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RESUMO 
 

 

O recurso a microestacas e ao jet grouting tem vindo a ganhar força no âmbito do reforço das fundações 

dos edifícios. O uso destas técnicas depende das características do solo de fundação, do respectivo 

tipo de fundação e das condições adjacentes, sendo recorrentemente necessário o recurso a ensaios 

in situ. Tais ensaios devem ser interpretados não como um custo acrescido ao projecto, mas sim como 

um investimento para a minimização da falta de informação sobre o solo e de imprevistos durante a 

construção. 

 

A presente dissertação tem como objectivo a realização de um estudo sobre a utilização das duas 

técnicas referidas, tendo como base um caso de estudo principal – Centro Escolar de Sacapeito, e um 

caso de estudo secundário – Capela de Nossa Senhora da Saúde. De referir que em ambos os casos, 

houve a oportunidade de acompanhar as respectivas obras. 

 

Para os dois casos de estudo, foram utilizadas soluções de recalçamento das fundações com 

microestacas. Quanto ao Centro Escolar de Sacapeito, realizou-se uma análise bastante detalhada da 

obra, recorrendo à modelação num programa de cálculo automático de elementos finitos 2D da solução 

implementada, bem como de uma solução alternativa em jet grouting. Já para o caso de estudo da 

Capela de Nossa Senhora da Saúde, elaborou-se um estudo mais abrangente, onde se descreveu o 

acompanhamento da obra. 

 

Por fim, elaboraram-se algumas conclusões sobre o uso de ambas as técnicas e comparou-se a 

utilização das microestacas nos dois casos de estudo, de modo a demonstrar a versatilidade da 

respectiva solução. 
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ABSTRACT 
 

 

The use of micropiles and jet grouting has been gaining strength in the context of the reinforcement of 

building’s foundations. These techniques depends on the characteristics of the foundation soil, the 

respective type of foundation and the surrounding conditions, being recurrently needed the use of in situ 

tests. Those tests should be interpreted not as an increase to the project cost, but as an investment for 

the minimization of the lack of soil information and the unexpected during the construction. 

 

This dissertation has the objective to conduct a study about the utilization of these two techniques, 

based on a primary case of study – Centro Escolar de Sacapeito, and based on a secondary case of 

study – Capela de Nossa Senhora da Saúde. It is important to refer that for both cases, there was an 

opportunity to follow those constructions. 

 

For both cases of study, were used solutions of micropiles for the reinforcement of their foundations. As 

to the Centro Escolar de Sacapeito, it was made a detailed analysis of the site, using an automatic 

calculation software for 2D finite element, to modeling the implemented solution, as also an alternative 

solution of jet grouting. As to the case of study of Capela de Nossa Senhora da Saúde, it was elaborated 

a general study, which describes the monitoring of the site. 

 

Finally, there were elaborated some conclusions about the use of both techniques and compared the 

utilization of micropiles on both cases of study, in order to demonstrate the versatility of this solution. 
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SIMBOLOGIA 

 

Siglas 

CPT  Cone Penetration Test 

E.L.S.  Estados Limites de Serviço 

E.L.U.  Estados Limites Últimos 

EC7  Eurocódigo 7 

FHWA  Federal Highway Administration 

IGU  Injecção Global Unitária 

IRS  Injecção Repetitiva Selectiva 

SPT  Standard Penetration Test 

 

Símbolos 

𝐴′  área efectiva da base (𝐴′ = 𝐵′ × 𝐿′) 

𝐴𝑏  área da secção 

𝐴𝑐  área da secção do betão 

𝐴𝑠  área da secção do aço 

𝑐𝑢:𝑘  valor de cálculo da resistência ao corte não drenada 

D  diâmetro da microestaca 

𝐷𝑑  diâmetro da perfuração da microestaca 

𝐷𝑠𝑖  diâmetro médio da microestaca na camada i 

𝐸  módulo de elasticidade 

𝐸𝑠  módulo de elasticidade do aço 

𝐸𝑐  módulo de elasticidade do betão 

𝑓𝑐𝑑  tensão de cedência do betão 

𝑓𝑦𝑑  tensão de cedência do aço 

𝐻𝑑  valor de cálculo da acção total na direcção da base da fundação 

𝐼  momento de inércia 

k  permeabilidade 

𝑘𝑝  factor da capacidade de carga na ponta 

𝐿  comprimento da microestaca 

𝐿𝑒  comprimento de encurvadura 

𝐿𝑠  comprimento do bolbo de selagem 

𝑙𝑖  espessura da camada i 

𝑁  carregamento axial 

𝑁𝑐,𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠í𝑣𝑒𝑙 carga admissível à compressão 

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑  resistência plástica à compressão 

𝑁𝑡,𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠í𝑣𝑒𝑙 carga admissível à tracção 

𝑁𝑡,𝑅𝑑  resistência plástica à tracção 
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𝑝𝑖  pressão efectiva de injecção 

𝑝𝑙  pressão limite do terreno 

𝑃𝑐𝑟  carga de Euler 

𝑄𝑓𝑖  carga de atrito lateral na camada i 

𝑞𝑓𝑖  atrito lateral para uma camada i,  

𝑄𝑛  carga admissível nominal 

𝑄𝑝  carga de ponta 

𝑅𝑑   valor de cálculo da capacidade resistente em relação a uma acção 

𝑅𝑝𝑎   resistência de ponta equivalente 

𝑅𝑝𝑖  resistência de ponta na camada i 

𝑅𝑝,𝑑  valor de cálculo da força resistente causada por pressões de terras num lado de uma 

fundação 

𝑠0  assentamento imediato 

𝑠1  assentamento por consolidação 

𝑠2  assentamento por fluência 

𝑠𝑝  secção da ponta da microestaca com diâmetro 𝐷𝑠 

𝑇𝐿  carga de limite na cabeça da microestaca 

𝑇𝐿
𝑃  resistência de ponta 

𝑇𝐿
𝑆  resistência lateral 

𝑉𝑑  valor de cálculo da carga vertical 

𝑉𝑑
′  valor de cálculo da acção vertical efectiva 

𝑉𝑖  volume de calda de cimento injectado 

𝑉𝑠  volume teórico do bolbo de selagem 

𝑤  módulo de flexão 

 

Letras gregas 

𝛥𝑒𝑙  assentamento axial 

α  coeficiente em função do sistema de injecção 

𝛼𝑖  relação resistência de ponta-atrito lateral da camada i 

𝛽  coeficiente de capacidade penetrométrica 

𝛾𝑅;ℎ  coeficiente de segurança parcial para a capacidade resistente ao deslizamento 

𝛿𝑘  valor de cálculo do ângulo de atrito no contacto terreno-estrutura 

𝜈  coeficiente de Poisson 

𝜎𝑐  tensão de compressão 

𝜎𝑡  tensão de tracção 

𝜏𝑐−𝑠  valor do atrito lateral limite unitário 

𝛷  diâmetro das colunas de jet grouting 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Enquadramento geral 

 

O reforço das fundações dos edifícios tem vindo a ganhar elevada importância, no âmbito da segurança 

do próprio edifício e dos adjacentes, bem como dos seus utilizadores. A necessidade de executar tal 

tipo de trabalhos deve-se principalmente ao facto de cada vez mais existirem novas construções junto 

de obras existentes.  

 

Apesar de existirem várias técnicas de reforço das fundações dos edifícios, pode-se considerar dois 

tipos de soluções mais correntes. As microestacas são uma solução de reforço utilizada para fundações 

superficiais, como sapatas e ensoleiramentos gerais, que tanto interagem não só com a fundação 

existente, mas também com o solo que suporta as cargas. Tal técnica começou a ser utilizada entre a 

década de 70 e de 80, tendo um grande crescimento em Portugal na década de 90. Outro tipo de 

solução, mas que só actua no terreno de fundação, consiste no jet grouting. A utilização desta técnica 

permite assim melhorar o solo, através de uma mistura de solo-cimento a elevadas pressões. A 

utilização do jet grouting teve início no Japão, na década de 70, tendo sido utilizada pela primeira vez 

em Portugal em 1995. 

 

Através dos dois tipos de soluções referidos, é possível actuar em edifícios recentes e antigos. O facto 

de se poder reforçar as fundações numa variedade de edifícios relativamente ampla, implica que seja 

feito previamente um estudo meticuloso dos parâmetros do solo de modo a não cometer erros durante 

a execução do reforço. 

 

Esta dissertação surge com base no estudo da obra relativa ao reforço das fundações do Centro 

Escolar de Sacapeito, localizado em Santarém. O edifício encontrava-se durante a fase de construção, 

mas devido às condições do terreno, este começou a assentar, tendo sido aplicada uma solução de 

reforço das fundações com microestacas. Contudo, numa fase final da realização da dissertação, surgiu 

a hipótese de poder seguir mais uma obra, também relacionada com o reforço das fundações. A 

respectiva obra decorre na Capela de Nossa Senhora da Saúde, situada no Martim Moniz. Apesar de 

não ter sido possível aprofundar o estudo da respectiva obra, devido ao prazo estipulado da entrega 

da dissertação, decidiu-se que seria interessante e vantajoso para o desenvolvimento da mesma, poder 

incluir o referido caso de estudo. 
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1.2. Objectivos da dissertação 

 

Esta dissertação apresenta vários objectivos, tendo por base o estudo das técnicas de microestacas e 

de jet grouting. Para cada uma delas realizou-se uma análise relativamente aos processos construtivos, 

bem como ao dimensionamento das mesmas. 

 

O principal objectivo desta dissertação passa assim pela análise da solução de reforço das fundações 

da obra do Centro Escolar de Sacapeito. Através dos conhecimentos adquiridos ao longo do 

acompanhamento da obra e de toda a informação recolhida, elaborou-se um estudo pormenorizado da 

solução implementada, bem como de uma solução alternativa. 

 

O facto de existir a possibilidade de acompanhar outra obra, permitiu assim complementar o estudo 

realizado através de uma análise comparativa entre as soluções das respectivas obras. 

 

 

 

1.3. Metodologia e organização da dissertação 
 

A dissertação encontra-se dividida em 5 capítulos e nas referências bibliográficas. 

 

No capítulo 1 é apresentada a estrutura do trabalho, sendo feita uma perspectiva geral do seu conteúdo 

e dos objectivos definidos que levaram ao desenvolvimento da dissertação. 

 

O capítulo 2 corresponde aos fundamentos teóricos, onde são feitas as caracterizações dos diferentes 

tipos de fundações, bem como das suas patologias e do respectivo reforço. Contém também um estudo 

detalhado das técnicas de microestacas e de jet grouting, abrangendo os aspectos relacionados com 

a obra e com o projecto. 

 

O capítulo 3 apresenta a análise do caso de estudo do centro Escolar de Sacapeito, onde se encontra 

a descrição de toda a obra relacionada com o reforço das fundações, incluindo o plano de observação. 

Neste capítulo é realizada a análise da modelação numérica da solução implementada e de uma 

solução alternativa, bem como os custos das mesmas. 

 

No capítulo 4 é feito um estudo mais abrangente do caso de estudo da Capela de Nossa Senhora da 

Saúde, onde foi realizado um enquadramento geral da obra, dos seus processos construtivos e do 

plano de instrumentação e observação. 
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O capítulo 5 apresenta as conclusões obtidas relativamente às técnicas estudadas, sendo feita uma 

comparação entre os dois casos de estudo referenciados nos capítulos 3 e 4 e a apresentação de 

propostas para desenvolvimentos futuros. 

 

Por fim, estão apresentadas as referências bibliográficas consultadas, que serviram de grande apoio 

para o estudo e desenvolvimento desta dissertação. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Neste capítulo pretende-se apresentar os diferentes tipos de fundações de edifícios, bem como as 

técnicas de reforço de fundações, microestacas e jet grouting, dando maior ênfase ao caso do reforço 

dos ensoleiramentos com as respectivas técnicas, visto serem os objectos de estudo desta dissertação. 

 

 

2.1. Fundações 

 

No âmbito da Engenharia Civil é de notar que qualquer obra, quer sejam pontes, viadutos, edifícios, 

barragens ou aterros, está relacionada com a geotecnia uma vez que apresenta sempre uma 

componente estrutural que transmite as cargas da superestrutura ao terreno, as fundações. 

 

A escolha da fundação da estrutura a construir necessita de ter em conta não só o tipo, mas também a 

grandeza do carregamento aplicado no terreno. Fazendo-se um estudo do solo em profundidade, é 

assim possível determinar os assentamentos admissíveis. A escolha do tipo de fundação também se 

torna restrita, quando existem limitações construtivas e quando é dado um valor patrimonial ao terreno 

[1].  

 

Para o projecto geotécnico é necessário verificar que nenhum estado limite é excedido, conforme está 

definido na EN 1990:2002. Assim, devem ser considerados factores como as condições locais em 

termos de estabilidade e movimentos do terreno, as condições da vizinhança, a existência de água no 

solo e a sismicidade regional [2]. 

 

Relativamente à caracterização das fundações, estas podem ser classificadas através de três 

parâmetros distintos [3]: 

 

 Segundo o processo construtivo, podendo ser corrente ou especial; 

 Segundo o tipo de material utilizado na construção como o aço, betão e alvenaria; 

 Segundo a profundidade do terreno, estando classificado como uma fundação directa, 

semidirecta e indirecta. 

 

Uma vez que a profundidade do terreno é o parâmetro mais utilizado em termos geotécnicos, adoptou-

se esta classificação para a dissertação. 
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2.1.1. Fundações directas 
 

Nas fundações directas, também denominadas por fundações superficiais, considera-se que o 

elemento estrutural se encontra a uma pequena profundidade e que as cargas provenientes da 

superestrutura são transmitidas ao terreno através da face inferior do elemento de fundação. Deste 

modo, e devido ao processo construtivo, em que não ocorre cravação mas sim escavação superficial, 

não são contabilizadas as forças de atrito lateral, uma vez que se desprezam as tensões tangenciais 

entre a face lateral da fundação e o terreno [1]. 

 

Segundo o Eurocódigo 7 (EC7), no projecto de fundações directas existem vários factores a considerar 

respectivos aos estados limites últimos (E.L.U.) [2]: 

 

 Perda de estabilidade global 

A estabilidade global deve ser verificada em zonas de taludes e na proximidade de escavações, minas, 

estruturas de suporte, estruturas enterradas e cursos de água. 

 

 Rotura pela falta de capacidade resistente do terreno às cargas impostas 

No dimensionamento com base na EN 1990:2002, deve-se confirmar a seguinte expressão: 

 

 𝑉𝑑 ≤  𝑅𝑑 (1) 

 

Onde 𝑉𝑑 corresponde ao valor de cálculo da componente da acção total segundo a direcção normal à 

base da respectiva fundação, estando contabilizados o peso da fundação e as pressões do terreno. 

Este valor deve ser menor ou igual a 𝑅𝑑 que corresponde ao valor de cálculo da capacidade resistente 

devido a uma acção: 

  

Condições drenadas:  𝑅𝑑 =
1

2
𝛾𝐵′𝑁𝛾𝑠𝛾𝑖𝛾 + 𝑐′𝑁𝑐𝑠𝑐𝑖𝑐 + 𝑞′𝑁𝑞𝑠𝑞𝑖𝑞 (2) 

   

Condições não drenadas:  𝑅𝑑 = (2 + 𝜋)𝑐𝑢𝑠𝑐𝑖𝑐 + 𝑞 (3) 

 

 

 Rotura por deslizamento 

No caso em que o carregamento não seja perpendicular à base da fundação, deve-se respeitar a 

seguinte equação: 

 𝐻𝑑 ≤  𝑅𝑑 + 𝑅𝑝,𝑑 (4) 

 

Sendo 𝐻𝑑 o valor de cálculo da acção total na direcção da base da fundação, estando incluídos os 

impulsos activos aplicados pelo terreno, e 𝑅𝑝,𝑑 o valor de cálculo da força resistente originada pela 

pressão do terreno num lado da fundação. 
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Para situações em condições drenadas, é necessário aplicar coeficientes parciais para o cálculo da 

capacidade resistente conforme mostra a equação: 

 

 𝑅𝑑 = (𝑉𝑑
′ 𝑡𝑔𝛿𝑘) /  𝛾𝑅;ℎ (5) 

 

 

O mesmo raciocínio mantém-se para as condições não drenadas: 

 

 𝑅𝑑 = (𝐴′ 𝑐𝑢:𝑘) /  𝛾𝑅;ℎ (6) 

 

É de referir que para estes casos, a abordagem de cálculo a tomar consiste na AC1. 

 

 Rotura estrutural devido à movimentação da fundação 

Para este tipo de rotura é necessário considerar os deslocamentos diferenciais horizontais e verticais 

das fundações, de modo a que tais deslocamentos não induzam a um estado limite último. 

 

O EC7 avalia também o caso dos estados limites de utilização (E.L.S.) dando importância aos seguintes 

factores [2]: 

 

 Elevadas vibrações 

O dimensionamento dos elementos de fundação deve ser feito de modo a que a vibração nos mesmos 

não implique assentamentos elevados. Regista-se que as vibrações impostas pelos sismos devem ter 

em conta a EN 1998. 

 Elevados assentamentos 

No cálculo dos assentamentos devem ser contabilizados os assentamentos imediatos e os diferidos.  

Caso se trate de um solo saturado, é necessário ter em conta três tipos de assentamentos: 

 - Assentamento imediato, 𝑠0 

 - Assentamento por consolidação, 𝑠1 

 - Assentamento por fluência, 𝑠2 

Um factor importante no cálculo de assentamentos é a profundidade do estrato de solo compressível a 

considerar, pois depende não só da forma e dimensão da fundação, mas também do espaçamento dos 

elementos desta.   

 

 Empolamentos excessivos 

Tal como os assentamentos, os empolamentos podem ser imediatos ou diferidos, sendo estes 

causados pela redução efectiva do solo, pelo assentamento de uma estrutura vizinha, caso o solo esteja 

saturado e pela expansão volumétrica dos solos devido às escavações e ao correspondente alívio de 

tensões. 
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No dimensionamento das fundações superficiais adopta-se em geral a Categoria Geotécnica 2. Esta 

categoria envolve todo o tipo de fundações e estruturas que não possuam qualquer risco fora do comum 

nem dificuldades relativamente ao carregamento e ao terreno [2]. Para este tipo de fundações, 

distinguem-se as seguintes: sapatas isoladas, sapatas contínuas, grelhas de fundação e 

ensoleiramentos. 

 

 

2.1.1.1. Sapatas isoladas 

 

Consistem em elementos de fundação que apresentam em planta uma forma quadrada, podendo 

também ser rectangular ou circular, como mostra a Figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1 - Esquema das dimensões de uma sapata isolada. Adaptado de [4].  

 

Para este tipo de fundação existem dois tipos [5]: 

 

 Sapatas rígidas  

Tipo de sapatas nas quais se pode admitir que a tensão no solo é uniforme e que em termos 

dimensionais, a sua altura tende a ser superior a metade do seu comprimento. 

 

 Sapatas flexíveis 

Por a sua altura ser inferior relativamente às sapatas rígidas, poderão ocorrer problemas de 

punçoamento e a consequente fendilhação do betão. Para este tipo de sapatas, já não é possível 

admitir que a tensão no solo é uniforme. Regista-se assim que não é aconselhável a utilização destas 

sapatas, sendo assim preferível recorrer-se às sapatas rígidas. 
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O funcionamento da transmissão das cargas é feito do pilar para a sapata e consequentemente da 

sapata para o terreno, gerando linhas de tensões em leque na sapata, provocando uma distribuição 

parabólica de forças de tracção na face inferior da mesma [5], representado na Figura 2.2.  

 

 

Figura 2.2 - Distribuição dos campos de tensão nas sapatas numa dada direcção [5] 

 

Uma vez que ocorrem tracções na base da fundação, torna-se necessário aplicar armaduras para 

compensar tais tensões, visto que o betão não resiste à tracção. Deste modo, é possível determinar o 

valor máximo dessas tensões através de um modelo de escoras e tirantes representado na Figura 2.3. 

É de salientar que tal modelo é apenas aplicado a estacas rígidas. 

 

 

Figura 2.3 - Modelo de encaminhamento de cargas - escoras e tirantes [5] 

 

Relativamente à construção das sapatas, é recorrente usar o betão armado, podendo também ser 

usado o betão simples e até mesmo alvenaria (solução em desuso). O facto da forma destes elementos 

ser prismática, deve-se à facilidade das operações em obra e por ser uma solução mais rentável [6]. 

Apresenta-se na Figura 2.4 um exemplo de uma sapata isolada durante a sua fase de construção. 
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Figura 2.4 - Fase construtiva de uma sapata isolada 

 

Contudo, devido a razões construtivas, por vezes torna-se necessário alterar o projecto para que sejam 

efectuadas sapatas com excentricidade. Através da Figura 2.5, é possível verificar a versatilidade das 

sapatas ao nível do seu modo de utilização. 

 

 

Figura 2.5 - Tipos de excentricidades em sapatas isoladas. Adaptado de [4]. 

 

A escolha das sapatas isoladas como elemento de fundação deve ter em conta o tipo de terreno 

existente, uma vez que o carregamento tem um nível pequeno a médio devido a este ser pontual e 

afastado. Assim, através de uma boa prospecção geotécnica, deve-se assegurar que as características 

do terreno de fundação sejam constantes, de modo a que a superestrutura não tenha de ter certas 

exigências estruturais relativas aos assentamentos diferenciais [4]. Em conformidade, para o 

dimensionamento das sapatas, devem definir-se valores limites para os movimentos das fundações, 

contemplando os assentamentos uniformes, os assentamentos diferenciais, as rotações e inclinações 

representado no esquema da Figura 2.6 [7]. 
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Figura 2.6 - Movimentos das fundações [7] 

 

 

Embora possa fugir do conceito de sapatas isoladas, é boa prática ligar os respectivos elementos 

através de vigas de fundação, também denominadas por lintéis, como mostra a Figura 2.7. 

 

 

Figura 2.7 - Pormenor da ligação de duas sapatas por uma viga de fundação. Adaptado de [8]. 

 

Apesar de as vigas de fundação não estarem incluídas no cálculo estrutural, estas contribuem para a 

solidarização da fundação, apresentando resultados benéficos para o comportamento sísmico [6]. Ao 

contrário das sapatas isoladas, as sapatas ligadas por vigas de fundação podem estar assentes em 

terrenos pouco uniformes, sustendo carregamentos com um nível médio a elevado e que podem ser 

utilizadas em regiões sísmicas [4]. 
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2.1.1.2. Sapatas contínuas 

 

As sapatas contínuas, também conhecidas como corridas, apresentam uma forma mais alongada que 

a típica sapata isolada como se pode observar na Figura 2.8. Recorre-se a este tipo de solução para 

as fundações de uma parede ou muro de suporte, em terrenos com características pouco uniformes e 

com pouca capacidade resistente, podendo ser solicitado com um nível de carregamento médio a 

elevado [4]. 

 

O dimensionamento e os modelos utilizados para a determinação das armaduras deste tipo de 

fundações são semelhantes aos das sapatas isoladas, anteriormente descritos. 

 

 

Figura 2.8 - Esquema das dimensões de uma sapata contínua. Adaptado de [4]. 

 

 

2.1.1.3. Grelhas de fundação 

 

As grelhas de fundação consistem em vigas de fundação com secção rectangular ou em T invertido, 

que ligam a base dos pilares existentes na superestrutura, não sendo necessário o recurso a sapatas. 

Este tipo de solução torna-se mais viável comparativamente com os ensoleiramentos gerais e com as 

sapatas quando se verifica pelo menos um dos seguintes aspectos [9]: 

 

 As cargas transmitidas pelos pilares são reduzidas; 

 O terreno de fundação possui irregularidades quanto às suas características; 

 A superestrutura pode estar sujeita a assentamentos diferenciais; 

 A zona de implantação do edifício se encontre numa região com sismicidade; 

 

Apresenta-se na Figura 2.9 um esquema da planta e alçado de uma grelha de fundação. 
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Figura 2.9 - Planta e alçado de uma grelha de fundação 

 

Tal como em todos os outros tipos de fundações directas, o processo construtivo das grelhas de 

fundação tem início na preparação do terreno de fundação, contemplando a remoção de possíveis 

materiais existentes, o desbaste da vegetação e a decapagem do estrato de terra vegetal. Uma vez 

tratado o terreno de fundação, passa-se à escavação do mesmo. No caso em que o solo seja granular, 

é necessário criar uma cofragem para a colocação do betão, caso contrário, este é betonado contra o 

terreno. Relativamente aos materiais empregues, é recorrente usar-se o betão armado. Quanto ao 

dimensionamento deste tipo de solução, é geralmente utilizado um modelo de cálculo de uma grelha 

em meio elástico, Figura 2.10, solução semelhante é usada nos ensoleiramentos gerais, onde será 

melhor explicado no respectivo capítulo [9]. 

 

 

Figura 2.10 - Modelo para o dimensionamento das grelhas de fundação [9] 

 

 

2.1.1.4. Ensoleiramentos gerais 

 

Este tipo de fundação consiste num elemento plano com uma espessura reduzida relativamente às 

suas dimensões em planta. Pode-se considerar como uma laje de betão armado, de espessura superior 

às lajes correntes, que absorve as cargas transmitidas pelos pilares e que se estende por toda a área 

de fundação ou por parte da mesma, como mostra a Figura 2.11 [9]. 

 



 

14 
 

 

Figura 2.11 – Exemplo representativo de um ensoleiramento geral [10] 

 

A utilização de um ensoleiramento geral como elemento de fundação é feita caso se verifique pelo 

menos uma das seguintes situações [9]: 

 

 Solo superficial com características mecânicas reduzidas mas apropriado para suportar um 

carregamento 

No caso em que o solo superficial apresenta fraca resistência, torna-se adequada a utilização de um 

ensoleiramento geral, pois a distribuição de tensões abrange uma maior profundidade face às sapatas, 

conforme representado na Figura 2.12. Tal fenómeno acontece devido à dimensão da fundação. Para 

uma menor área da fundação, obtém-se um bolbo de pressões menor, não sendo adequado para 

estratos superficiais pouco resistentes. 

 

 

Figura 2.12 - Esquema da distribuição das tensões no solo no caso de sapatas e ensoleiramentos [9] 
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 Superestrutura sujeita a assentamentos diferenciais 

Os danos causados na superestrutura devido aos assentamentos diferenciais são por norma, 

relativamente superiores em relação aos assentamentos totais. Caso uma estrutura assentasse 

uniformemente, não seria necessário impor um valor limite para os assentamentos admissíveis. 

Contudo, a aplicação de um valor limite para o assentamento total da superestrutura advém da limitação 

dos valores dos respectivos assentamentos diferenciais. 

 

Uma vez que os assentamentos diferenciais diminuem com o aumento da rigidez das fundações, 

verifica-se que para estruturas sujeitas a assentamentos diferenciais, torna-se vantajoso o uso de 

ensoleiramentos gerais como fundação. O facto de este tipo de solução ser mais rígida faz com que 

exista uma distribuição de tensões mais uniforme minimizando assim os assentamentos diferenciais. 

 

 Carregamento de nível elevado 

A solução de ensoleiramento geral como fundação de uma superestrutura torna-se útil para uma 

situação de carregamento elevado, pois como foi descrito anteriormente, um ensoleiramento geral 

distribui melhor as tensões no solo, mobilizando assim uma maior capacidade de carga. 

 

 Área das sapatas ocupa mais de metade da área de implantação 

Por motivos económicos e construtivos, a solução de ensoleiramento geral torna-se mais rentável e 

vantajosa no caso em que uma solução por sapatas ocupa mais de metade da área de implantação. 

Apesar do custo do betão ser superior relativamente às cofragens, torna-se mais dispendiosa e 

trabalhosa a realização de vigas de fundação para unir as sapatas. 

 

 O nível freático encontra-se acima ou próximo do piso térreo 

No caso da existência do nível freático perto da cota da fundação, deverá recorrer-se ao ensoleiramento 

geral por dois motivos: servir de barreira de modo a não permitir a passagem de água para o interior 

do edifício e para resistir mais eficazmente às pressões impostas pela água que actuam na base da 

fundação. 

 

 

O comportamento estrutural de um ensoleiramento geral varia consoante o tipo de terreno de fundação 

e da sua rigidez. Caso este esteja assente num maciço rochoso, as cargas que provêm dos pilares da 

superestrutura são transmitidas para o maciço pontualmente segundo a orientação dos pilares, como 

demonstra a Figura 2.13. A partir da Figura 2.14 verifica-se que quando o mesmo ensoleiramento se 

encontra assente num estrato de solo argiloso e rijo, as tensões na base do ensoleiramento apresentam 

uma distribuição mais ampla e com uma maior área. Relativamente aos solos menos resistentes, a 

distribuição de tensões na base do ensoleiramento apresenta uma disposição linear, Figura 2.15 [11]. 
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Figura 2.13 - Distribuição de tensões em rocha [11] 

 

Figura 2.14 - Distribuição de tensões em solo firme [11]  

 

 

Figura 2.15 - Distribuição de tensões em solo brando [11] 

 

O dimensionamento de um ensoleiramento geral é por norma feito segundo um regime elástico. Devido 

à complexidade do estudo das lajes de ensoleiramento em meio elástico, é habitual utilizar-se um 

modelo do tipo viga. Deste modo o solo é representado por molas com uma rigidez (𝑘𝑠) correspondente 

ao seu coeficiente de reacção, representado na Figura 2.16. No caso da existência de nível freático, o 

dimensionamento passa por contabilizar os impulsos devido à água. Uma vez que a reacção do solo 

tende a ser menor com a presença do nível freático, o nível de tensões crítico corresponde à cota mais 

elevada do respectivo nível, contabilizando ainda as cargas verticais permanentes [9]. 

 

 

Figura 2.16 - Modelo de cálculo elástico de um ensoleiramento geral [9] 
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Regularmente, são utilizados como materiais principais o betão e o aço. No entanto, para a construção 

de um ensoleiramento é praticamente indispensável a utilização de um betão de limpeza para a camada 

de regularização, espaçadores para a colocação das armaduras e independentemente do tipo de 

fundação, caso haja a presença de nível freático torna-se necessário a utilização de um revestimento 

impermeabilizador [9]. 

 

O processo construtivo de um ensoleiramento geral não apresenta grandes diferenças 

comparativamente com o processo construtivo das sapatas. Contudo, as diferenças mais significativas 

encontram-se nos problemas que podem ocorrer durante a fase construtiva do ensoleiramento. Um 

exemplo desse tipo de problemas passa pelo rebaixamento do nível freático. Ao realizar-se o 

rebaixamento, existe um aumento das tensões efectivas devido à redução de água no solo que leva à 

ocorrência de assentamentos, pondo em perigo os edifícios adjacentes. Este fenómeno verifica-se 

principalmente nas argilas, por se tratar de um tipo de solo mais compressível. Outro exemplo são os 

ensoleiramentos para caves profundas, existindo a probabilidade de ocorrerem os seguintes problemas 

[9]:  

 

 Necessidade de conter os terrenos laterais 

No caso de o terreno ter fraca resistência, é necessário criar contenções laterais para se proceder à 

escavação. São geralmente utilizadas as paredes moldadas como contenção, podendo estas serem 

ancoradas provisoriamente até que as lajes das caves estejam concluídas. Outras soluções de 

contenção passam por exemplo pelas cortinas de estacas e muros de Berlim. 

 

 Risco de empolamento do solo exposto 

Este fenómeno tem maior importância nos solos argilosos. Devido à escavação, o solo tende a 

descomprimir levando assim ao seu empolamento e consequentemente à alteração daquilo que foi 

definido em projecto. Para se evitar tal fenómeno, recomenda-se que o processo de escavação e de 

betonagem da laje de ensoleiramento seja mais rápido e eficaz. 

 

 

 

2.1.2. Fundações semidirectas e indirectas 
 

Ao contrário das fundações directas, as fundações semidirectas e directas consistem, respectivamente 

a fundações semiprofundas e profundas. Este tipo de soluções é utilizado quando o estrato capaz de 

suportar a carga pretendida se encontra a uma determinada profundidade e não na superfície do 

terreno. 

 

 Fundações semidirectas 

Geralmente, os tipos de fundações semidirectas mais utilizados são os pegões, também denominados 

por poços. Este elemento de fundação consiste numa estrutura pesada (normalmente de betão 
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armado), possuindo uma elevada secção transversal, regularmente maior que 1 m2, baixa esbelteza 

(valores entre 5 a 8) e uma secção transversal quadrangular, rectangular ou circular. Apresenta-se na 

Figura 2.17 um exempro da construção de pegões [12]. 

 

 

Figura 2.17 - Pegões [13]  

 

Pode-se recorrer à utilização de pegões quando se registam os seguintes casos: o estrato de terreno 

resistente se encontra a uma profundidade entre os 6 e os 10 m; não existem dificuldades na escavação 

nem se encontra a presença do nível freático; não se pretendem assentamentos significativos; intenção 

de reforçar caves. Estes elementos também podem ser utilizados como suporte de paredes de 

contenção [13]. 

 

 Fundações indirectas 

Como foi anteriormente referido, as fundações indirectas/profundas são fundações que atingem uma 

determinada cota em profundidade de modo a assentarem no estrato mais competente. Este tipo de 

elementos estruturais também é caracterizado relativamente às suas dimensões, sendo que a 

profundidade do plano de fundação por norma tende a ser superior a dez vezes a menor dimensão da 

fundação em planta. O tipo de fundações indirectas mais recorrentes em obra são as estacas e as 

microestacas. 

 

As estacas podem ser feitas de madeira, aço ou betão armado (Figura 2.18, Figura 2.19, Figura 2.20). 

No último caso, a secção pode ser circular ou em H. A construção deste tipo de estrutura pode ser feita 

por cravação, onde se crava a estaca contra o terreno até chegar ao estrato competente, funcionando 

por atrito lateral ou por moldagem, na qual existe extracção do terreno, sendo a estaca betonada contra 

este até ao respectivo estrato funcionando por ponta. As diferenças entre estes dois processos passam 

pelas condições do terreno, dos custos, da perturbação do terreno e da própria estaca em si, visto que 

as estacas cravadas são feitas em fábrica [14]. 
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Figura 2.18 - Estacas de madeira [15] 

 

Figura 2.19 - Estacas de aço [16] 

 

Figura 2.20 – Estacas de betão armado 

 

As microestacas são elementos semelhantes às estacas mas que diferem na sua esbelteza (sendo a 

das microestacas superior) e no seu funcionamento. Caso as microestacas sejam moldadas, estas 

passam a funcionar não só por ponta, mas também por atrito lateral, devido à injecção de calda durante 

a fase construtiva que cria um bolbo de selagem na zona das manchetes. 

 

 

Uma vez que as fundações semidirectas e indirectas não são objecto de estudo desta dissertação, não 

foram abordados mais detalhadamente os respectivos temas. Relativamente às microestacas, 

posteriormente será realizado estudo com maior rigor em termos de solução não de fundação mas de 

reforço de fundações. 

 

2.2. Reforço de fundações 

 

A reabilitação de edifícios tem vindo a ganhar importância nos dias correntes, não só devido a uma 

vertente arquitectónica, explorando a necessidade da preservação do património, mas também uma 

vertente estrutural, de modo a garantir a segurança dos utilizadores das edificações.  

 

Um dos componentes fundamentais da reabilitação da estrutura de um edifício passa pelo reforço das 

suas fundações. Este tipo de intervenção leva ao incremento da segurança das fundações existentes, 

bem como o seu desempenho ao nível da capacidade de carga, interferindo num conjunto de solo + 

fundação + superestrutura. O projecto do reforço das fundações de um edifício torna-se assim 

complexo, uma vez que enfrenta certas condicionantes como o terreno existente, o tipo de fundação, 

as estruturas envolventes, o nível de carregamento da estrutura a reforçar e o espaço de trabalho 

disponível. Tais condicionantes implicam que no conjunto o projecto se torne dispendioso visto ser 

necessário recorrer a estudos e sondagens bem como à mão-de-obra especializada para a 

concretização do respectivo projecto [17].  
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2.2.1. Patologia das fundações 
 

A patologia das fundações pode ser definida como os defeitos das construções, as suas causas, 

consequências e os seus tratamentos [18]. 

 

As patologias mais recorrentes nas fundações devem-se principalmente a dois factores: 

 

 Ao terreno de fundação 

O terreno que serve de suporte para as fundações de um edifício necessita de conferir uma resistência 

que seja igual ou superior às cargas impostas pela superestrutura. Caso não seja feita uma prospecção 

adequada ao terreno em causa, poderão surgir consequências irremediáveis à estrutura. A Figura 2.21 

representa uma situação em que um edifício se encontra com parte das fundações num solo coerente 

(solo natural) e outra sobre um aterro cuja capacidade de carga é inferior à carga aplicada pela 

superestrutura. 

 

 

Figura 2.21 - Edifício assente num solo coerente e num solo pouco coerente [19] 

 Às fundações e à respectiva superestrutura 

Uma má avaliação das cargas pode colocar em risco o funcionamento das fundações, pelo que é 

necessário efectuar um dimensionamento com rigor. Um outro factor que condiciona as patologias é o 

tipo de material utilizado na concepção da estrutura global de um edifício. A madeira, o aço e o betão 

reagem de maneiras diferentes com o ambiente e com os esforços envolvidos. É ainda de relativa 

importância a execução dos respectivos elementos estruturais. 

 

Para o dimensionamento e concepção destes elementos deve-se conhecer o tipo de fundações 

existentes bem como o seu funcionamento aplicado no terreno. Deste modo é necessário ter em conta 

não só os possíveis assentamentos das próprias fundações, mas também os assentamentos das 

fundações vizinhas e o possível deslizamento dos terrenos adjacentes [20]. Apresentam-se de seguida 

as várias consequências para os diferentes tipos de distribuição, em profundidade, das cargas impostas 

pelos edifícios, representados na Figura 2.22: 
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 Terreno apenas solicitado pela carga de um edifício 

Todas as cargas da superestrutura são transmitidas para as fundações, que por sua vez são 

transferidas para o solo. Em conformidade, as deformações no terreno devem-se unicamente ao 

carregamento do edifício existente, havendo uma degradação das cargas da superfície até ao estrato 

mais competente. 

 

 Assentamento do edifício mais antigo 

Tal fenómeno pode ocorrer devido às perturbações aplicadas no terreno durante o procedimento das 

fundações do novo edifício, podendo gerar a uma libertação das tensões no solo que influencie o 

assentamento do edifício existente. Um outro motivo que leva a este acontecimento é a existência de 

nível freático no solo. Quando se pretende que o edifício a construir tenha um certo número de caves 

enterradas, o nível freático tende a rebaixar. Deste modo, as fundações do edifício antigo sofrem com 

esse rebaixamento pois o solo tende a perder as pressões intersticiais e consequentemente regista-se 

um alívio de tensões levando ao assentamento. Por norma, estes assentamentos acontecem em 

edifícios antigos, cujas fundações são superficiais, estando mais susceptíveis aos assentamentos. 

 

 Zona de sobreposição de cargas passível de afundar 

Quando dois ou mais edifícios se encontram a uma determinada distância cujas tensões no solo, 

aplicadas pelas estruturas correspondentes, se podem cruzar, ocorre uma sobreposição de tensões 

nesse cruzamento. Caso o solo não tenha a resistência necessária para suportar tais tensões, pode 

ocorrer um abatimento do terreno nessa zona. Tal facto pode afectar as estruturas envolventes, 

expondo-as a possíveis assentamentos e à instabilidade das mesmas. O mesmo pode acontecer 

quando um edifício se encontra numa encosta. Estando as fundações dispostas em patamares, 

ocorrerá uma sobreposição de cargas no solo na zona das fundações mais inferiores. Desta forma e 

como foi supra se referiu, a estrutura tende a encontrar-se num estado de instabilidade, pondo em risco 

o seu funcionamento. 

 

 Escorregamento 

Como foi já mencionado anteriormente, uma estrutura pode sofrer assentamentos quando o terreno 

contíguo é escavado. Contudo, um outro fenómeno que pode ocorrer é o escorregamento da estrutura. 

Tal efeito deve-se ao carregamento imposto pela mesma, afectando o terreno de fundação. Caso não 

resista ao carregamento, a estrutura pode escorregar para a zona da escavação. 

  

 Falta de profundidade da fundação 

A escolha do tipo de fundação a utilizar, torna-se um factor decisivo para que se evite este fenómeno. 

Apesar de poderem ser feitos vários testes e sondagens no terreno de fundação, por vezes este tem 

um limite para aguentar com os carregamentos impostos. Se esse limite for ultrapassado, poderá 

ocorrer um escorregamento da estrutura através de uma superfície de deslizamento do solo. Deste 

modo, se a fundação da estrutura não ultrapassar a profundidade dessa superfície de deslizamento, a 

estrutura poderá escorregar.  
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Figura 2.22 - Princípios da degradação das cargas dos edifícios [20] 

 

2.2.2. Tipos de reforço 
 

Dependentemente do tipo de patologia existente, pode-se actuar através de vários tipos de reforço [21]: 

 

 Intervenção no solo de fundação 

Quando se verifica que a causa dos danos provocados na fundação de uma estrutura é o terreno, 

procede-se ao tratamento deste, de modo a incrementar a sua capacidade resistente. Para tal, são 

utilizados processos de injecções de calda de cimento para misturar e/ou adensar o terreno de 

fundação, recorrendo-se por exemplo às técnicas de jet grouting. 

 

 Consolidação dos materiais utilizados na fundação 

Tal processo é utilizado principalmente no reforço de fundações antigas, sendo estas compostas por 

alvenaria. Recorre-se a este tipo de tratamento quando o material utilizado na fundação se encontra 

desagregado e fracturado, injectando-se calda de cimento de modo a preencher os espaços vazios 

existentes, aumentando assim a sua resistência. 

 

 Alargamento da fundação 

Segundo a seguinte equação, 

 

 𝜎 =  
𝐹

𝐴
 (7) 
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para uma força constante, as pressões aplicadas no terreno variam com a área da fundação. Ou seja, 

para uma área de fundação pequena, obtém-se um carregamento no terreno superior. Deste modo, 

quando as pressões aplicadas no terreno atingem um valor superior à sua capacidade resistente, o 

alargamento das respectivas fundações torna-se uma opção de reforço. 

 

 Transferência das cargas para o estrato mais competente 

Quando as cargas não atingem um estrato com uma capacidade resistente adequada para o 

carregamento em questão, é necessário recorrer a uma técnica de reforço que faça com que as cargas 

sejam transmitidas à profundidade desejada, sendo recorrente a utilização de microestacas. 

 

 

2.3. Microestacas 
 

A microestaca é um elemento estrutural semelhante a uma estaca de pequeno diâmetro, podendo ser 

cravada ou moldada. No caso da microestaca cravada, esta não sofre extracção do terreno, contudo o 

solo é perturbado devido às intensas vibrações. Já a microestaca moldada requer extracção de terreno, 

sendo composta por calda de cimento de selagem e/ou injecção e por aço. A carga aplicada na 

microestaca é principalmente resistida pelo aço e transferida, através da calda de cimento, ao solo 

circundante através de elevados valores de resistência lateral e baixos valores de resistência de ponta.  

Para a presente dissertação, serão apenas estudadas as microestacas moldadas. 

 

O uso das microestacas teve início no âmbito do reforço de fundações, quer em construções históricas 

quer em edifícios correntes, de forma a minimizar os assentamentos existentes. Visto que muitas das 

vezes as obras relativas ao reforço de fundações apresentam espaços de difícil acesso e em locais 

com edifícios adjacentes, o recurso a microestacas torna-se numa boa opção, não só devido aos 

aparelhos mecânicos utilizados, cujas dimensões são adequadas para os trabalhos a realizar, mas 

também devido ao facto de ser possível realizar microestacas inclinadas, absorvendo esforços 

horizontais. Hoje em dia, as microestacas são utilizadas para as fundações de edifícios bem como para 

a estabilização de taludes, muros de suporte, melhoramento de fundações sobre aterros e protecção 

de estruturas existentes [22]. 
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2.3.1. Características técnicas 
 

As microestacas apresentam um pequeno diâmetro, 80 mm a 400 mm, sendo recorrente utilizarem-se 

diâmetros entre os 100 mm e os 200 mm. Têm uma capacidade resistente relativamente elevada com 

valores entre os 300 kN e os 1300 kN. Este material é composto por aço e calda de cimento, podendo 

existir dois tipos [22]: 

 

 Microestacas do tipo I 

Este tipo de microestacas tem vindo a entrar em desuso. A sua injecção é realizada por gravidade, 

representado na Figura 2.23, sendo necessário criar um furo entubado provisoriamente. No respectivo 

furo, introduz-se ou uma armadura clássica (denominado por estacas agulha) ou um varão único. 

 

 

Figura 2.23 - Colocação da calda de cimento por gravidade [23] 

 

 Microestacas do tipo II 

As microestacas do tipo II apresentam uma maior resistência de ponta que as do tipo I. São injectadas 

a alta pressão, entre 20 a 50 bar, podendo ser usadas duas técnicas de injecção: IRS – Injecção 

Repetitiva e Selectiva ou IGU – Injecção Global Unitária. Este tipo de microestacas garante uma maior 

eficiência relativamente às do tipo I devido à melhor qualidade de injecção. 

 

2.3.2. Materiais 
 

2.3.2.1. Aço 

 

A quantidade de aço utilizado na armadura das microestacas depende do carregamento imposto e da 

rigidez axial, de modo a limitar o deslocamento elástico. Podem ser usados como reforço varões 

isolados, grupos de varões, tubos ou perfis [24]. 
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Segundo a EN 14199:2005, quando a armadura de uma microestaca é considerada como elemento de 

suporte de carga, o projecto deve estar de acordo com a EN 1993-1-1. Já quando o conjunto da 

armadura com a calda de cimento da microestaca suportam o carregamento, o projecto deve seguir a 

EN 1992-1-1 ou a EN 1994-1-1 [25]. 

 

Para a presente dissertação, serão estudadas as microestacas compostas por armaduras de um único 

varão roscado, do tipo GEWI como mostra a Figura 2.24 e por armaduras tubulares representadas na 

Figura 2.25. Recorrendo à empresa Dywidag-Systems International, recolheram-se catálogos com as 

características dos diferentes tipos de armaduras, apresentadas nas Tabela 2.1 e Tabela 2.2. 

 

 Microestacas do tipo GEWI 

 

Figura 2.24 – Esquema de uma microestaca do tipo GEWI. Adaptado de [26] 

 

Tabela 2.1 - Características das armaduras das microestacas do tipo GEWI. Adaptado de [27] 

Diâmetro 
Tensão de 
cedência à 

tracção 

Tensão de 
rotura à 
tracção   

Carga última  
Área da 
secção 

transversal 

Diâmetro 
sobre a parte 

roscada 
Peso 

[mm] [N/mm2] [N/mm2] [kN] [mm2] [mm] [kg/m] 

16 500 550 111 210 19 1.58 

20 500 550 173 314 23 2.47 

25 500 550 270 491 29 3.85 

28 500 550 339 616 32 4.83 

32 500 550 442 804 36 6.31 

40 500 550 691 1257 45 9.87 

50 500 550 1080 1963 56 15.40 

63.5 555 700 2219 3167 69 24.80 
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 Microestacas tubulares 

 

Figura 2.25 - Microestacas tubulares 

 

Tabela 2.2 - Características das armaduras das microestacas tubulares. Adaptado de [28] 

Dext e A I i w MRd NRd VRd 

[mm] [mm] [cm2] [cm4] [cm] [cm3] [kNm] [kN] [kN] 

60,3 5 8,69 33 1,96 11,1 5,7 442,2 162,5 

73 6 12,63 71 2,38 19,6 10 642,9 236,3 

88,9 6,5 16,83 144 2,92 32,3 16,5 856,6 314,9 

88,9 7,5 19,18 160 2,89 36 18,3 976,4 358,9 

88,9 9,5 23,7 189 2,83 42,6 21,7 1206,4 443,4 

101,6 9 26,18 283 3,29 55,8 28,4 1332,9 489,9 

114,3 7 23,6 341 3,8 59,7 30,4 1201,3 441,5 

114,3 9 29,77 416 3,74 72,7 37 1515,7 557,1 

127 9 33,36 584 4,18 92 46,8 1698,5 624,3 

139,7 9 36,95 793 4,63 113,5 57,8 1881,3 691,5 

177,8 9 47,73 1705 5,98 191,8 97,6 2429,7 893,1 

177,8 10 52,72 1862 5,94 209,4 106,6 2683,7 986,4 

177,8 11,5 60,08 2087 5,89 234,7 119,5 3058,7 1124,2 

 

 

2.3.2.2. Calda de cimento 

 

A calda de cimento é definida como um ligante constituído maioritariamente por água e cimento, 

podendo conter agregados finos e adições. A utilização do cimento para a calda das microestacas deve 

estar de acordo com a EN 197-1 e com a EN 206-1 relativamente à agressividade do solo. Tanto os 

agregados como a água devem obedecer à norma EN 206-1 e as adições às normas EN 206-1 e EN 

934-2 [25]. 
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A utilização da calda de cimento nas microestacas apresenta os seguintes objectivos [24]: 

 Transferir as cargas impostas entre a armadura e o solo. 

 Suportar parte dos esforços de compressão. 

 Proteger a armadura contra a corrosão. 

 Confinar o terreno. 

 

As características das caldas variam de solo para solo. Contudo, é recorrente utilizarem-se caldas os 

seguintes atributos [24]: 

 Relação água/cimento inferior a 0,55, sendo regularmente utilizadas relações entre 0,40 e 0,50. 

Tal relação permite que a calda tenha a fluidez necessária para ser injectada. 

 De modo a diminuir a corrosão da armadura, utiliza-se água potável na composição da calda. 

 Utilizar cimentos do tipo I e II de acordo com a norma ASTM C150/AASHTO M85. 

 Obter caldas com uma resistência à compressão entre 28 MPa e 35 MPa. 

 

Apresenta-se na Figura 2.26 a relação entre a calda de cimento com a resistência à compressão e ao 

corte. 

 

 

Figura 2.26 - Efeito da relação água/cimento com a resistência à compressão e ao corte. Adaptado de [24] 
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2.3.3. Processo construtivo 

 

O processo construtivo de uma microestaca encontra-se dividido nas seguintes fases: prospecção 

geotécnica, perfuração, introdução da armadura, selagem, injecção, ligação ao maciço e controlo de 

qualidade. 

 

 

2.3.3.1. Prospecção geotécnica 

 

A prospecção geotécnica é um dos factores determinantes para o sucesso de uma obra. Devido aos 

custos que acarreta e ao tempo despendido por vezes é desprezada, sendo realizados poucos ensaios 

quer in situ quer laboratoriais. Um conhecimento detalhado das características do solo facilita as 

operações construtivas bem como o projecto. Deste modo, a prospecção geotécnica deve ser 

entendida não como um custo, mas sim como um investimento. 

 

Para além dos ensaios laboratoriais é recorrente realizarem-se ensaios de campo como os SPT 

(Standard Penetration Test) e os CPT (Cone Penetration Test). 

 

 

2.3.3.2. Perfuração 

 

O processo construtivo relativo à perfuração envolve a utilização de máquinas apropriadas para as 

diferentes condições do terreno a perfurar. Esta fase construtiva pode ser feita por cravação ou por 

furação. Contudo, na reabilitação de edifícios e no reforço das fundações, é recorrente optar-se pelo 

processo de furação, uma vez que a cravação transmite vibrações ao terreno podendo por em risco os 

edifícios adjacentes. 

 

Deste modo, a furação é executada com máquinas perfuradoras de rotação, como mostra a Figura 

2.27, ou com máquinas de roto-percussão, representado na Figura 2.28. Para ambos equipamentos, a 

cabeça de perfuração contem brocas adiamantadas para ajudar na furação e caso este seja incoerente 

torna-se necessário utilizar um tubo de revestimento para a contenção das paredes do furo. 

 

 

Figura 2.27 - Máquina perfuradora de trado à esquerda e trados à direita [23] 
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Figura 2.28 - Máquina perfuradora de varas e bit à esquerda e bit à direita [23] 

 

O processo de perfuração passa pelas seguintes fases [23]: 

 Colocação do equipamento de furação na cabeça da máquina (aplica-se para ambos os 

sistemas de furação, trado ou martelo); 

 Coincidir o equipamento com o eixo do furo; 

 Definir o ângulo de ataque; 

 Perfurar até à cota projectada (para tal será necessário acoplar vários troços de trado ou de 

vara, ligados por roscas); 

 Remoção do solo. Caso se utilize o trado, este é extraído ao mesmo tempo que o trado através 

das suas hélices. Caso se utilizem varas e bit, a remoção do solo é feita através de jactos de 

água; 

 Limpeza do furo. 

 

 

2.3.3.3. Introdução da armadura 

 

Após a limpeza do furo, a colocação da armadura pode ser feita manualmente ou com ajuda de um 

equipamento. Nos casos em que os furos possuem uma grande profundidade, é necessário criar juntas 

nas armaduras, por o seu comprimento tem de ser compatível com a trabalhabilidade no local. Estas 

juntas podem ser feitas por soldadura ou por uniões roscadas. 

 

No caso de armaduras de varão, são acompanhadas ao longo do furo por uma manga de PVC e pelos 

tubos de selagem e de injecção, como mostra a Figura 2.29. O mesmo não acontece com armaduras 

tubulares que são simplesmente introduzidas no furo sem recorrer ao material anteriormente descrito. 

 

Figura 2.29 - Tubagens usadas nas microestacas de varão do tipo GEWI 
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2.3.3.4. Selagem 

 

Uma vez colocada a armadura, pode-se dar início ao processo de selagem. A colocação da calda de 

cimento neste processo, é feita de baixo para cima para os dois tipos de microestacas. Contudo, para 

as microestacas cuja armadura é composta por um varão, a selagem é feita entre as paredes do furo 

e a manga de PVC e posteriormente entre a respectiva manga e a armadura. Para as microestacas 

tubulares, a selagem é feita inicialmente entre as paredes do furo e o tubo de aço, seguida da selagem 

dentro do tubo. 

 

 

2.3.3.5. Injecção 

 

A injecção da calda de cimento é um dos processos mais importantes na realização das microestacas, 

não só porque necessita de mão-de-obra experiente no controlo da pressão, mas também porque é a 

fase onde são criados os bolbos de selagem que conferem o atrito lateral da microestaca. 

 

Para as microestacas anteriormente descritas, são usados dois tipos de injecção diferentes. Nas 

microestacas de varão do tipo GEWI recorre-se ao sistema de injecção IGU e para as tubulares o 

sistema IRS. A pressão das injecções pode variar entre os 2 MPa e os 8 MPa, consoante o tipo de solo 

de fundação. Descrevem-se de seguida os dois sistemas de injecção: 

 

 Sistema de injecção IGU 

Como a própria designação define, este tipo de injecção é realizada uma única vez. O tubo de injecção 

é composto por diversos furos tapados com fita adesiva, Figura 2.30, por onde passará a calda de 

cimento a alta pressão, rebentando as respectivas manchetes ao mesmo tempo como mostra a Figura 

2.31. 

 

 

Figura 2.30 - Tubo de injecção e manchetes 

 

 

Figura 2.31 - Esquema do processo de injecção 
IGU. Adaptado de [29] 
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 Sistema de injecção IRS 

O facto deste sistema de injecção ser repetitivo e selectivo, permite que se possa definir a zona onde 

se pretende injectar a calda. Para tal, é utilizado um obturador no interior da armadura que impede a 

subida da calda para o topo da microestaca e a injecção na zona das manchetes. Este processo pode 

ser realizado o número de vezes necessário para a boa concepção da injecção. Apresenta-se na Figura 

2.32 e na Figura 2.33 um exemplo das manchetes nas microestacas com ar madura tubular e um 

esquema da injecção IRS, respectivamente. 

 

 

Figura 2.32 - Manchetes das microestacas tubulares 

 

 

Figura 2.33 - Esquema do processo de 
injecção IRS. Adaptado de [29] 

Para ambos os sistemas de injecção, caso se verifique um consumo de calda superior ao previsto sem 

o aumento da pressão, torna-se necessário suspender o procedimento e verificar a situação em causa, 

uma vez que poderá ocorrer o escoamento da calda para zonas de grandes vazios que não contribuem 

para o bom funcionamento da microestaca. 

 

 

2.3.3.6. Ligação ao maciço 

 

A fase da ligação da microestaca à superestrutura pode ser considerada como a mais importante de 

todo o processo construtivo visto que é nesta ligação que se dá a passagem das cargas da 

superestrutura para a microestaca e consequentemente para o solo. Esta transmissão de cargas ocorre 

principalmente por atrito e pela aderência entre a armadura, a argamassa (expansiva) e as paredes do 

furo. 

 

Contudo, a ligação da microestaca à superestrutura varia de acordo com o tipo de estrutura em causa, 

da obra (caso seja uma fundação de uma estrutura recente ou o recalçamento de uma estrutura antiga), 

das cargas impostas e da armadura utilizada [28]. 
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Apresentam-se os tipos de ligação para as armaduras estudadas nesta dissertação: 

 

 Armaduras de varão do tipo GEWI 

Uma vez que o varão tem a sua superfície roscada, a ligação deste ao maciço é feita através de uma 

chapa entre duas porcas, permitindo uma melhor transmissão das cargas e uma melhor aderência, 

representado na Figura 2.34. Também é usual realizar-se uma raspagem nas paredes do furo do 

maciço, como demonstra a Figura 2.35, para uma melhor aderência da argamassa. 

 

 

Figura 2.34 - Esquema da ligação através de 
uma chapa. Adaptado de [28] 

 

 

Figura 2.35 - Superfície irregular das paredes do furo 
de um maciço. Adaptado de [28] 

 

 Armaduras tubulares 

Este tipo de armaduras recorre à soldadura de cintas helicoidais, Figura 2.36, que conferem atrito e 

aderência à argamassa. Também se realizam roços nas paredes do furo do maciço para incrementar 

a aderência. 

 

 

Figura 2.36 - Cintas helicoidais numa armadura tubular 

 

 

2.3.3.7. Controlo de qualidade 

 

O controlo da qualidade das microestacas pode ser feito através do método de análise da propagação 

das ondas sónicas, permitindo assim a determinação de descontinuidades no elemento [22]. 
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2.3.4. Dimensionamento 

 

O dimensionamento de uma microestaca passa pelo estudo do carregamento nos E.L.U. a nível 

estrutural e geotécnico e nos E.L.S., relativamente aos assentamentos axiais. Apresentam-se de 

seguida os diferentes métodos de cálculo para o dimensionamento das microestacas. 

 

2.3.4.1. Dimensionamento estrutural – E.L.U. 

 

 Norma Europeia 

A Norma Europeia recorre ao EC4 para o modelo de cálculo das resistências à compressão e tracção 

das microestacas. Contudo, encontra-se também registado na EN 14199:2005 as diferentes normas 

utilizadas para o dimensionamento das microestacas [25]: 

 

 - EN 1991-1: quantificação das acções aplicadas na estrutura; 

 - EN 1992-3: dimensionamento de pilares de betão; 

 - EN 1993: dimensionamento de elementos de aço; 

 - EN 1997-1: dimensionamento geotécnico. 

 

 

Resistência à compressão 

A resistência à compressão é dada pela seguinte fórmula: 

 

 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴𝑠 × 𝑓𝑦𝑑 + 0,85 × 𝐴𝑐 × 𝑓𝑐𝑑 (8) 

 

Onde 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 corresponde à resistência plástica à compressão, 𝐴𝑠 e 𝐴𝑐 às áreas da seção do aço e do 

betão respectivamente e 𝑓𝑦𝑑 e 𝑓𝑐𝑑 às tensões de cedência de cálculo dos mesmos materiais. 

 

 

Resistência à tracção 

Uma vez que o betão não resiste à tracção, este não é contabilizado no cálculo da resistência à tracção 

da microestaca: 

 

 𝑁𝑡,𝑅𝑑 = 𝐴𝑠 × 𝑓𝑦𝑑 (9) 

   

Sendo 𝑁𝑡,𝑅𝑑 a resistência plástica à tracção. 
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 Norma FHWA – Federal Highway Administration 

A Norma FHWA também separa o cálculo das resistências à compressão e à tracção, mas usa 

coeficientes de segurança inferiores à Norma Europeia, tornando as soluções mais conservativas [24]: 

 

Resistência à compressão 

 

 𝑁𝑐,𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠í𝑣𝑒𝑙 = 0,47 × 𝐴𝑠 × 𝑓𝑦𝑑 + 0,4 × 𝐴𝑐 × 𝑓𝑐𝑑 (10) 

 

Resistência à tracção 

 

 𝑁𝑡,𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠í𝑣𝑒𝑙 = 0,55 × 𝐴𝑠 × 𝑓𝑦𝑑 (11) 

 

Sendo 𝑁𝑐,𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠í𝑣𝑒𝑙 e 𝑁𝑡,𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠í𝑣𝑒𝑙 as cargas admissíveis à compressão e à tracção respectivamente. 

 

 

2.3.4.2. Dimensionamento geotécnico – E.L.U. 

 

O dimensionamento geotécnico torna-se diferente do estrutural uma vez que recorre às características 

do solo. Existem vários modelos de cálculo para o dimensionamento das microestacas, mas nesta 

dissertação serão estudados somente os métodos Penetrométrico e o de Bustamante. 

 

 Método Penetrométrico - Experimental 

O referido método baseia-se em correlações, sendo usualmente utilizado em estacas. Contudo, a 

aplicabilidade em microestacas também oferece valores satisfatórios. Este método separa a carga total 

em duas parcelas: ponta e atrito lateral. Através da resistência de ponta do penetrómetro é assim 

possível determinar a carga de ponta e de atrito lateral [22]. 

 

Carga de ponta 

 

 𝑄𝑝 = 𝑅𝑝𝑎 × 𝛽 × 𝐴𝑏 (12) 

 

Onde 𝑅𝑝𝑎 corresponde à resistência de ponta equivalente, 𝛽 ao coeficiente de capacidade 

penetrométrica e 𝐴𝑏 à área de secção. 

 

A resistência de ponta equivalente 𝑅𝑝𝑎, é determinada pela soma aritmética das resistências de ponta 

medidas sobre uma determinada espessura de terreno entre +n.B acima da ponta e –n.B abaixo da 

ponta. O coeficiente de capacidade penetrométrica 𝛽, depende do tipo de solo e da sua resistência de 

ponta. A Tabela 2.3 apresenta as correlações entre a resistência de ponta e o coeficiente de capacidade 

penetrométrica, para vários tipos de solos [22].  
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Tabela 2.3 - Coeficiente de capacidade penetrométrica para vários tipos de solo [22] 

 

 

 

Carga de atrito lateral 

 

 𝑄𝑓 = ∑ 𝑄𝑓𝑖 = ∑ (
𝑅𝑝𝑖

𝛼𝑖

) × 𝜋 × 𝐷 × 𝑙𝑖 = ∑ 𝑞𝑓𝑖 × 𝜋 × 𝐷 × 𝑙𝑖

𝑖

𝑙

𝑖

𝑙

𝑖

𝑙

 (13) 

 

Sendo 𝑄𝑓𝑖 a carga de atrito lateral na camada i, 𝑅𝑝𝑖 a resistência de ponta na camada i, 𝛼𝑖 a relação 

resistência de ponta-atrito lateral da camada i, D o diâmetro da microestaca e 𝑙𝑖 a espessura da camada 

i. 

 

O atrito lateral para uma camada i, 𝑞𝑓𝑖 é determinado pela divisão entre 𝑅𝑝𝑖 e 𝛼𝑖 como mostra a equação 

11. O coeficiente 𝛼𝑖 relaciona o tipo de terreno e o modo de execução da microestaca como demonstra 

a Tabela 2.4. 

 

Tabela 2.4 - Coeficiente 𝛼 e valores máximos de  para vários tipos de solo [22] 

 

*os valores entre parêntesis correspondem a uma execução muito cuidada e à escolha da tecnologia 

que provoca a menor perturbação do terreno em contacto com o fuste, sendo os restantes 

correspondentes a uma execução de qualidade média;  
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**os valores máximos de 𝑞𝑓   pretendem ter em conta a possibilidade da ocorrência de picos no valor de 

Rp resultantes da presença de elementos duros localizados, do desrespeito das velocidades de 

penetração normalizada, do mau estado das ponteiras do penetrómetro, etc… 

 

Uma vez determinadas as cargas de ponta e de atrito lateral, pode-se determinar a carga admissível 

nominal através da seguinte equação: 

 

 
𝑄𝑛 =

𝑄𝑝

3
+

𝑄𝑓

2
 

 

(14) 

O facto da realização de ensaios SPT ser mais usual que os CPT, foi necessário realizarem-se 

correlações entre os dois ensaios, apresentadas na Tabela 2.5. 

 

Tabela 2.5 - Correlações entre os ensaios SPT (N) com os ensaios CPT (𝑅𝑝) e as características de resistência 

dos terrenos [22] 
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 Método de Bustamante 

No método de Bustamante, a capacidade de carga e o valor do atrito lateral limite unitário, τ, dependem 

de vários factores como a técnica de injecção (IGU ou IRS), a pressão efectiva de injecção, 𝑝𝑖 e a sua 

relação com a pressão limite do terreno, 𝑝𝑙. Para o sistema IGU, é adoptado 0,5 𝑝𝑙 < 𝑝𝑖 < 𝑝𝑙, e para o 

sistema IRS, 𝑝𝑙 ≤ 𝑝𝑖 [22]. 

 

Resistência à compressão 

 

O cálculo da resistência das microestacas à compressão resulta da soma das resistências de ponta e 

de atrito lateral como mostra a equação 13. 

 

 𝑇𝐿 = 𝑇𝐿
𝑆 + 𝑇𝐿

𝑃 (15) 

 

Onde 𝑇𝐿 corresponde à carga de limite na cabeça da microestaca, 𝑇𝐿
𝑆 à resistência lateral e 𝑇𝐿

𝑃 à 

resistência de ponta. A resistência de atrito lateral calcula-se de acordo com a seguinte equação: 

 

 𝑇𝐿
𝑆 = ∑ 𝜋 × 𝐷𝑠𝑖 × 𝐿𝑠𝑖 × 𝜏𝑐−𝑠 (16) 

   

 𝐷𝑠𝑖 = 𝛼𝑖 × 𝐷𝑑 (17) 

   

 𝐿𝑠 >
𝑁 × 𝐹𝑆

𝜋 × 𝛼 × 𝛷 × 𝜏𝑐−𝑠

 (18) 

 

Nas equações 15 e 16, 𝐷𝑠𝑖 corresponde ao diâmetro médio da microestaca na camada i, 𝐷𝑑 ao diâmetro 

da perfuração da microestaca, 𝛼𝑖 a um coeficiente em função do sistema de injecção, obtido segundo 

a Tabela 2.6, e 𝐿𝑠 ao comprimento do bolbo de selagem. Para determinar o comprimento de selagem 

das microestacas, é necessário aplicar um factor de segurança, FS, que depende do tipo de utilização 

da mesma, representado na Tabela 2.7. 

 

Tabela 2.6 - Determinação do coeficiente α. Adaptado de [22] 

Solo 
Coeficiente Quantidades mínimas de calda aconselhada 

Vi IRS IGU 

Seixo 1,8 1,3 a 1,4 1,5 Vs 

Seixo arenoso 1,6 a 1,8 1,2 a 1,4 1,5 Vs 

Areia c/ seixo 1,5 a 1,6 1,2 a 1,3 1,5 Vs 

Areia grossa 1,4 a 1,5 1,1 a 1,2 1,5 Vs 

Areia média 1,4 a 1,5 1,1 a 1,2 1,5 Vs 

Areia fina 1,4 a 1,5 1,1 a 1,2 1,5 Vs 

Areia siltosa 1,4 a 1,5 1,1 a 1,2 1,5 a 2 Vs para IRS e 1,5 Vs para IGU 

Silte 1,4 a 1,6 1,1 a 1,2 2 Vs para IRS e 1,5 Vs para IGU 

Argila 1,8 a 2,0 1,2 2,5 a 3 Vs para IRS e 1,5 a 2 Vs para IGU 

Marga ou calcário margoso 1,8 1,1 a 1,2 1,5 a 2 Vs para camada compacta 

Rocha alterada ou fragmentada 1,2 1,1 
1,1 a 1,5 Vs para camada finamente fissurada e 

2 Vs ou mais para camada fracturada 
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Verifica-se assim que para a determinação de α, é necessário ter em conta o volume de calda de 

cimento injectado, 𝑉𝑖 e o volume teórico do bolbo de selagem, 𝑉𝑠. 

 

Tabela 2.7 - Factor de segurança para o cálculo do comprimento de selagem [30] 

Tipo de elemento Duração da utilização Tracção Compressão 

Microestaca 
Provisória 2,0 1,8 

Definitiva 2,2 2,0 

 

Relativamente ao atrito lateral unitário τc-s, este pode ser determinado através dos ábacos 

representados na Figura 2.37. Estes relacionam o processo de injecção com o número de pancadas 

do ensaio SPT (NSPT) e com o atrito lateral unitário. 

 

 

Figura 2.37 - Correlações entre o atrito lateral τ de uma microestaca e o resultado N do ensaio SPT em função 

do sistema de injecção [29] 

 

A resistência de ponta é calculada pela seguinte fórmula: 

 

 𝑇𝐿
𝑃 = 𝑠𝑝 × 𝑘𝑝 × 𝑝𝑙 ≤ 0,15 × 𝑇𝐿

𝑆 (19) 

 

Sendo 𝑠𝑝 a secção da ponta da microestaca com diâmetro 𝐷𝑠, 𝑘𝑝 o factor da capacidade de carga na 

ponta e 𝑝𝑙 a pressão limite do solo, obtida através de ensaios pressiométricos de Ménard.. 

 

Resistência à tracção 

 

Uma vez que o cálculo da resistência à tracção não contempla a parcela da resistência de ponta, 

admite-se assim que a resistência à tracção é igual à resistência de atrito lateral. 
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2.3.4.3. Assentamento axial – E.L.S. 

 

No estudo das microestacas, os assentamentos axiais são determinados considerando que a 

microestaca se trata de uma estaca. Deste modo, os respectivos assentamentos são calculados pela 

seguinte equação, que traduz a variação do comprimento da estaca: 

 

 𝛥𝑒𝑙 =
𝑁𝐿

𝐸𝐴
 (20) 

 

Onde 𝑁 corresponde ao carregamento axial, 𝐿 ao comprimento da microestaca e 𝐸𝐴 a rigidez axial da 

mesma. Esta é determinada pela contribuição da rigidez do betão com a do aço como demonstra a 

equação 18. 

 

 𝐸𝐴 = 𝐸𝑐𝐴𝑐 + 𝐸𝑠𝐴𝑠 (21) 

 

No caso de ocorrerem assentamentos diferenciais, existem valores limite para os respectivos 

assentamentos, representados na Figura 2.38 

 

 

Figura 2.38 - Valores limite da distorção angular máxima [30] 

 

Encontra-se assim representado na Tabela 2.8 os assentamentos máximos e diferenciais para sapatas 

e ensoleiramentos. 

 

Tabela 2.8 - Assentamentos limite para sapatas e ensoleiramentos [31] 

Tipo de fundação 
Assentamento máximo espectável 

[mm] 
Assentamento diferencial expectável 

[mm] 

Sapatas 25 20 

Ensoleiramento 50 20 

 

  



 

40 
 

2.3.4.4. Encurvadura 

 

A encurvadura consiste num fenómeno de falta de estabilidade de um corpo esbelto, quando lhe é 

actuado uma força de compressão. Tal acontece sempre que o respectivo elemento não possui uma 

resistência equivalente ao esforço que lhe é aplicado, levando assim à sua deformação. Deste modo, 

a rotura é condicionada pelo comprimento do elemento, bem como do seu módulo de elasticidade, 

momento de inércia na direcção da encurvadura e da sua esbelteza. Através da equação 19, é possível 

determinar a carga crítica, carga crítica de Euler - 𝑃𝑐𝑟, que determina a carga máxima para que não 

ocorra o fenómeno da encurvadura. 

 

 𝑃𝑐𝑟 =
𝜋2𝐸𝐼

𝐿𝑒
2

 (22) 

 

Onde 𝐸 corresponde ao módulo de flexão, 𝐼 ao momento de inércia e 𝐿𝑒 ao comprimento de 

encurvadura que é determinado consoante as condições de apoio, como mostra a Figura 2.39. 

 

 

Figura 2.39 - Comprimento de encurvadura de colunas 

 

Apesar de as microestacas que se encontram no interior do terreno estarem sujeitas a tensões 

aplicadas por este que evitam o fenómeno da encurvadura, vários códigos internacionais sugerem que 

a verificação deste fenómeno para solos com coesão não drenada inferior a 10 KPa [32]. 

 

 

2.3.4.5. Protecção contra a corrosão 

 

A protecção contra a corrosão da armadura das microestacas varia segundo a espessura do varão, o 

pH da calda de cimento, a utilização ou não de uma protecção para a armadura, a agressividade do 

solo e o tipo de aço utilizado. O Anexo A apresenta alguns parâmetros utilizados para o 

dimensionamento das armaduras em função da corrosão, como o recobrimento mínimo do varão e a 

espessura de sacrifício do mesmo. 
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2.3.5. Vantagens e desvantagens 
 

 

2.3.5.1. Vantagens 

 

Com principais vantagens da técnica de microestacas, podem ser destacadas as seguintes: 

 Elementos de reduzido diâmetro e de grande comprimento; 

 Possibilidade de aplicar em qualquer tipo de terreno e em qualquer direcção; 

 Funcionamento à compressão ou tracção; 

 Elevada capacidade de carga; 

 Versatilidade relativamente à aplicabilidade em diferentes campos; 

 Possibilidade de execução de microestacas em espaços fechados e de reduzido pé direito; 

 Reduzidas vibrações, ruído e perturbações no terreno; 

 Facilidade e rapidez de execução; 

 Não necessita de escavação; 

 Possibilidade de se realizarem microestacas fora dos edifícios para o recalce das suas 

fundações. 

 

 

 

2.3.5.2. Desvantagens 

 

Com principais desvantagens da técnica de microestacas, podem ser destacadas as seguintes: 

 Necessidade de equipamento e mão-de-obra especializados; 

 Elementos limitados à encurvadura devido à sua elevada esbelteza; 

 Possuem reduzida capacidade de carga de ponta; 

 Devido aos seus reduzidos diâmetros têm uma capacidade de carga mais limitada 

relativamente às estacas; 

 No caso de microestacas cravadas, existe a ocorrência de vibrações e ruído. 
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2.4. Jet grouting 
 

O jet grouting consiste num processo de tratamento do terreno com o fim de desagregar um 

determinado volume de solo, podendo este ser ou não coesivo, e misturá-lo com calda de cimento 

através de jactos com pressão muito elevada (entre 20 MPa a 50 MPa). Esta mistura de solo-cimento 

confere melhor resistência, impermeabilidade e deformabilidade relativamente ao solo inicial [33]. 

 

 

2.4.1. Características técnicas 

 

Como foi referido anteriormente, esta técnica pode ser utilizada em vários tipos de solos, sendo os mais 

coesivos os mais difíceis de erodir como mostra a Figura 2.40 e Figura 2.41. Deste modo, foram criados 

vários tipos de injecção, Jet 1, Jet 2 e Jet 3 possuindo capacidades de erosão diferentes, para que 

pudessem facilitar o uso da respectiva técnica. 

 

 

Figura 2.40 - Capacidade de desagregação dos solos. Adaptado de [33] 

 

 

Figura 2.41 - Aplicação do Jet grouting em função da granulometria dos solos [33] 
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 Jet 1 ou jacto simples 

No sistema de injecção Jet 1, é apenas injectada calda de cimento como demonstra a Figura 2.42. A 

aplicação deste equipamento restringe-se aos solos coesivos com NSPT entre 5 a 10 e aos solos 

incoerentes com NSPT inferiores a 20, sendo possível obterem-se colunas com diâmetros entre os 0,4 

m e os 0,8 m. Este sistema é o mais económico dos três tipos de jets, contudo é o mais limitado 

relativamente à sua aplicabilidade nos diferentes tipos de solos [33]. 

 

 Jet 2 ou jacto duplo 

O equipamento utilizado no Jet 2 envolve a injecção no solo de calda de cimento juntamente com ar, 

representado na Figura 2.43. Recorre-se a este equipamento para solos coerentes com NSPT inferior a 

10 e para solos incoerentes com NSPT inferior a 50. Com o Jet 2 torna-se assim possível de realizar 

colunas com diâmetros entre os 0,8 m e os 1,8m [33]. 

 

 Jet 3 ou jacto triplo 

O Jet 3 é o sistema de injecção mais versátil, uma vez que pode ser aplicado em qualquer tipo de solo. 

Neste sistema são injectados três componentes, Figura 2.44: a calda de cimento, cuja função é a de 

se misturar com o solo, ar e água para desagregar o terreno. A utilização do Jet 3 permite criar colunas 

de solo-cimento com diâmetros até 3 m. Contudo, devido ao equipamento utilizado e à potência 

necessária para as injecções, este sistema é o menos económico dos três [33].  

 

 

Figura 2.42 - Jet 1. Adaptado de 
[29]  

 

Figura 2.43 - Jet 2. Adaptado de 
[29] 

 

Figura 2.44 - Jet 3. Adaptado de 
[29] 

 

 

Conclui-se assim que a aplicabilidade dos diferentes tipos de jets varia com as características do 

terreno e com o diâmetro das colunas pretendido. O Anexo B apresenta uma tabela comparativa entre 

os três tipos de jets. 
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Apesar do jet grouting ser uma técnica versátil, apresenta algumas limitações. Para além de ser pouco 

económica, não é aconselhada a sua utilização em alguns tipos de solos, tais como: solos orgânicos 

com um pH < 5; solos muito compactos; solos com uma granulometria muito aberta e com falta de finos 

de modo a ajudar na mistura solo-cimento e solos com heterogeneidade elevada, onde possam existir 

descontinuidades e vazios que impeçam a estabilização da calda de cimento [34]. 

 

A aplicabilidade desta técnica destina-se a diversos fins: recalce das fundações de edifícios; contenção 

definitiva em conjunto com estacas; travamento de paredes moldadas no caso de não ser possível 

executar ancoragens; reforço de ensoleiramentos; recalçamento de serviços que não possam ser 

desviados durante a fase de escavação; poços de contenção; aumento da reacção dos bolbos de 

ancoragem melhorando as características do solo; consolidação dos emboquilhamentos dos túneis e a 

pré-consolidação dos mesmos antes da escavação; contenção de taludes; protecção de pilares de 

pontes contra a erosão, entre outros [20].  

 

Apresenta-se na Figura 2.45 imagens representativas de alguns dos processos acima descritos. 

 

 
 

 

 
 

 

Figura 2.45 - Exemplos da aplicabilidade do jet grouting [20] 
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O facto de no jet grouting as injecções serem feitas a partir de um eixo de rotação, torna-se possível 

criar diversos tipos de corpos de solo-cimento, regulando a amplitude de rotação do respectivo eixo e 

a pressão da injecção. Podem-se assim criar as seguintes formas: 

 

 Colunas de 360º em qualquer direcção 

 Colunas de outras amplitudes  

 Painéis com cerca de 30 cm a 40 cm de espessura 

 Conjunto de colunas com painéis 

 

Apresenta-se na Figura 2.46 e na Figura 2.47 exemplos das respectivas formas. 

 

 

Figura 2.46 - Possíveis formas de colunas e painéis em jet grouting. Adaptado de [29] 

 

 

Figura 2.47 - Combinação das formas realizadas em jet grouting [29] 
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2.4.2. Materiais 
 

O material mais importante utilizado na técnica de jet grouting é a calda de cimento, uma vez que ao 

ser misturada com o solo vai conferir melhores características ao nível da resistência, impermeabilidade 

e deformabilidade, demonstrado na Tabela 2.9. 

 

Tabela 2.9 - Características mecânicas de provetes de solo tratado [33] 

Tipo de solo Areias Siltes Argilas 

Compressão simples [MPa] 7 a 12 5 a 8 3 a 6 

Módulo de elasticidade [GPa] 6 a 10 4,5 a 7 2,5 a 4 

Impermeabilidade [m/s] Valores ideais entre 1 x 10-8 e 1 x 10-11 

 

As características acima apresentadas dependem de três factores: o solo (estando relacionada a sua 

classe, homogeneidade, presença de matérias orgânicas e granulometria); a execução (dando 

importância à densidade da calda de cimento, ao consumo de cimento por m3 de solo tratado e ao grau 

de substituição do solo) e a pós-execução (onde as condições de envolvimento da coluna são muito 

importantes devido às pressões exercidas pelo solo) [33]. 

 

Segundo a EN 12716:2001, a substância calda de cimento é composta por uma mistura de 

água/cimento cujas proporções correspondem a 0,5/1,5 respectivamente. Nesta mistura podem ser 

adicionados estabilizantes, plastificantes, bentonite, filler entre outros, de modo a criar o compósito 

mais adequado para a situação em causa. Também é possível recorrer-se à cravação de perfis 

metálicos nas colunas de jet grouting melhorando assim as suas características, funcionando como 

colunas de solo-cimento armadas [35]. 

 

 

2.4.3. Equipamentos 
 

Na técnica de jet grouting, os equipamentos possuem significativa importância para o sucesso de uma 

obra. Estes são escolhidos consoante o tipo de terreno, o tipo de obra e as características das colunas 

a criar. 

 

Para que se proceda ao correcto funcionamento, é instalado um sistema de equipamentos em estaleiro 

constituído por: silo para o armazenamento de cimento, reservatório de água, central de fabrico 

composta por balança, agitador e misturador, bomba de injecção da calda de cimento a alta pressão, 

máquina de furação e injecção, bomba de refluxo, mangueiras flexíveis de transporte da calda, ar e 

água, equipamento informático para o controlo e registo dos parâmetros de execução e compressor no 

caso de se utilizar o Jet 2 ou Jet 3 [33]. A Figura 2.48 representa um esquema do respectivo sistema. 

  



 
 

47 
 

 

Figura 2.48 - Exemplo de um sistema de jet grouting em estaleiro. Adaptado de [29] 

 

A versatilidade da técnica de jet grouting permite assim que hoje em dia seja possível realizar colunas 

de solo-cimento em locais de céu aberto ou no interior de edifícios. Tais máquinas podem estar 

acopladas por um monitor computorizado permitindo um melhor controlo da qualidade bem como um 

melhor controlo dos processos de perfuração e injecção. Os custos derivados ao aluguer da máquina 

aumentam consoante o aumento do seu porte e com a qualidade da tecnologia. 

 

A Figura 2.49 mostra um conjunto de máquinas perfuradoras e injectoras com portes e tamanhos 

diferentes. 

 

 

Figura 2.49 – Exemplo de equipamentos de perfuração e injecção [29] 
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2.4.4. Processo construtivo 
 

O processo construtivo da técnica de jet grouting consiste principalmente em quatro fases: a 

prospecção, a perfuração, a injecção e o controlo de qualidade. 

 

 

2.4.4.1. Prospecção geotécnica 

 

A prospecção geotécnica é igualmente importante ao caso das microestacas referido no respectivo 

capítulo. Assim, é aconselhável a serem realizados ensaios in situ e laboratoriais de modo a avaliar as 

características do solo para que a execução das colunas de jet grouting seja feita com sucesso. 

 

 

2.4.4.2. Perfuração 

 

Após o nivelamento do equipamento de perfuração e o alinhamento/inclinação da haste do eixo da 

coluna, inicia-se o processo de perfuração do terreno. Este é executado em rotação contínua ou em 

rotopoercussão, auxiliado por um jacto de água vertical. A perfuração termina quando os bicos 

injectores atingem o nível inferior do tratamento do solo, procedendo-se à obturação da saída de água 

através de uma válvula e consequentemente às injecções de calda de cimento. A perfuração e a 

injecção são executadas com o mesmo equipamento [33]. 

 

 

2.4.4.3. Injecção 

 

O processo de injecção é realizado regularmente da cota de fundo até a uma cota perto da superfície, 

com a subida da vara a uma velocidade constante. Por norma, deixa-se uma margem de terreno à 

superfície de modo a que a alta pressão da injecção não comprometa a segurança dos operários. Caso 

se pretenda realizar colunas de solo-cimento, durante a injecção a haste realiza um movimento 

ascendente rotativo cobrindo os 360º da coluna. Tratando-se da realização de painéis, o processo é 

idêntico, contudo a vara de injecção não realiza o movimento rotativo. 

 

Um factor de elevada importância consiste em assegurar a continuidade do regime hidráulico de livre 

saída do refluxo. A saída deste refluxo, também denominado por purga, corresponde a um alívio de 

tensões impostas no solo para o erodir. Caso não ocorra a saída do refluxo, as respectivas pressões 

poderão ser transmitidas ao maciço originando deformações do mesmo e consequentemente a 

levantamentos do terreno à superfície, colocando em risco as estruturas adjacentes. Deste modo são 

abertos poços de alívio garantindo a dissipação das pressões [33]. 

 

Apresenta-se na Figura 2.50 um esquema do faseamento construtivo do jet grouting e na Tabela 2.10 

os parâmetros de execução. 



 
 

49 
 

 

Figura 2.50 - Faseamento construtivo da técnica jet grouting. Adaptado de [33] 

 

Tabela 2.10 - Parâmetros de execução da técnica jet grouting [30] 
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2.4.4.4. Controlo de qualidade 

 

O controlo de qualidade no jet grouting apresenta alguma importância uma vez que não se consegue 

ter precisão no conhecimento das caracterísitcas das colunas se solo-cimento. Para tal, são realizados 

ensaios de campo, onde são feitas colunas de teste de modo visualizar a sua forma e constituição e 

para retirar provetes, analisados em laboratório, que permitem a avaliação dos parâmetros de 

resistência, impermeabilidade e deformabilidade. 

 

Na Figura 2.51 e na Figura 2.52 encontram-se representados os gráficos correspondentes à resistência 

à compressão das colunas de jet grouting em função da dosagem de cimento e do tempo 

respectivamente. 

 

 

Figura 2.51 - Gráfico comparativo entre o betão e os diferentes tipos de solos tratados por jet grouting. Adaptado 

de [34] 

 

 

Figura 2.52 – Resistência à compressão em função do tempo após o tratamento do solo. Adaptado de [33] 
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Parte do controlo da qualidade passa pelo manobrador da máquina durante o processo de injecção. 

Através dos comandos e da monitorização existente é possível controlar a velocidade, pressão e 

profundidade da furação, a pressão da injecção da calda de cimento e o respectivo consumo e a 

velocidade de subida da vara injectora. 

 

 

2.4.5. Dimensionamento 
 

Tal como se procede nas microestacas, o dimensionamento das colunas de jet grouting também é 

realizado segundo os E.L.U. e os E.L.S..  

 

 

2.4.5.1. Dimensionamento estrutural – E.L.U. 

 

Resistência à compressão 

A resistência à compressão é dada pela seguinte fórmula: 

 

 𝜎𝑐 =
𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑

𝐴𝑏

+
𝑀

𝑤
< 4 𝑀𝑃𝑎 (23) 

 

Onde 𝜎𝑐 corresponde à tensão de compressão e 𝑤 ao módulo de flexão. 

 

Na Tabela 2.11 e na Tabela 2.12 estão representadas propostas de vários autores relativamente à 

resistência à compressão de alguns tipos de solo dependentemente do tipo de Jet utilizado. 

 

Tabela 2.11 - Resistência à compressão simples de solos tratados com Jet 1 [30] 
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Tabela 2.12 - Resistência à compressão simples de solos tratados com Jet 2 e Jet 3 [30] 

 
 

 

 

Resistência à tracção 

Visto que o material formado pela técnica de jet grouting consiste à base de solo e cimento, este não 

resiste à tracção. Deste modo, o cálculo da respectiva resistência è determinado pela seguinte 

equação: 

 

 𝜎𝑡 = 0,15 𝜎𝑐 (24) 

 

A Tabela 2.13 apresenta alguns exemplos da resistência à tracção para alguns tipos de solos. 

 

Tabela 2.13 - Resistência à tracção simples de solos tratados por jet grouting [30] 

 

 

No caso da resistência ao corte, esta é cerca de 10% da resistência à compressão. 
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2.4.5.2. Dimensionamento geotécnico – E.L.U. 

 

O dimensionamento geotécnico é de certa forma muito semelhante ao das microestacas, envolvendo 

também as características do solo, contrariamente ao dimensionamento estrutural. 

 

Resistência à compressão 

 

 𝑇𝐿 = 𝑇𝐿
𝑆 + 𝑇𝐿

𝑃 (25) 

 

Sendo a resistência de atrito lateral e de ponta determinadas pelas equações 23 e 24: 

 

 𝑇𝐿
𝑆 = ∑ 𝜋 × 𝛷 × 𝐿𝑠𝑖 × 𝜏𝑐−𝑠 (26) 

   

 𝑇𝐿
𝑃 = 𝑠𝑝 × 𝑘𝑝 × 𝑝𝑙 (27) 

   

 𝐿𝑠 >
𝑁 × 𝐹𝑆

𝜋 × 𝛷 × 𝜏𝑐−𝑠

 (28) 

   

Onde 𝛷 corresponde ao diêmetro e 𝐿𝑠 ao comprimento das colunas de jet grouting. O factor de 

segurança a usar no cálculo do comprimento das colunas é idêntico ao das microestacas, 

representado na Tabela 2.7.   

 

Na Figura 2.53 estão representados os gráficos correspondentes à tensão tangencial em função ao 

NSPT. No caso de valores de NSPT superiores a 20 pancadas, deve-se recorrer aos gráficos 

correspondentes às injecções em IRS nas microestacas [29]. 

 

 

Figura 2.53 - Correlação entre a tensão tangencial e o número de pancadas do ensaio SPT. Adaptado de [29] 
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Também é possível determinar o diâmetro das colunas em função do ensaio SPT e do tipo de Jet, 

Figura 2.54 e Figura 2.55, bem como o módulo de deformabilidade em função da resistência à 

compressão, representado na Figura 2.56. 

 

 

Figura 2.54 - Limite mínimo e máximo do diâmetro de colunas realizadas em solos incoerentes [36] 

 

 

Figura 2.55 - Limite mínimo e máximo do diâmetro de colunas realizadas em solos coesivos [36] 

 

 

Figura 2.56 - Módulo de deformabilidade em função da resistência à compressão [34] 
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Resistência à tracção 

Tal como nas microestacas, o cálculo da resistência à tracção não contempla a parcela da resistência 

de ponta, admitindo-se assim que a resistência à tracção é igual à resistência de atrito lateral. 

 

 

2.4.5.3. Assentamento axial – E.L.S. 

 

O assentamento axial das colunas de jet grouting é tratado de igual forma relativamente às estacas, e 

é dado segundo a equação 25: 

 

 𝛥𝑒𝑙 =
𝑁𝐿

𝐸𝐴
 (29) 

 

Conforme se pode verificar na equação anterior, o assentamento axial depende da rigidez axial das 

colunas de solo-cimento. Porém, tal rigidez é influenciada pala dosagem de cimento na mistura. Na 

Figura 2.57 encontra-se uma correlação entre a resistência à compressão com a dosagem de cimento 

e o tipo de solo em causa [30]. 

 

 

Figura 2.57 - Resistência à compressão em função da dosagem de cimento e do solo [30] 
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2.4.6. Vantagens e desvantagens 
 

2.4.6.1. Vantagens 

 

Com principais vantagens da técnica de jet grouting, podem ser destacadas as seguintes: 

 Não necessita de proceder à escavação para a realização dos trabalhos, evitando assim a 

descompressão do mesmo; 

 Devido à variedade de máquinas a nível das suas dimensões, torna-se possível executar os 

trabalhos em áreas com pés direitos baixos; 

 Técnica que produz poucas vibrações e ruídos; 

 Devido à sua versatilidade, é possível realizar corpos em de solo-cimento em quase todos os 

tipos de solos; 

 Possibilidade de se realizarem vários tipos de formas/secções com objectivos distintos; 

 Rápida aplicação, entre 9 a 15 cm/min; 

 Possibilidade da escolha do local a tratar; 

 Possibilidade de se criarem corpos de solo-cimento em qualquer direcção; 

 

 

2.4.6.2. Desvantagens 

 

Com principais desvantagens da técnica de jet grouting, podem ser destacadas as seguintes: 

 Baixo desempenho à tracção e à flexão, excepto se se colocarem varões ou perfis metálicos 

no seu interior; 

 Dificuldade na execução de corpos de solo-cimento em solos muito coerentes ou com 

percolação de água muito rápida; 

 Dificuldade na medição das colunas executadas; 

 Custos elevados ao nível da execução e do controlo de qualidade; 

 Grandes quantidades de refluxo, podendo originar movimentos do terreno à superfície. 
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3. CASO DE ESTUDO 1 – CENTRO ESCOLAR DE SACAPEITO 
 

No presente capítulo será realizada uma análise ao caso de estudo do Centro Escolar de Sacapeito, 

referente ao reforço das fundações da respectiva obra, projectada pela JetSJ e executada pela 

Geocontrole. Também será apresentada uma descrição do acompanhamento da obra bem como a 

modelação, num programa de elementos finitos, da solução pretendida e de uma solução alternativa. 

 

 

3.1. Elementos base 
 

O Centro Escolar de Sacapeito localiza-se numa zona urbana habitacional da cidade de Santarém, 

freguesia de Marvila. Este encontra-se limitado a Norte pela Praça de Touros Celestino Graça e pela 

Rua D. Afonso Henriques, a Sul e a Oeste pela Rua Pedro Cid e a Este pela Avenida Grupo de Forcados 

Amadores de Santarém, como mostra a Figura 3.1. 

 

Devido às fracas características do terreno superficial, foi adoptada uma solução de ensoleiramento 

geral para todo o edifício, com uma laje de fundo de 40 cm de espessura. Apesar de ser uma das 

soluções mais indicadas para solos superficiais com pouca resistência, o caso em estudo mostrou que 

a escolha desta solução não foi a mais apropriada, uma vez que ocorreram assentamentos no edifício, 

entre os 5 cm e os 10 cm, levando à fissuração da superestrutura e de elementos não estruturais, bem 

como à rotura dos mesmos.  Deste modo, a solução projectada para este caso de estudo consiste no 

recalçamento das fundações com microestacas com o sistema de injecção IGU [37]. 

 

 

Figura 3.1 - Vista aérea do local de intervenção do caso de estudo 1. Adaptado de [38] 
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3.2. Condicionamentos 
 

Para a elaboração do projecto do recalçamento das fundações, foram disponibilizados alguns 

elementos de apoio, tais como o estudo geológico-geotécnico do terreno e o projecto de estruturas, 

permitindo assim uma avaliação dos principais condicionamentos da obra em estudo [37]. 

 

 

3.2.1. Condições de vizinhança 
 

O facto de o edifício em causa estar inserido numa zona urbana habitacional, torna-se necessário não 

só minimizar as vibrações impostas no terreno de modo a não perturbar as estruturas vizinhas, mas 

também criar o menor ruído possível para o bem-estar dos respectivos moradores. 

 

Uma vez que o reforço das fundações é realizado no interior do edifício, é fundamental que as soluções 

propostas no projecto minimizem a interferência em todos os elementos já construídos. A verificação 

da integridade de todas as infra-estruturas antes e depois da realização dos elementos de reforço 

demonstra boa prática para o sucesso dos trabalhos realizados [37]. 

 

 

3.2.2. Cenário geológico e geotécnico 
 

A caracterização geológica e geotécnica do terreno de fundação do Centro Escolar de Sacapeito foi 

elaborada por duas empresas: a Topografia 3D, em Julho de 2010 e a JetSJ, em Dezembro de 2012. 

Para que fosse feita uma melhor caracterização do terreno, foi necessário realizar seis sondagens 

mecânicas à rotação com recolha contínua de amostras, e de ensaios SPT efectuados nos respectivos 

furos das sondagens em contínuo com a furação pela JetSJ. No Anexo C estão representados em 

planta os locais onde foram realizados os ensaios pelas respectivas empresas. 

 

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios SPT, que se encontram no Anexo D, criou-se um 

modelo geológico-geotécnico constituído por duas partes [37]: 

 

 Unidade geotécnica 1 (UG1) 

A UG1 refere-se aos materiais das camadas mais superficiais como entulho, aterro areno-argiloso e 

solo residual, com espessuras entre os 2 m e os 12,3 m. Os respectivos valores NSPT apresentam 

alguma variabilidade e correspondem a aterros heterogéneos e sem controlo de compactação. 
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 Unidade geotécnica 2 (UG2) 

A UG2 corresponde ao substrato geológico sobreposto pelo aterro referido na UG1, sendo 

caracterizado por materiais pliocénicos, carbonatados e areno-argilosos com tonalidade castanho 

amarelados, esbranquiçados e por vezes acastanhados, com espessuras entre os 1,7 m e os 12,5 m. 

Os valores NSPT encontram-se entre 24 e 60. 

 

Com os resultados dos ensaios SPT, foi assim possível estabelecer um zonamento geotécnico, 

representado na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 - Zonamento geotécnico. Adaptado de [37] 

Zona geotécnica NSPT 

ZG3 < 30 

ZG2 30 - 50 

ZG1 >50 

 

 

No Anexo E encontram-se representados perfis geotécnicos do terreno em estudo, abrangendo os 

ensaios SPT executados. 

 

 

3.2.3. Estado da estrutura 
 

Devido aos assentamentos ocorridos, a estrutura ficou danificada em diversas zonas, em particular ao 

nível dos elementos não estruturais. Tal facto levou a que a solução projectada não produzisse 

elevadas vibrações, uma vez que o estado do edifício poderia colocar em causa a integridade dos 

operários.  

 

As figuras que se seguem demonstram alguns exemplos do estado da estrutura do edifício: 

 

 

Figura 3.2 - Estado da estrutura 1 
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Figura 3.3 - Estado da estrutura 2 

 

 

 

Figura 3.4 - Estado da estrutura 3 

 

Figura 3.5 - Estado da estrutura 4 

 

 

 

Figura 3.6 - Estado da estrutura 5 

 

Figura 3.7 - Estado da estrutura 6 
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Figura 3.8 - Estado da estrutura 7 

 

Figura 3.9 - Estado da estrutura 8 

 

 

Figura 3.10 - Estado da estrutura - largura da fenda 1 

 

A Figura 3.11 representa um exemplo de uma solução estrutural à base de vigas e pilares, que poderia 

prevenir os danos causados na alvenaria de tijolo, devido aos movimentos do terreno. 

 

 

Figura 3.11 – Solução estrutural de vigas e pilares 
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3.2.4. Prazo dos trabalhos 
 

A execução da obra deve ser realizada nos prazos estabelecidos, não só devido a factores técnicos 

mas também económicos, tendo sempre em consideração a segurança dos operários.  

 

 

 

3.3. Solução executada 
 

Uma vez realizada a caracterização geotécnica e geológica do terreno e conhecendo as cargas 

transmitidas às fundações, bem como as características estruturais do edifício, optou-se por uma 

solução de recalçamento das fundações através de colunas de calda de cimento de 150 mm de 

diâmetro e com uma tensão de compressão aos 7 dias de 27 MPa, armadas com microestacas de 

varão tipo GEWI com uma tensão de cedência superior a 500 MPa, que por sua vez serão encabeçadas 

ao ensoleiramento geral [37]. 

 

Esta solução permite assim que as cargas axiais transmitidas ao ensoleiramento sejam transportadas 

para os elementos de reforço, que se encontram fundados na zona geotécnica mais competente, ZG1. 

3.4. Processo construtivo 
 

Para um melhor estudo e descrição do processo construtivo, foi feito um acompanhamento da obra 

constituído por três visitas, onde foi possível observar as fases construtivas mais relevantes. 

 

 Organização do espaço de trabalho 

Para se dar início aos trabalhos, foi necessário desviar todos os serviços que poderiam afectar a obra, 

bem como montar o estaleiro num local apropriado, que fosse de fácil acesso e que não interferisse 

com os trabalhos. A Figura 3.12 representa uma visão geral do estaleiro, enquadrado com o edifício a 

intervir e com a praça de touros adjacente. 

 

 

Figura 3.12 - Localização do estaleiro 
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 Execução das carotagens 

Como todo o terreno de fundação está sobreposto por um ensoleiramento geral, foi necessário carotar 

o mesmo, nos locais onde iriam ser feitas as colunas de calda de cimento. As carotagens foram 

realizadas com uma serra adiamantada como mostra a Figura 3.13 e a Figura 3.14. Uma vez retirados 

os carotes, Figura 3.15, torna-se possível proceder à perfuração com o trado. 

 

 

Figura 3.13 - Serra adiamantada 

 

Figura 3.14 - Carotagem 

 

Figura 3.15 - Carote 

 

 Perfuração do terreno 

Uma vez que o pé-direito do edifício limita a dimensão da máquina, foi necessário utilizar vários troços 

de trado, representado na Figura 3.16, para atingir a profundidade pretendida. Contudo, apesar de o 

terreno mais superficial apresentar fraca resistência, este aparentava ser coerente, não sendo 

necessário recorrer a métodos de contenção das paredes dos furos. Na Figura 3.17 demonstra-se a 

versatilidade da técnica de execução das microestacas, onde a máquina pode actuar dentro de espaços 

contíguos, e na Figura 3.18 o processo de perfuração do terreno. 

 

 

Figura 3.16 - Trados 

 

Figura 3.17 - Realização de 
microestacas em locais apertados 

 

Figura 3.18 - Processo de 
perfuração 

 



 

64 
 

 Colocação dos elementos da microestaca 

Após o processo de perfuração e de se ter retirado o terreno, procede-se à colocação da armadura, da 

manga de PVC e dos tubos de de injecção e selagem. Na Figura 3.19 e a Figura 3.20 encontra-se 

representado o respectivo processo. 

 

 

Figura 3.19 - Colocação da manga de PVC e dos 
tubos de selagem e injecção 

 

Figura 3.20 - Colocação da armadura da microestaca 

  

 Execução das colunas de calda de cimento 

Com os tubos de selagem e injecção inseridos ao longo do furo, foi então possível colocar a calda de 

cimento. Numa primeira fase, colocou-se a calda através do tubo de selagem, no exterior e interior do 

tubo de PVC, como mostra a Figura 3.21 e a Figura 3.22 respectivamente. Posteriormente, realizaram-

se as injecções a alta pressão, para garantir o atrito lateral da microestaca. Na Figura 3.23 encontra-

se representado o processo de injecção de calda de cimento e na Figura 3.24 o pormenor do 

rebentamento da manchete mais à superfície. 

 

 

Figura 3.21 - Selagem no exterior do tubo de PVC 

 

Figura 3.22 - Selagem no interior do tubo de PVC 

 



 
 

65 
 

 

Figura 3.23 - Injecção da calda de cimento 

 

Figura 3.24 - Pormenor do rebentamento da última 
manchete 

 

 Raspagem nas zonas carotadas 

De modo a aumentar o atrito da ligação microestaca/ensoleiramento, executou-se a raspagem das 

paredes do furo do ensoleiramento com recurso a um martelo pneumático, Figura 3.25, e com um 

sistema de areia e ar comprimido, Figura 3.26. 

 

 

Figura 3.25 - Raspagem através do martelo 
pneumático 

 

Figura 3.26 - Raspagem através de jactos de areia 
e ar comprimido 

 

 

 Colocação das chapas metálicas 

Uma peça muito importante para o sucesso da ligação entre a microestaca e o ensoleiramento geral, é 

uma chapa metálica colocada entre duas porcas metálicas representadas na Figura 3.27. Estas são 

enroscadas no varão metálico da microestaca, Figura 3.28, apresentando um acabamento como 

mostra a Figura 3.29. 
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Figura 3.27 - Chapas, porcas e 
chave para apertar a ligação 

 

Figura 3.28 - Colocação e aperto 
da chapa e porcas 

 

Figura 3.29 - Aspecto final da 
colocação da chapa 

 

 Preenchimento do topo do furo 

Após a colocação das chapas, preencheu-se o topo do furo com uma argamassa expansível, de modo 

a dar a continuidade do ensoleiramento, conforme Figura 3.30. A Figura 3.31 apresenta o aspecto final 

da aplicação da argamassa. 

 

 

Figura 3.30 - Colocação da argamassa expansível 

 

Figura 3.31 - Acabamento final 

 

 

3.5. Imprevistos ao longo da obra 
 

Em quase todos os tipos de obras, ocorrem imprevistos ao longo da execução das tarefas projectadas. 

O mesmo aconteceu com o Centro Escolar de Sacapeito. Durante a execução das microestacas, foram 

aparecendo certos imprevistos que levaram à alteração do projecto inicialmente proposto. 

 

Descrevem-se de seguida os diferentes imprevistos que ocorreram ao longo da obra. 

 

 Demolição de paredes 

Apesar da máquina perfuradora conseguir realizar o seu trabalho em zonas com pé-direito 

relativamente reduzido, por vezes esta não conseguiu passar a porta que dá acesso ao local onde se 

pretende concretizar a microestaca. Deste modo, foi necessário demolir a parede para que a máquina 

podesse passar sem dificuldade. A Figura 3.32 mostra a parede antes de ser demolida e a Figura 3.33 

o roço criado na mesma parede. 
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Figura 3.32 - Parede antes da demolição 

 

Figura 3.33 - Parede depois da demolição 

  

Outro caso de demolição de paredes, ocorreu na zona da casa de banho. Uma das paredes divisórias 

dos cubículos impedia o movimento da máquina, Figura 3.34, levando à sua demolição, como mostra 

a Figura 3.35. 

 

 

Figura 3.34 - Parede divisória antes de ser demolida 

 

Figura 3.35 - Parede divisória depois de ser demolida 

 

 Construção de um maciço de encabeçamento 

Inicialmente no projecto, estava previsto realizar-se uma microestaca na zona das escadas, 

representado na Figura 3.36 e na Figura 3.37. Contudo, uma vez que estas já estavam construídas, 

seria bastante dispendioso demoli-las, executar a microestaca e voltar a construir as escadas. Optou-

se assim, por realizar a microestaca no exterior do edifício, junto à parede (ver Figura 3.38 e Figura 

3.39) e posteriormente construir um maciço de encabeçamento para estabelecer a ligação entre a 

microestaca e o ensoleiramento geral. No Anexo F encontra-se a pormenorização da respectiva 

microestaca. 
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Figura 3.36 - Projecto da microestaca na zona das 
escadas. Adaptado de [39] 

 

Figura 3.37 - Zona das escadas 

 

 

Figura 3.38 - Localização no terreno da nova 
microestaca (assinalado a vermelho) 

 

Figura 3.39 - Microestaca executada no exterior do 
edifício 

 
 

 Remoção das pedras das soleiras 

Devido à entrada da máquina para o interior de certas divisórias do Centro Escolar, foi necessário 

remover as pedras das soleiras para que estas não se danificassem com o peso da máquina, conforme 

se pode observar na Figura 3.40. 

 

 

Figura 3.40 - Remoção da pedra de soleira 
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 Galeria enterrada 

Ao realizar a perfuração numa zona interior do Centro Escolar, detectou-se a existência de uma galeria 

de betão enterrada, representada na Figura 3.41 e na Figura 3.42. Este facto levou à perda de tempo 

com a decisão do lugar onde se iria executar a microestaca, bem como com a alteração do projecto 

que se encontra no Anexo G. 

 

 

Figura 3.41 - Galeria 

 

Figura 3.42 - Localização da galeria. Adaptado de [39] 

 

3.6. Plano de instrumentação e observação 
 

O plano de instrumentação e observação de uma obra é fundamental para a verificação do 

desempenho das soluções geotécnicas propostas. Através deste faseamento, torna-se possível 

verificar se a estrutura se encontra em segurança, bem como optimizar a mesma, caso haja algum 

imprevisto ao longo das leituras.  

 

Tal como os planos de prospecção, os planos de instrumentação e observação de uma obra devem 

ser considerados como um investimentos, apesar dos custos que acarretam, uma vez que podem 

prevenir o insucesso do projecto e da respectiva execução. 

 

 

3.6.1. Grandezas medidas e aparelhos de medição 
 

O principal objectivo do plano de instrumentação e observação para esta obra consistiu na leitura dos 

eventuais deslocamentos verticais que a estrutura recalçada poderia sofrer. Para tal, utilizaram-se 20 

réguas topográficas de 30 cm, em aço inox, fixadas verticalmente com parafusos de 6 mm com bucha, 

directamente na estrutura de betão/alvenaria, como mostra a Figura 3.43Figura 3.43 - Régua 

topográfica [40]. Devido às condições existentes em obra, foi também utilizada uma cola à base de 

polímeros híbridos com acabamento em silane para uma melhor fixação das réguas [40]. 
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Figura 3.43 - Régua topográfica [40] 

 

As réguas topográficas foram colocadas a cerca de 1,5 m de altura, estando associado um erro de 

leitura de + 0,5 mm, e foram estabelecidos quatro pontos de referência nos Nºs 12ª, 12B, 12C e 14 da 

Rua Pedro Cid e mais dois geopontos localizados na posição R1 e R2. 

 

No Anexo H é possível verificar a posição das réguas topográficas ao longo do Centro Escolar. 

 

 

3.6.2. Frequência das leituras e critérios de alerta e de alarme 
 

Segundo o projecto realizado e as características da obra, definiu-se que a leitura dos aparelhos 

instalados deveria ser feita ao longo da execução dos trabalhos, com uma frequência não inferior a 

uma vez por quinzena. 

 

A leitura dos aparelhos foi executada à volta do edifício, começando num ponto de referência, R1, 

acabando por fechar o ciclo de leituras no mesmo ponto. 

 

De modo criar uma norma de referência para a avaliação do desempenho do edifício recalçado, foi 

criado um critério de alerta e de alarme, correspondendo a deslocamentos verticais superiores a 20 

mm e 40 mm respectivamente. 

 

 

3.6.3. Avaliação do desempenho do Centro Escolar 
 

Após a conclusão da intervenção de reforço das fundações e das leituras dos aparelhos de 

instrumentação, foi possível realizar uma análise das respectivas leituras ao longo do tempo das 

operações. 
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Verificou-se que o valor absoluto máximo não ultrapassou os 5 mm, como mostra a Figura 3.44. Este 

valor deve-se não só ao facto das microestacas começarem a ser carregadas, mas também devido à 

intensa pluviosidade que ocorreu e às intervenções realizadas na envolvente do Centro Escolar. De 

notar que o valor absoluto máximo não ultrapassa os critérios de alerta e de alarme, mostrando um 

bom resultado [41]. 

 

 

Figura 3.44 - Resultados registados na régua topográfica R4 [41] 

 

Confirma-se assim que as soluções de reforço por recalçamento de fundações apresentam um 

desempenho positivo, de acordo com o que foi estimado em projecto. 

 

No Anexo I encontra-se uma tabela com os resultados das leituras. 

 

 

3.7. Modelação numérica 
 

Tal como foi referido no início do Capítulo 3, elaborou-se um modelo da solução implementada num 

programa de cálculo automático de elementos finitos 2D. Para verificar os possíveis deslocamentos e 

respectivos assentamentos da estrutura recalçada, e de realizar uma análise comparativa entre 

soluções, criaram-se dois tipos de modelos: um modelo com a solução final em microestacas, 

constituído por duas zonas diferentes da obra, e um modelo com uma solução alternativa em jet 

grouting, numa das zonas do modelo anterior. O critério de selecção destas duas zonas baseou-se na 

escolha do corte que conjugasse um carregamento elevado numa zona de terreno com fracas 

características (corte AA’) e o corte onde estivessem a actuar as cargas mais elevadas (corte BB’). Na 

Figura 3.45 pode-se observar a localização em planta dos respectivos cortes. 
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Figura 3.45 - Cortes utilizados na modelação 

 

 

3.7.1. Software de cálculo de elementos finitos 2D 
 

O software utilizado na modelação da solução implementada, consiste num programa de cálculo 

automático de elementos finitos 2D, modelando a duas dimensões, as deformações e estabilidade que 

ocorrem nos elementos em estudo.  

 

A utilização deste programa é muito recorrente para a realização de projectos geotécnicos, visto que 

os resultados obtidos através da modelação são muito próximos da realidade, caso sejam definidos 

correctamente todos os parâmetros, definições e dimensões referentes à geometria, materiais e 

carregamentos existentes. 

 

Com este programa, é possível analisar uma variedade extensa de problemas geotécnicos tais como 

a modelação de estacas, microestacas, jet grouting, estruturas, túneis, barragens, taludes, aterros, 

entre outros. 
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3.7.2. Modelo de microestacas – Corte AA’ 
 

3.7.2.1. Geometria do modelo de cálculo 

 

Dado que a solução a modelar se baseia num corte, optou-se por definir um modelo Plane strain, para 

uma melhor aproximação relativamente à situação real, uma vez que com este estado as tensões e 

deformações não variam longitudinalmente. Deste modo, começou-se por definir as dimensões da área 

de terreno em estudo. Visto que o ensoleiramento no corte AA’ possui um comprimento de 25 m, definiu-

se uma largura de terreno de 65 m e uma altura de 40 m, através do comando Geometry line. O facto 

de se trabalhar numa janela de 65 x 40 m deve-se à importância de garantir uma distância considerável 

às fronteiras impostas no terreno, para que se possam obter resultados mais rigorosos e realistas. 

 

As espessuras das zonas geotécnicas foram determinadas através de aproximações nos perfis 

geológicos representados no Anexo E. A ZG3 apresenta uma espessura que varia entre os 8 m e os 

13 m, a ZG2 entre os 0 m e os 3 m e a ZG1 entre os 27 m e os 29 m. De seguida colocaram-se as 

condições de fronteira com o comando Standard fixities. Tais condições implicam que as partes laterais 

do terreno só se possam deslocar na vertical e que a base do mesmo esteja impedida de se deslocar 

nas duas direcções. 

 

Definidas as dimensões do terreno, procedeu-se às dimensões da estrutura. Como foi referido 

anteriormente, o ensoleiramento possui 25 m de comprimento. Deste modo, através do comando Plate 

desenhou-se o respectivo elemento, situando-se no centro do terreno. Com o mesmo comando, 

definiram-se as microestacas. No projecto encontra-se indicado que as microestacas com varão de 

𝛷25 e de 𝛷32 têm de ter 3 m a 5 m de comprimento de selagem na ZG2/ZG1, respectivamente. Assim, 

para as microestacas de 𝛷25, definiu-se um comprimento de 16 m e para as microestacas de 𝛷32 um 

comprimento de 18 m. Através do comando Geogrid, representou-se o comprimento de selagem, 

estando de acordo com os comprimentos definidos no projecto. 

 

Por fim, definiu-se o carregamento. Apesar de o ensoleiramento redistribuir melhor as cargas que são 

transmitidas pelos pilares, optou-se por aplicar carregamentos pontuais nos locais dos mesmos de 

modo a obter-se a solução mais condicionante. Na Tabela 3.2 encontram-se os carregamentos que 

são impostos aos pilares em estudo e na Figura 3.46 a representação do respectivo modelo. 

 

Tabela 3.2 - Carregamento nos pilares do Corte AA' 

Pilares P5 P29 P59 P80 P96 

N [kN] 90,11 444,30 589,14 540,00 27,25 
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Figura 3.46 - Corte AA': Modelação de microestacas 

 

 

3.7.2.2. Caracterização dos materiais 

 

Por cada elemento desenhado, foi necessário definir o material que o caracteriza. Assim, dividiu-se tal 

caracterização em três partes: 

 

 Caracterização do terreno 

Dado que o terreno em estudo é constituído por três zonas geotécnicas, foi necessário determinar os 

parâmetros que as definem. Numa primeira fase, optou-se por escolher o modelo do material e as suas 

condições. Uma vez que as informações obtidas acerca das características do solo provinham apenas 

dos resultados dos ensaios SPT, decidiu-se utilizar um modelo que não fosse demasiado exigente 

relativamente à quantidade de parâmetros a indicar. Assim, para as três zonas geotécnicas optou-se 

pelo modelo Mohr-Coulomb em condições não drenadas, visto que o terreno é predominantemente 

argiloso. 

 

O modelo Mohr-Coulomb relaciona as tensões com as deformações linear elástica e perfeitamente 

plástica, considerando um critério de rotura Mohr-Coulomb como limite de deformação elástica, onde 

são geradas deformações irreversíveis associadas à plastificação do solo [42]. 
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Uma vez definido o modelo de material, foi necessário introduzir os restantes parâmetros. Na Tabela 

3.3 encontram-se os respectivos dados necessários para a caracterização do terreno. 

 

Tabela 3.3 - Dados necessários para a caracterização do terreno na modelação 

  Símbolo Unidade 

Peso volúmico seco 𝛾𝑢𝑛𝑠𝑎𝑡  kN/m3 

Peso volúmico saturado 𝛾𝑠𝑎𝑡 kN/m3 

Permeabilidade segundo x 𝑘𝑥 m/s 

Permeabilidade segundo y 𝑘𝑦 m/s 

Módulo de deformabilidade 𝐸𝑟𝑒𝑓  kN/m2 

Coeficiente de Poisson ν - 

Coesão efectiva 𝑐𝑟𝑒𝑓  kN/m2 

Ângulo de resistência ao corte Φ º 

Ângulo de dilatância Ψ º 

 

Como foi referido anteriormente, os ensaios SPT não determinam os parâmetros essenciais para uma 

correcta caracterização do solo. Assim, para determinar os dados referidos na Tabela 3.3, foi 

necessário realizar algumas pesquisas e correlações: 

 

 - Peso volúmico: dado que o solo em estudo apresenta condições não drenadas, definiu-se que o peso 

específico seco seria igual ao peso específico saturado, uma vez que não iria influenciar os resultados 

do modelo. Para determinar tal valor, recorreu-se à Tabela 3.4, que segundo Godoy, é possível 

determinar o peso específico em função da consistência das argilas [43]. 

 

Tabela 3.4 - Peso específico de solos argilosos. Adaptado de [43] 

NSPT Consistência 
Peso específico 

[kN/m3] 

 ≤ 2 Muito mole 13 

 3 – 5 Mole 15 

 6 – 10 Média 17 

 11 – 19 Rija 19 

 ≥ 20 Dura 21 

 

 

 

 - Permeabilidade: visto que os solos em estudo são predominantemente argilosos, optou-se por definir 

uma permeabilidade baixa. Tal valor foi aplicado nas duas direcções, x e y. 
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- Módulo de deformabilidade: com vista a conseguir correlacionar os valores dos resultados dos ensaios 

SPT, recorreu-se a correlações realizadas por Teixeira & Godoy, onde o módulo de deformabilidade 

pode ser obtido em função da resistência de ponta do cone (qc), ou com o número de pancadas do 

ensaio SPT (NSPT), como mostram as seguintes equações: 

 

 𝐸 = 𝛼 × 𝑞𝑐 (30) 

   

 𝑞𝑐 = 𝐾 × 𝑁𝑆𝑃𝑇 (31) 

 

Sendo 𝛼 e 𝐾 coeficientes empíricos dados pela Tabela 3.5 e Tabela 3.6. 

 

Tabela 3.5 - Coeficiente α. Adaptado de [43] 

Solo α  

Areia 3 

Silte 5 

Argila 7 

 

 

Tabela 3.6 - Coeficiente K. Adaptado de [43] 

Solo K [MPa] 

Areias com pedregulhos 1,10 

Areia 0,90 

Areia siltosa 0,70 

Areia argilosa 0,55 

Silte arenoso 0,45 

Silte 0,35 

Argila arenosa 0,30 

Silte argiloso 0,25 

Argila siltosa 0,20 

 

- Coeficiente de Poisson: o coeficiente de Poisson foi definido segundo a Tabela 3.7 criada por Teixeira 

& Godoy. 

 

Tabela 3.7 - Coeficiente de Poisson. Adaptado de [43] 

Solo ν 

Areia pouco compacta 0,2 

Areia compacta 0,4 

Silte 0,3 - 0,5 

Argila saturada 0,4 - 0,5 

Argila não saturada 0,1 - 0,3 
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- Ângulo de resistência ao corte e de dilatância: atendendo às propriedades dos solos em estudo e às 

condições moduladas, definiu-se que o ângulo de resistência ao corte e de dilatância seria zero para 

as três zonas geotécnicas. 

 

 

Na Tabela 3.8 encontra-se um resumo dos parâmetros que foram inicialmente utilizadas no terreno 

para a modelação. 

 

Tabela 3.8 - Parâmetros do solo utilizados na modelação 

Corte AA' 
 𝜸𝒖𝒏𝒔𝒂𝒕 

[kN/m3] 
𝜸𝒔𝒂𝒕 

[kN/m3] 
 𝒌𝒙 [m/s]  𝒌𝒚 [m/s]  E [kN/m2]  ν   cu [kN/m2] Φ [º]   Ψ [º] 

ZG3 19 19 1E-08 1E-08 29400 0,3 95 0 0 

ZG2 21 21 1E-10 1E-10 79800 0,3 250 0 0 

ZG1 21 21 1E-12 1E-12 126000 0,3 400 0 0 

 

 

 

 

 Caracterização das estruturas 

Como foi referido anteriormente, a estrutura modelada encontra-se dividida em duas partes: 

ensoleiramento geral definido como Plate e as microestacas definidas como Plate e Geogrid. Para 

cada uma das propriedades é necessário definir os parâmetros que se encontram na Tabela 3.9. 

 

Tabela 3.9 - Parâmetros usados para definir a estrutura no modelo 

  EA [kN/m] EI [kNm2/m] w [kN/m/m] ν 

Plate ⦁ ⦁ ⦁   ⦁ 

Geogrid ⦁ -  -   - 

 

 

Uma vez que os elementos em Plate e Geogrid só podem definir os parâmetros de um material, 

teve de se homogeneizar a secção das microestacas, transformando as propriedades do aço em 

propriedades correspondentes à calda de cimento. É importante realçar que a rigidez axial (EA) e 

a rigidez de flexão (EI) são definidas por metro, pelo que foi necessário dividir tal parâmetro pela 

distância de influência de cada microestaca. 

 

Devido ao facto de em certos pilares existir mais de uma microestaca no plano perpendicular ao 

corte realizado, optou-se por realizar no modelo uma só microestaca com as propriedades 

correspondentes às duas microestacas definidas no projecto.  
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Na Tabela 3.10 encontra-se um resumo das propriedades do ensoleiramento e das microestacas 

definidas na modelação.  

 

Tabela 3.10 - Propriedades dos materiais estruturais do corte AA’ 

Corte AA' Pilares 
Ensoleiramento 

Nº do pilar P5 P29 P59 P80 P96 

N [kN] 90,11 444,30 589,14 540,00 27,25 - 

𝛷 [mm] 25 32 32 32 25 - 

Nº de microestacas 1 2 2 2 1 - 

 w [kN/m/m] 3,60 5,18 5,18 5,18 3,60 10,00 

 ν 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

EA [kN/m] 2,06E+05 1,85E+05 1,85E+05 1,85E+05 8,47E+04 1,24E+07 

EI [kNm2/m] 3,55E+02 6,62E+02 6,62E+02 6,62E+02 1,46E+02 1,65E+05 

EAgeogrelha [kN/m] 2,37E+05 2,13E+05 2,13E+05 2,13E+05 9,74E+04 - 

 

 

 

3.7.2.3. Cálculo e análise dos resultados 

 

Com a geometria e os materiais definidos, tornou-se possível passar para a fase de cálculo do 

programa. Para tal definiram-se três fases: 

 

 Fase 1: apenas se seleccionou o terreno e o ensoleiramento. 

 Fase 2: adicionou-se o carregamento. 

 Fase 3: fez-se um Reset displacements to zero nos deslocamentos e adicionaram-se as 

microestacas. 

 

Com este faseamento, foi possível determinar o assentamento antes e depois da implementação das 

microestacas. Contudo, ao analisar os resultados, verificou-se que face aos parâmetros definidos, o 

assentamento obtido na Fase 2 era significativamente inferior ao assentamento máximo ocorrido na 

realidade. Tal facto deve-se à caracterização do solo. Dado que os ensaios SPT não garantem os 

parâmetros necessários para uma correcta caracterização do solo em estudo, concluiu-se que os 

valores introduzidos no programa não correspondiam à realidade. Deste modo, optou-se por fazer uma 

retroanálise. Iterativamente, reduziram-se os valores do módulo de deformabilidade e da coesão 

efectiva das três zonas geotécnicas até se chegar a assentamentos idênticos à realidade. Encontra-se 

representado na Figura 3.47 a deformada obtida através da retroanálise. 
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Figura 3.47 - Deformada da Fase 2 obtida através da retroanálise 

 

Na Tabela 3.11 encontram-se os valores obtidos através da retroanálise, para o módulo de 

deformabilidade e coesão efectiva das três zonas geotécnicas. 

 

Tabela 3.11 - Valores finais dos parâmetros do solo 

Corte AA' E [kN/m2]   cu [kN/m2] 

ZG3 9000 95 

ZG2 40000 200 

ZG1 70000 300 

 

 

Através da Figura 3.47 verifica-se que o assentamento total máximo é de 39,94 mm. Apesar do valor 

obtido ser inferior aos 5 cm de assentamento real, considerou-se uma boa aproximação dado que o 

corte em estudo não é afectado pelos carregamentos mais elevados. 

 

Uma vez obtidos os parâmetros mais aproximados do solo, foi então possível correr o programa e 

analisar os resultados.  
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Na Figura 3.48 e na Figura 3.49, pode-se observar a deformada da estrutura recalçada e os 

assentamentos verticais, respectivamente. 

 

 

Figura 3.48 - Deformada final do corte AA' - microestacas 

 

 

Figura 3.49 - Deslocamentos verticais do corte AA' - microestacas 
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Com a Figura 3.49 é possível verificar que o assentamento máximo vertical obtido é de 1,68 mm. 

Comparando os valores da modelação com os resultados obtidos através do plano de instrumentação 

e observação, comparou-se o assentamento do ensoleiramento na zona do pilar P5 com a régua 

topográfica R11. Para o pilar P5, o assentamento vertical foi de 1,44 mm, enquanto que para a régua 

topográfica R11 foi de 3,5 mm. Apesar de existir uma diferença de cerca de 2 mm, pode-se afirmar que 

os resultados obtidos na modelação foram satisfatórios, uma vez que apresentam valores na ordem de 

grandeza dos reais e estão abaixo dos critérios de alerta e alarme. 

 

 

 

3.7.3. Modelo de microestacas – Corte BB’ 
 

Como o corte BB’ contém os carregamentos mais elevados de toda a estrutura, considerou-se que a 

análise do corte em questão seria vantajosa para o estudo do tema da dissertação. 

 

 

3.7.3.1. Geometria do modelo de cálculo 

 

Visto que no corte BB’ o ensoleiramento geral possui um comprimento de 46 m foi necessário criar uma 

envolvente de terreno superior à do corte AA’. Para tal, desenhou-se uma janela de terreno de 96 m de 

largura e 40 m de altura, cujas zonas geotécnicas possuem uma espessura constante: a ZG3 com 7 

m, a ZG2 com 4 m e a ZG1 com 29 m. 

 

Como as espessuras são constantes e as microestacas têm todas o mesmo tipo de armadura, definiu-

se que estas teriam o comprimento de 12,5 m, dos quais 5,5 m correspondem à selagem. 

 

 Na Tabela 3.12 encontram-se os valores dos carregamentos nos respectivos pilares e na Figura 3.50 

a representação do respectivo modelo. 

 

Tabela 3.12 - Carregamento nos pilares no corte BB' 

Corte BB' P3 P24 P45 P67 P88 P94a P94b P103 

N [kN] 308,48 729,93 547,17 571,67 333,53 629,56 629,56 517,32 
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Figura 3.50 - Corte BB': Modelação de microestacas 

 

 

3.7.3.2. Caracterização dos materiais 

 

Relativamente ao terreno, os parâmetros utilizados são os mesmos que os do corte AA’. Quanto aos 

parâmetros dos elementos estruturais, estes são diferentes devido às áreas de influência das 

microestacas, estando representados na Tabela 3.13. 

 

Tabela 3.13 - Propriedades dos materiais estruturais do corte BB’ 

Corte BB' Pilares 
Ensoleiramento 

Nº do pilar P3 P24 P45 P67 P88 P94a P94b P103 

N [kN] 308,48 729,93 547,17 571,67 333,53 629,56 629,56 517,32 - 

𝛷 [mm] 32 32 32 32 32 32 32 32 - 

Nº de 
microestacas 

1 2 2 2 1 2 2 2 - 

w 
[kN/m/m]  

3,70 5,18 5,18 5,18 3,70 5,18 5,18 5,18 10,00 

 ν  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

EA [kN/m] 1,35E+05 2,70E+05 3,37E+05 3,37E+05 1,69E+05 3,37E+05 3,37E+05 2,70E+05 1,24E+07 

EI [kNm2/m] 2,46E+02 9,67E+02 1,21E+03 1,21E+03 3,07E+02 1,21E+03 1,21E+03 9,67E+02 1,65E+05 

EAgeogrelha 
[kN/m] 

1,55E+05 3,10E+05 3,88E+05 3,88E+05 1,94E+05 3,88E+05 3,88E+05 3,10E+05 - 
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3.7.3.3. Cálculo e análise dos resultados 

 

Após definidas as três fases para o cálculo do modelo (idênticas às do corte AA’), obteve-se a 

deformada, representada na Figura 3.51 e os deslocamentos verticais, como mostra a Figura 3.52. 

 

 

Figura 3.51 - Deformada final do corte BB' - microestacas 

 

 

Figura 3.52 - Deslocamentos verticais do corte BB' - microestacas 
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Relativamente à deformada, seria de expectar que o maior deslocamento ocorreria no local onde existe 

uma maior intensidade de carregamento, correspondente aos pilares P88, P94a, P94b e P103. 

Contudo, ocorre um empolamento na zona não recalçada após o pilar P103. Tal facto deve-se a não 

serem contabilizadas as cargas aplicadas nos pilares que se encontram no plano perpendicular ao 

corte BB’.  

 

Quanto aos deslocamentos verticais, à semelhança do que foi feito no corte AA’, comparou-se o 

deslocamento de um ponto com a régua topográfica mais próxima deste. Assim, verificou-se que o pilar 

P3 se localizava perto da régua topográfica R14, registando os valores de deslocamentos verticais de 

0,7 mm e de 2,6 mm respectivamente. A diferença de 1,9 mm mostra que os resultados são 

satisfatórios, tal como no corte AA’. 

 

 

3.7.4. Modelo de jet grouting – Corte BB’ 
 

Dado que o modelo de jet grouting consiste numa solução alternativa, decidiu-se realizar apenas o caso 

do corte BB’, visto que ocorrem os carregamentos mais elevados na estrutura. É de salientar que a 

opção de jet grouting como termo de comparação ao método construtivo das microestacas, foi feita 

apenas com fins académicos no âmbito do presente estudo. Na situação real, esta não seria a 

recomendável. A razão para tal, prende-se com o facto de existir um risco associado às elevadas 

pressões que se poderiam instalar no terreno, face às fracas características deste, uma vez que é 

demasiado poroso. Contudo, o jet grouting é uma solução recorrente com variadas vantagens, pelo que 

se considerou uma alternativa plausível. 

 

3.7.4.1. Geometria do modelo de cálculo 

 

A janela de trabalho utilizada para este modelo foi a mesma que foi utilizada para a modelação das 

microestacas para o corte BB’, variando apenas a geometria das colunas de jet grouting. 

 

Para determinar o comprimento das colunas, recorreu-se à equação de Bustamante, admitindo um 

diâmetro das mesmas de 0,6 m. Os resultados obtidos encontram-se na Tabela 3.14. 

 

Os referidos comprimentos referem-se ao caso em que todo o terreno era composto pela ZG3. Assim, 

e para obter uma solução mais realista e rentável, tanto a nível de custos como de execução, optou-se 

por definir um comprimento igual para todas as colunas, atingindo a ZG2. Deste modo, usaram-se 

colunas de cinco metros de comprimento, começando a 3 m de profundidade na ZG3 e atingindo 2 m 

de profundidade da ZG2, como mostra a Figura 3.53, para que estas trabalhem por ponta. O facto de 

as colunas terem início a uma determinada profundidade (3 m) deve-se a razões de segurança, dado 

que as elevadas pressões a actuar num terreno com demasiados vazios, podem pôr em causa a 

segurança dos operários. 
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Tabela 3.14 - Comprimento das colunas de jet grouting 

Corte BB' Pilares 

Nº do pilar P3 P24 P45 P67 P88 P94a P94b P103 

N [kN] 308,48 729,93 547,17 571,67 333,53 629,56 629,56 517,32 

L [m] 8 19 15 15 9 17 17 14 

 

 

 

Figura 3.53 - Corte BB': Modelação de colunas de jet grouting 

 

 

3.7.4.2. Caracterização dos materiais 

 

Uma vez que o corte é o mesmo, os parâmetros definidos para o solo são iguais aos utilizados na 

modelação das microestacas. Relativamente às colunas de jet grouting, usaram-se os parâmetros 

referidos na Tabela 3.15. 

 

Tabela 3.15 - Propriedades dos materiais estruturais do corte BB’ 

Corte BB' Pilares 
Ensoleiramento 

Nº do pilar P3 P24 P45 P67 P88 P94a P94b P103 

N [kN] 308,48 729,93 547,17 571,67 333,53 629,56 629,56 517,32 - 

Diâmetro da 
coluna 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - 

Nº de colunas 1 2 2 2 1 2 2 2 - 

w [kN/m/m]   11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 10,00 

  ν  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

EA [kN/m] 14137 14137 17671 17671 17671 17671 17671 14137 1,24E+07 

EI [kNm2/m] 318 318 398 398 398 398 398 318 1,65E+05 

 

 

É importante referir que tal como foi modelado nas microestacas, foi necessário dividir os parâmetros 

da rigidez axial e de flexão pela distância de influencia de cada coluna.  
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3.7.4.3. Cálculo e análise dos resultados 

 

De forma semelhante à modelação das microestacas, definiu-se um faseamento para o cálculo do 

modelo: 

 

 Fase 1: apenas se seleccionou o terreno e o ensoleiramento. 

 Fase 2: adicionou-se o carregamento 

 Fase 3: fez-se um Reset displacements to zero nos deslocamentos e adicionaram-se as 

colunas de jet grouting. 

 

Após a finalização do cálculo, foi possível obter os Outputs da deformada final e dos deslocamentos 

verticais, representados na Figura 3.54 e na Figura 3.55, respectivamente. 

 

 

Figura 3.54 - Deformada final do corte BB' - jet grouting 
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Figura 3.55 - Deslocamentos verticais do corte BB' - jet grouting 

 

Ao observar os resultados obtidos nos deslocamentos verticais, constatou-se que o deslocamento 

máximo tem o valor de 3,62 mm, estando perto dos valores obtidos na monitorização e cumprindo os 

critérios de alerta e alarme. 

 

É de referir que para ambas as soluções, também foram realizados modelos em condições drenadas 

de modo a representar a eficiência das mesmas a longo prazo. Obtiveram-se assim resultados muito 

semelhantes, relativamente aos modelos em condições não drenadas, verificando assim o bom 

funcionamento das soluções. 

 

 

 

3.8. Estimativa orçamental 
 

Para uma melhor avaliação das soluções propostas, realizou-se uma análise dos orçamentos 

respectivos à solução de microestacas e de jet grouting. Desta forma, tornou-se mais fácil comparar as 

duas soluções, dado que o factor económico influencia a decisão a tomar.  

 

No Anexo J e no Anexo K encontram-se os mapas de estimativa de quantidades para as soluções de 

microestacas e de jet grouting, respectivamente. Constata-se assim que a solução de colunas de jet 

grouting seria menos onerosa que a solução de microestacas, com uma diferença de cerca de 

111.920,00 €. Porém, é necessário reforçar o facto de que para ambos os casos, os valores 

apresentados são estimativas, principalmente os custos relacionados com o jet grouting, uma vez que 

não foi a solução real projectada. 
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4. CASO DE ESTUDO 2 – CAPELA DE NOSSA SENHORA DA 

SAÚDE 
 

 

Durante a elaboração do caso de estudo do Centro Escolar de Sacapeito, surgiu a oportunidade de 

poder acompanhar uma outra obra, referente ao reforço das fundações da Capela de Nossa Senhora 

da Saúde. Dado que o assunto desta obra se insere na temática da dissertação, decidiu-se fazer um 

breve relato do acompanhamento da obra. Serve assim o presente capítulo para descrever as 

patologias ocorridas e o processo de reforço das fundações aplicado. 

 

 

4.1. Elementos base 
 

A Capela de Nossa Senhora da Saúde localiza-se numa zona urbana habitacional da cidade de Lisboa, 

freguesia de Santa Maria Maior. Esta encontra-se limitada a Oeste pela Rua Senhora Saúde, a Norte 

pelo Centro Comercial do Martim Moniz e a Este pela Rua da Mouraria, como mostra a Figura 4.1. 

 

O edifício em estudo foi construído no início do século XVI, sendo a sua estrutura composta por pedra 

e alvenaria de pedra. As fundações da Capela consistem em sapatas de pedra com cerca de dois 

metros de altura. Na Figura 4.2 encontra-se a fachada da Capela. 

 

 

 

Figura 4.1 - Vista aérea do local de intervenção do caso de estudo 2. Adaptado de [38] 
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Figura 4.2 - Fachada da Capela de Nossa Senhora da Saúde 

 

Após a construção do Centro Comercial do Martim Moniz junto às traseiras da Capela, foi ocorrendo 

um rebaixamento do nível freático ao longo do tempo, visto que o local em estudo se situa perto do rio. 

Tal rebaixamento levou ao alívio das tensões no solo de fundação da Capela, originando o 

assentamento da estrutura desta. Deste modo, optou-se por recalçar as fundações com uma solução 

de microestacas com sistema de injecção IRS. 

 

Uma vez que a intervenção a realizar estava limitada pela área de implantação do edifício, não foi 

possível recorrer a uma solução corrente de microestacas unidas por um maciço de encabeçamento, 

ao longo da Capela. Assim, ficou resolvido em projecto que a solução a implementar consistia na 

realização de microestacas inclinadas, com um ângulo de 15º com a vertical, não invadindo a 

propriedade alheia, como mostra a Figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3 - Esquema da inclinação das microestacas 
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4.2. Processo construtivo 
 

 Execução de caboucos 

Uma vez que a realização do recalçamento das fundações da Capela teve de ser feito a partir do 

exterior e no interior, foi necessário criar aberturas no terreno para que assim se pudesse dar início à 

execução das microestacas exteriores. A Figura 4.4 e a Figura 4.5 mostram respectivamente, o terreno 

antes e depois da realização dos caboucos, e a Figura 4.6 um pormenor dos mesmos. 

 

 

Figura 4.4 - Terreno antes da 
escavação 

 

Figura 4.5 - Terreno após a 
escavação 

 

Figura 4.6 - Pormenor de um 
cabouco 

 

 Execução das carotagens 

Com o recurso à máquina das microestacas e a uma serra adiamantada, realizaram-se as carotagens, 

representado na Figura 4.7. Como mostra a Figura 4.8, durante o processo de corte da pedra que servia 

de fundação, foi utilizada água, visando não só aumentar o poder de erosão, mas também para diminuir 

a temperatura criada pela fricção entre a serra de corte e a pedra. Observa-se na Figura 4.9 o furo após 

a carotagem. 

 

 

Figura 4.7 - Caroteadora 

 

Figura 4.8 - Carotagem 

 

Figura 4.9 - Furo obtido 
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 Remoção do terreno 

Uma vez realizadas as carotagens, deu-se início à remoção do terreno onde foram instaladas as 

microestacas, através do trado, como mostra a Figura 4.10. Para atingir os nove metros de 

microestacas, foi necessário acoplar vários troços de trado, representado na Figura 4.11. Salienta-se o 

facto de que é utilizada uma broca adiamantada para ajudar no processo de escavação, podendo esta 

ser observada na Figura 4.12. 

 

 

Figura 4.10 - Remoção do terreno 

 

Figura 4.11 - Troço de trado 

 

Figura 4.12 - Broca adiamantada 

 

 Colocação da armadura 

Dado que o tipo de injecção aplicada consiste no sistema IRS, a armadura utilizada foi tubular, 

representada na Figura 4.13. Tal como foi referido relativamente ao trado, para conferir os nove metros 

de microestaca, acoplaram-se vários troços de armadura através de um sistema de roscas, conforme 

Figura 4.14Figura 4.3. A Figura 4.15 mostra um pormenor de uma helicoidal de aço soldada à 

armadura. Peça que serve para garantir uma maior aderência entre a calda de cimento e a sapata de 

pedra. 

 

 

Figura 4.13 - Varões tubulares 

 

Figura 4.14 - Junção de varões 

 

Figura 4.15 - Helicoidal de aço 
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 Injecção da calda de cimento 

Como já foi explicado anteriormente, o processo de injecção IRS é realizado com o auxílio de um 

obturador, representado na Figura 4.16. Este é enchido com ar através de uma bomba, como mostra a 

Figura 4.17. Por cada microestaca foram realiadas injecções até se garantir o rebentamento de todas 

as manchetes com as devidas pressões e a respectiva selagem. 

 

 

Figura 4.16 - Pormenor do obturador 

 

Figura 4.17 - Bomba de ar manual para o obturador 

 

 Microestacas no interior da Capela 

No projecto foi definido que seria necessário executar microestacas no interior do edifício e 

consequentemente, realizar um maciço de encabeçamento para as mesmas. Contudo, para que a 

máquina de trado pudesse circular, foi preciso demolir uma parede estrutural, estando o processo 

representado na Figura 4.18 e na Figura 4.19. Uma vez que a referida parede suportava parte das 

cargas do piso superior, foi necessário definir uma solução para que as respectivas cargas fossem 

transferidas para outras paredes estruturais. Tal solução consistiu numa “sanduíche” de viga-parede-

viga (no piso superior), estando os três elementos aparafusados, como mostra a Figura 4.20. Esta 

solução descarrega as cargas para as duas paredes estruturais perpendiculares à parede demolida. 

 

 

Figura 4.18 - Parede durante a 
fase de demolição 

 

Figura 4.19 - Circulação da 
máquina no interior do edifício 

 

Figura 4.20 - Vigas de suporte das 
cargas 
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Um factor de elevada relevância relativamente à solução construtiva das microestacas, é a versatilidade 

da mesma, o que foi possível observar na obra em causa. O facto de esta técnica não provocar 

elevados ruídos e vibrações, permite que seja utilizada em edifícios antigos. As pequenas dimensões 

da máquina usada para o efeito, permitem a circulação em espaços apertados e fechados, facilitando 

a realização dos trabalhos. A Figura 4.21, Figura 4.22, e Figura 4.23 demonstram a capacidade de 

trabalho da respectiva máquina. 

 

 

Figura 4.21 - Remoção do terreno 
em espaços apertados 

 

Figura 4.22 - Saída da máquina do 
interior do edifício 

 

Figura 4.23 - Pormenor das 
dimensões da máquina 

 

 

4.3. Plano de instrumentação e observação 
 

Para o plano de instrumentação e observação, foram utilizados dois tipos de elementos: 

 

 Alvos topográficos 

Foram colocados 16 alvos topográficos, oito no alçado nascente e oito no alçado poente, representados 

na Figura 4.24. 

 

Figura 4.24 - Exemplo de um alvo topográfico e esquema da localização 
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 Fissurómetros 

Foram colocados 9 fissurómetros, no interior e no exterior do edifício, com uma precisão de 0,5 mm. A 

Figura 4.25 representa o esquema de localização dos fissurómetros. 

 

 

Figura 4.25 - Exemplo de um fissurómetro e esquema da localização 

 

 

4.4. Solução em jet grouting 
 

Um outro tipo de solução de reforço das fundações da Capela de Nossa Senhora da Saúde passava 

pelo tratamento do terreno de fundação com colunas de jet grouting, apresentando uma geometria 

semelhante à solução de microestacas, como mostra a Figura 4.26. 

 

 

Figura 4.26 - Esquema da solução de jet grouting 
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Contudo, o facto de o edifício em causa estar fortemente debilitado, resistindo ao terramoto de 1755, 

inviabilizou a utilização de tal técnica devido aos eventuais empolamentos criados pelas elevadas 

pressões das injecções de calda de cimento. 

  



 
 

97 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O presente capítulo destina-se a apresentar a conclusão do estudo realizado nesta dissertação, 

fazendo uma última análise aos processos construtivos de microestacas e de jet grouting, bem como 

dos resultados obtidos nos modelos criados. Serão também apresentadas propostas para 

desenvolvimentos futuros de estudos que possam complementar o tema abordado neste trabalho. 

 

 

5.1. Conclusões 
 

Finalizando o estudo desenvolvido nesta dissertação, regista-se o facto de que para cada tipo de 

fundação, directa ou indirecta, existem diferentes patologias e diferentes formas de realizar o seu 

reforço. 

 

Ambas as técnicas de recalce de fundações, microestacas e jet grouting, apresentam um nível de 

versatilidade bastante considerável, podendo actuar no exterior e no interior dos edifícios. 

 

Relativamente às microestacas, foi possível observar que para o caso de estudo do Centro Escolar de 

Sacapeito, utilizou-se o processo de injecção IGU, recorrendo a microestacas do tipo Gewi. Já para o 

caso de estudo da Capela de Nossa Senhora da Saúde, foram usadas microestacas tubulares com o 

sistema de injecção IGU. Verifica-se assim que existe mais do que um processo construtivo para as 

microestacas, envolvendo características e custos diferentes, levando a uma escolha mais ampla da 

solução a implementar. O facto de tal tipo de reforço não necessitar de escavação e de produzir 

reduzidas perturbações e vibrações no terreno, tornou-se um factor determinante para a 

implementação desta solução nos casos de estudo referidos, dada a fragilidade de ambas as 

estruturas. 

 

Quanto ao jet grouting, constata-se que pode ser utilizado numa vasta gama de solos, recorrendo a 

diferentes tipos de injecção (jet1, jet 2 ou jet 3), tratando-se de uma técnica de fácil e rápida aplicação. 

No entanto, requer um nível de monitorização superior ao das microestacas, devido às elevadas 

pressões dos jactos de calda de cimento, de modo a não criar deformações na superfície do terreno. 

 

A modelação das soluções implementadas de microestacas e da solução alternativa em jet grouting, 

permitiu realizar uma análise comparativa do comportamento das duas soluções. 
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A modelação da solução de microestacas mostrou um assentamento vertical máximo de 1,68 mm no 

corte AA’, e de 1,98 mm no corte BB’. Tais valores não só se encontram abaixo dos critérios de alerta 

e alarme, mas também estão dentro dos valores obtidos nas réguas topográficas. Conclui-se assim que 

a modelação realizada, demonstra uma boa aproximação da solução que realmente foi implementada. 

 

Na modelação das colunas de jet grouting obtiveram-se valores substancialmente superiores. Para o 

assentamento vertical máximo, o resultado obtido foi de 3,62 mm. Verifica-se que esta solução garante 

a segurança, uma vez que o valor de assentamento também se encontra abaixo dos critérios de alerta 

e alarme e nos valores obtidos nas réguas topográficas. Todavia, seria de esperar que este valor fosse 

superior ao das microestacas, dado que o jet grouting actua apenas no solo a partir dos 3 m de 

profundidade até ao estrato mais competente. Já as microestacas actuam desde o ensoleiramento até 

à zona geotécnica com melhores características. 

 

Apesar dos resultados obtidos na modelação das duas soluções serem muito satisfatórios, há que 

referenciar que a modelação foi realizada em 2D, não conseguindo representar por completo o caso 

de estudo. Este facto pode ter levado a que os valores obtidos não correspondessem àqueles 

apresentados na instrumentação. 

 

Conclui-se assim que a base para o sucesso da realização de uma obra e neste caso, para o reforço 

das fundações de um edifício, é o conhecimento das características do mesmo e do terreno em causa. 

Uma vez realizado o estudo geológico e geotécnico do solo, a escolha da melhor solução a implementar 

torna-se mais fácil e a garantia do seu sucesso torna-se superior. Face ao exposto, pode afirmar-se 

que todo o investimento aplicado no estudo do edifício e do solo de fundação não deve ser tomado 

como um custo acrescido, mas sim como um investimento. 

 

 

5.2. Desenvolvimentos futuros 
 

Por fim, tendo em vista a continuação e desenvolvimento do estudo apresentado, sugerem-se 

propostas para complementar a dissertação, tais como: 

 

 Estudo da aplicação do jet grouting em solos com fracas características e com um índice de 

vazios elevado, sob edifícios estruturalmente sensíveis, dado que foi o motivo de não ter sido 

aplicada tal solução no caso de estudo do Centro Escolar de Sacapeito; 

 

 Análise da ligação das microestacas com o elemento de encabeçamento, de modo a estudar 

os esforços instalados bem como a aderência dos materiais (varão de aço, calda de cimento, 

betão do encabeçamento); 
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 Realização de um estudo mais aprofundado das características do solo para se obterem mais 

parâmetros deste, de modo a utilizar outros modelos constitutivos que possam reproduzir o 

comportamento da estrutura de um modo mais realista; 

 

 Modelação deste tipo de soluções num software de cálculo automático de elementos finitos 3D, 

considerando toda a envolvente da obra. 
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Anexo A - Parâmetros para o dimensionamento de microestacas 
em função da corrosão 
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Anexo B – Comparação entre os três tipos de Jet Grouting 

 

 JET 1 JET 2 JET 3 

Facilidade Sistema mais simples de aplicar 
Complexidade de aplicação 

intermédia 

Aplicação mais complexa. Maior 
quantidade de equipamento e 

mais sofisticado 

Tempo de 
execução 

Desgaste do equipamento 
superior. As pressões a aplicar 
para obter uma coluna com o 

mesmo diâmetro são superiores 
às do JET 2 

Menor desgaste do 
equipamento para o mesmo 

diâmetro de coluna 
  

Tempo de execução do 
tratamento inferior ao do JET 2 e 

JET 3 

Tempo de execução do 
tratamento inferior ao do JET 3 

Tempo de execução do 
tratamento superior ao dos 

restantes métodos 

Sistema mais adequado para 
realização de colunas sub-

horizontais 

A eficiência da envolvente de ar 
decresce significativamente à 

medida que o jacto é levado da 
horizontal para a vertical 

A eficiência da envolvente de ar 
decresce significativamente à 

medida que o jacto é levado da 
horizontal para a vertical 

Aplicação 

Consumo de cimento por 
volume de solo tratado superior 

ao do JET 2 e JET 3 

Consumo de cimento por solo 
tratado superior ao do JET 3 

Menor consumo de cimento por 
volume de solo tratado 

relativamente aos restantes 
sistemas 

Menor quantidade de material 
rejeitado relativamente ao JET 3 

Menor quantidade de material 
rejeitado relativamente ao JET 3 

Maior quantidade de material 
rejeitado quando comparado com 

os restantes sistemas 

Menor nível de ruído e vibração 
relativamente aos restantes 

sistemas 

Maior nível de ruído 
relativamente ao JET 1 

Maior nível de ruído quando 
comparado com o JET 1 

Sistema mais propenso à 
ocorrência de obstruções à saída 

do refluxo 
Situação intermédia 

Sistema menos propenso à 
ocorrência de obstruções à saída 

de refluxo 

Características 
do material 

tratado 

Diâmetro das colunas inferiores 
ao do JET 2 e JET 3 (0,4 a 0,8 m) 

Diâmetro das colunas superiores 
ao do JET 1 e inferiores ao do 

JET 3 (0,8 a 1,8 m) 

Diâmetro das colunas superior 
aos restantes métodos (até 3,0 m) 

Resistência dos solos arenosos 
tratados com JET 1 é superior à 

resultante da aplicação dos 
sistemas JET 2 e JET 3, para a 

mesma quantidade de cimento 
injectada por unidade de 
volume de solo tratado 

Material tratado pelo JET 2 
caracterizado por resistências 
inferiores às obtidas com os 

restantes sistemas, seja qual for 
o tipo de solo 

Material geralmente mais 
uniforme e com resistência 

superior à dos restantes sistemas 

    
Sistema mais efectivo no 

tratamento de solos coesivos 

Coesivos NSPT < 5 a 10 NSPT < 10 NSPT < 15 

Incoerentes NSPT < 20 NSPT < 50 - 
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Anexo C - Representação em planta dos locais onde foram realizados os ensaios e sondagens no 
terreno 
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Anexo D - Resultados das sondagens SPT 
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Anexo E - Perfis geológicos do terreno 
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Anexo F - Pormenorização da microestaca do maciço de 
encabeçamento 
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Anexo G - Pormenorização da microestaca junto à galeria enterrada 
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Anexo H - Localização das réguas topográficas 
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Anexo I - Tabela das leituras das réguas topográficas 
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Anexo J - Mapa de estimativa de quantidades: microestacas 
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Anexo K - Mapa de estimativa de quantidades: jet grouting 
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