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Resumo 

 

A reabilitação de edifícios antigos na Baixa Pombalina, em Lisboa, tem vindo a assumir um papel 

fundamental na revitalização desta zona histórica. O estado de degradação do edificado e a falta de 

condições necessárias às vivências atuais e/ou ao novo uso previsto, são alguns dos principais fatores 

que determinam o tipo de reabilitação e as medidas mais ou menos intrusivas a adotar. Incluem-se 

neste âmbito soluções mais intrusivas que preveem a demolição de todo o interior mantendo apenas 

as fachadas e, soluções menos intrusivas, em que a estrutura do edifício é mantida na sua maior parte, 

prevendo somente intervenções de reabilitação global ou local. O cenário geológico e geotécnico em 

presença, caracterizado por uma pujante camada aluvionar sobrejacente às formações do substrato 

Miocénico, conduz à necessidade de adoção de soluções de reforço de fundações ou de novas 

fundações indiretas que permitam a transferência de carga por atrito lateral, o que, aliado aos 

condicionalismos de espaço (pé direito, espaços exíguos e elementos estruturais característicos da 

construção Pombalina existente a manter), condicionam o tipo de equipamento/solução a adotar.  

No Caso de Estudo alvo da presente dissertação, a reabilitação de dois edifícios justapostos na Baixa 

Pombalina, em Lisboa, cujos condicionalismos se revêm nos acima citados, a solução de pré-

dimensionamento consistiu no reforço de fundações por microestacas, sendo aferida em obra mediante 

a realização de um ensaio de carga. Este ensaio constituiu a base para os estudos realizados com vista 

à retroanálise dos parâmetros geotécnicos dos solos aluvionares em presença. Na retroanálise 

efetuada,  recorreram-se, inicialmente, a métodos expeditos com o objetivo de estimar uma ordem de 

grandeza provável para a carga última da microestaca, e, enquadrar um perfil de resistência tipo 

adequado ao local do ensaio, para a posterior modelação numérica através do software Plaxis 2D v8.6. 

Na caracterização do solo, recorreram-se a correlações com NSPT, com maior ênfase para as 

correlações NSPT-Vs aferidas para as formações ocorrentes, cuja pesquisa bibliográfica permitiu 

identificar. Os resultados mostraram um bom ajuste das curvas carga-deslocamento simuladas com os 

resultados do ensaio, permitindo estimar as características de rigidez da camada aluvionar dentro de 

uma gama de valores relativamente estreita.    

O estudo incluiu, também, a retroanálise do desempenho das soluções de projeto, com base na 

instrumentação e monitorização da obra, e a avaliação e identificação dos principais condicionamentos 

existentes neste tipo de intervenções, particularizando ao caso de obra. Na retroanálise do 

desempenho das soluções de projeto, a análise dos deslocamentos ocorridos durante a execução dos 

trabalhos de fundações mostrou estarem dentro dos limites de alerta definidos no projeto, validando o 

bom desempenho dessas soluções. 

 

Palavras-chave: Reforço de fundações, Microestacas, Ensaio de carga, Retroanálise, Instrumentação. 
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Abstract 

 

The rehabilitation of centenary buildings located in Lisbon Downtown, more precisely, in the historic 

district of “Baixa Pombalina” has taken, from the last decades, an important role in the revitalization of 

this historic district. The grade of degradation of the buildings and the deficient or completely lack of 

conditions considering nowadays use, or even, when a new use is defined, are the major factors 

regarding the type of rehabilitation process to be implemented, including, more or less intrusive 

measures. The more intrusive ones, includes the demolition of all the interior of the building conserving 

only the existing historic facade(s). When less intrusive measures are assumed, only a global or 

punctual rehabilitation process is undertaken. Nevertheless, for both situations, the new charges or the 

increase of the existing ones, determines the need for the reinforcement of the existing foundations. 

Also, in this historic district, the subsoil is a concern, as it is characterized by the presence of alluvium 

deposits through a considerable depth until it reaches the Miocene bedrock. So, the foundation 

reinforcement solution must provide the necessary load transfer, essentially through lateral friction, what 

allied to the space conditionings (small height of ground floor, narrow spaces and structural elements 

characteristic of the existing Pombaline construction to maintain), are relevant for the selection of the 

equipment and the design solution. Regarding to the two buildings in the present Case Study, all those 

conditionings were observed, and the geotechnical design solutions adopted included foundation 

reinforcement by micropiles. The solution was checked in the earlier stages of works, through a load 

test performed to a micropile at the site. This load test was the base for the backanalysis of the 

geotechnical properties of soil, performed in the present study.  

To go through this backanalysis, various methods were applied in order to simulate the micropile load 

test before going to Plaxis modelling by finite elements. Specific NSPT-VS correlations for downtown 

geology, were used in order to obtain the initial properties of the soil for the backanalysis. By the 

simulations then performed (expedite methods) the best compared results allowed to estimate an 

adequate value for the ultimate load and an, more restrict, range profile for the soil resistance/rigidity. 

Following, the micropile load test was simulated in Plaxis 2D v8.6, chowing good compared results. 

The present study also includes the evaluation of the major constrains related with the worksite, and the 

evaluation of the performance of the designed solution by means of instrumentation monitoring results. 

Regarding to this matter, the displacements occurred during the execution of foundations works showed 

to be within the alert limits defined in the project, allowing to validate the good performance of the 

solutions.   

 

Keywords: Foundations Reinforcement, Micropiles, Load test, Backanalysis, Instrumentation. 
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t Deslocamentos totais, elásticos e de fluência 
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E Encurtamento elástico total de uma estaca flutuante (Método de Fleming) 
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unsat Peso volúmico não saturado 

0.7 Distorção correspondente a 70% de G0 (Modelo HSsmall-Plaxis) 
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ur Coeficiente de Poisson na descarga-recarga (Plaxis) 

t Deslocamento vertical total, formula de Poulos (1987,1989) 

 Densidade do solo 
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(1-3) Tensão deviatórica (ensaio triaxial) 

’n  Tensão normal efetiva (de confinamento) 
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e Tensão de corte sísmica 
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rot  Tensão de corte de rotura 
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c Coesão (designação corrente) 

cref Coesão de referência (Plaxis) 

C Constante (equação de Chin) 
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CSR Cyclic stress ratio  
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D Diâmetro da zona do bolbo de selagem; Diâmetro do fuste da estaca 
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E0 Módulo de elasticidade inicial do solo (ou, Emáx) 
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f, g Parâmetros da hipérbole de Fahey e Carter 

G Módulo de distorção secante do solo 
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Gt Módulo de distorção tangente 

Gur Módulo de distorção na descarga-recarga (unload-reload) 
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KE Fator de redução de LF, definido pela posição do centroide da zona de transferência de carga  

KG Coeficiente de distorção  (Parâmetro do Modelo de Carvalho, 2009) 

KS Ordenada na origem no gráfico correspondente à linearização da função hiperbólica representativa 

do fuste da estaca 
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L Comprimento da estaca / microestaca 

Lapp Comprimento livre aparente da ancoragem 

Le Comprimento suplementar da ancoragem 

Lfixed Comprimento fixo da ancoragem 

Lfree Comprimento livre da ancoragem 

Ltf Comprimento livre da armadura 

Ltb Comprimento do bolbo de selagem; Comprimento de selagem da armadura 

L0 Desenvolvimento da zona de fraco ou nulo atrito lateral  

LF Desenvolvimento da zona de transferência de carga  

m Coeficiente de potência  (Modelo HSsmall-Plaxis)  

MS Fator de flexibilidade do fuste da estaca (Fleming); Magnitude do sismo (EC 8) 

n Módulo expoente - Parâmetro da expressão (A.12)  

NSPT Número de pancadas do ensaio SPT  

Pa Pressão atmosférica (ou, Patm); Carga de referência do ensaio de carga 

PB Componente da carga axial aplicada na cabeça da estaca, transmitida por ponta 

Pp Carga máxima do ensaio de carga 

PT Carga total aplicada na cabeça da estaca  

PS Componente da carga axial aplicada na cabeça da estaca, transmitida por atrito lateral (fuste) 

q Carga atuante na estaca 

qult Carga última da estaca 

RCS Resistência à compressão simples 

Rf Coeficiente de rotura 

S Parâmetro dependente do tipo de terreno (EC8 – parte 1) 

SSL Nível de tensão de corte mobilizado (Shear Stress Level) 

su Resistência ao corte não drenada 

t1 Tempo inicial (fluência) 

UB Resistências de ponta da estaca 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Enquadramento geral 

A reabilitação do património edificado, nos centros históricos urbanos, tem vindo a assumir um papel 

fundamental na revitalização dessas zonas. A degradação do edificado e a falta de condições 

necessárias às vivências atuais e/ou ao novo uso previsto, são alguns dos principais fatores que 

determinam o tipo de reabilitação e as medidas mais ou menos intrusivas a adotar. A abertura de caves, 

quer para estacionamento subterrâneo, quer para outros fins, dependo do novo uso, constitui, na maior 

parte dos casos, uma constante a este tipo de obras. Na parte estrutural, o estado de degradação do 

próprio edifício determina o tipo de intervenção de reabilitação, ou seja, mais intrusiva, com a demolição 

de todo o interior e a manutenção apenas das fachadas, parciais ou totais, ou, menos intrusiva, quando 

o estado de conservação do interior do edifício é ainda razoável. No contexto da obra geotécnica 

associada a estes tipos de intervenções, incluem-se, na grande maioria dos casos, trabalhos de 

recalçamento de fachadas ou de outros elementos estruturais a preservar, reforço de fundações e/ou 

execução de novas fundações indiretas no caso de soluções mais intrusivas. Estas soluções são, em 

geral, acompanhadas de trabalhos de escavação e de contenção periférica para a abertura de caves. 

A implementação destas soluções é fortemente condicionada pela limitação de espaço (área e pé-

direito), pelas condições de vizinhança (edifícios inseridos em quarteirões e com paredes meeiras), e 

pelas condições geológicas e geotécnicas ocorrentes. Como referido, a limitação de espaço, quer no 

que se refere à área em planta, normalmente reduzida, quer ao nível do pé-direito disponível, 

condiciona o tipo de equipamentos a utilizar, privilegiando soluções de reforço de fundações ou de 

novas fundações indiretas, com recurso a microestacas, e, soluções de contenção periférica, flexíveis, 

tipo parede “Berlim” ancorada, ou com bandas de laje e/ou estrutura metálica treliçada, dependendo 

das condições de vizinhança. Na preservação das fachadas, recorre-se em geral ao contraventamento 

ao nível dos pisos, com recurso a estruturas metálicas treliçadas e diafragmas metálicos. 

A abertura de caves e o correspondente número de pisos enterrados, é, como em todas as soluções 

de projeto geotécnico, condicionada pelo cenário geológico-geotécnico e hidrogeológico. A ocorrência 

do nível freático a profundidades próximas da superfície do terreno, não é compatível com a execução 

de contenções periféricas tipo “Berlim”, havendo, neste caso, que recorrer a soluções com recurso a 

paredes moldadas ou a cortinas de estacas, ou mesmo, a soluções mistas com jet-grouting, cujas 

condições de vizinhança e de espaço em geral não permitem.  

O caso de estudo, desenvolvido a partir do Capítulo 2 da presente dissertação, insere-se na 

problemática em cima exposta, tendo  envolvido o acompanhamento de uma obra de reabilitação de 

dois edifícios justapostos na Baixa Pombalina, em Lisboa, os quais integrarão o futuro “Hotel da Baixa-

Prata”. 



2 

 

No que se segue, far-se-á uma breve referência à construção Pombalina e um breve enquadramento 

às microestacas. 

1.1.1 Breve referencia à construção Pombalina 

Este ponto tem como objetivo enquadrar, no contexto da construção Pombalina, o tipo de intervenções 

e de soluções de projeto geotécnico adotadas.  Na Figura 1.1 pode observar-se uma perspetiva em 

corte da construção Pombalina típica. 

 

Figura 1.1 - Perspetiva em corte das construções Pombalinas: A - paredes corta-fogo; B - fachadas 

em paredes de alvenaria de pedra grossas; C - estacas de madeira; D - arcos em pedra; E - 

abóbadas de pedra no primeiro piso; F - parede que dificultava a ascensão rápida de fumos pelas 

escadas; G - escadas colocadas junto dos logradouros para facilitar a sua iluminação. (Ramos & 

Lourenço, 2000) 

Estes edifícios eram originalmente constituídos por paredes resistentes de alvenaria de pedra 

(fachadas e empenas / paredes meeiras), paredes interiores resistentes em frontal (“gaiolas”) e paredes 

costaneiras (tabique). A introdução das paredes de frontal pombalino pretendia conferir aos edifícios a 

capacidade resistente necessária para dissiparem a energia transmitida pelas ações horizontais, sem 

que sofressem estragos consideráveis na totalidade da sua estrutura. Os pavimentos são constituídos 

por vigamento de madeira, que suporta o soalho de piso e estafe de teto. As coberturas são do tipo 

estrutura tradicional em madeira. No piso térreo, o teto é essencialmente constituído por arcos e 

abóbadas de alvenaria de pedra, que encaminham as cargas para os elementos verticais de suporte 

(pilares), também em alvenaria de pedra, até à fundação. As fundações, em alvenaria de pedra, 

assentavam sobre um engradado de toros de madeira (ilustrado esquematicamente na Figura 1.2), 
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apoiado em estacas curtas (1,5 a 2m) de madeira de pinho, cravadas nos solos aluvionares de fraca 

capacidade resistente. Estas estacas, terão tido como função essencial, a compactação / consolidação 

dos estratos aluvionares superficiais conferindo-lhes uma melhor capacidade resistente e permitindo o 

espalhamento no plano horizontal das cargas verticais transmitidas pelos edifícios ao solo. Ou seja, 

constituíam essencialmente um sistema de tratamento das camadas superficiais aluvionares 

ocorrentes na Baixa de Lisboa, e sobre as quais foi erigido o edificado pombalino.  

 

Figura 1.2 – Fundações dos edifícios: (a) fases de execução; (b) corte longitudinal; (c) corte 

transversal; (d) pormenor das ligações entre as paredes e pilares às fundações. (Ramos & Lourenço, 

2000) 

No que se refere aos edifícios alvo do presente caso de estudo, o diferente estado de conservação 

estrutural, conduziu a intervenções diferenciadas, tais como as evidenciadas no primeiro parágrafo.  

Num deles, houve a necessidade de recorrer a uma intervenção mais intrusiva, sendo preservada 

apenas a fachada principal e demolido todo o miolo e a fachada de tardoz, enquanto que no outro, o 

edifício foi preservado, limitando-se as intervenções às necessárias ao novo uso. 

Em face das reais condições detetadas em obra, as soluções de projeto geotécnico efetivamente 

executadas, restringiram-se ao reforço de fundações e à execução de novas fundações indiretas, 

ambas com recurso a microestacas. O cenário geológico-geotécnico e hidrogeológico, em simultâneo 

com os condicionamentos de espaço e vizinhança, inviabilizaram a eventual criação de uma segunda 

cave, para além da pré-existente. As próprias fundações das paredes de empena e da parede da 

fachada principal, em alvenaria de pedra, detetadas a cotas inferiores às da cave existente, excluíram 

a exequibilidade de eventuais soluções de contenção periférica e de recalçamento da fachada.  

Tratando-se da zona da Baixa de Lisboa, onde a camada aluvionar atinge espessuras consideráveis e 

é caracterizada pela grande variação lateral de fácies, tornou-se um desafio caracterizar, do ponto de 

vista geotécnico, a sequência aluvionar ocorrente. Para tal, foi efetuada a retroanálise com base num 

ensaio de carga de tração de uma microestaca executada para o efeito.  
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1.1.2 Breve enquadramento às microestacas 

As microestacas, caracterizadas e utilizadas desde os anos 50 em Itália, por Lizzi, eram então 

classificadas como estacas raiz, "palli radice" (Figura 1.3), consistindo em estacas furadas de pequeno 

diâmetro, seladas no terreno com argamassa. Posteriormente, o aparecimento de microestacas 

injetadas a alta pressão, permitiu, então, a obtenção de capacidades de carga mais elevadas.  

Na sua origem, as microestaca eram sobretudo utilizadas no reforço de fundações relacionado com 

patologias de edifícios, estendendo-se o seu campo de aplicação, progressivamente, a outras áreas 

tais como o melhoramento de solos, a estabilização de taludes, ou a fundações de obras novas, 

mediante a sua utilização em grupo e/ou reticuladas (inclinadas / cruzadas). 

 

Figura 1.3 – Esquema típico da aplicação das estacas raiz (Lizzi, 1982). 

De um modo geral, as microestaca constituem um tipo de fundação profunda que se caracteriza, em 

particular, por um diâmetro relativamente pequeno (inferior a 250 ou 300 mm) e de fraca a média 

capacidade de carga. A ideia de base subjacente a este tipo de estacas é a de permitir a utilização de 

equipamento ligeiro, de pequena dimensão, e facilmente manuseável, em espaços onde o recurso a 

técnicas tradicionais não é viável. O seu principal interesse é de permitirem a transferência de cargas, 

que podem ser elevadas, para o solo circundante, em grande parte graças à mobilização do atrito lateral 

ao longo da inclusão, e à qual se junta, eventualmente, a mobilização da resistência de ponta. Para 

além disso, podem trabalhar indiferentemente à tracção ou à compressão. 

O conceito de “pali radice”, desenvolvido por F. Lizzi, definia a “estaca raiz” como uma estaca furada 

com um diâmetro de 100mm preenchida com argamassa de cimento. Atualmente, a definição de 

microestaca varia de país para país, essencialmente no que respeita ao seu diâmetro máximo. Em 

França, por exemplo, as microestacas são definidas como estacas com diâmetro inferior a 250 mm. Já 

a Norma Europeia, EN14199 (2015), estabelece diâmetros inferiores a 300mm. 
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Quanto à metodologia de execução, esta é idêntica internacionalmente, ou seja, o furo é armado e 

preenchido por gravidade com argamassa de cimento ou por injeção de calda de cimento, a fraca ou a 

elevada pressão. A EN14199 (2015), no que respeita aos métodos de furação, inclui uma classificação 

informativa que distingue dois tipos, um que engloba as microestacas realizadas com recurso a furação 

à rotação, à rotopercussão, ou, com grab, trépano ou limpadeira, e o outro, correspondente às 

microestacas cuja furação é efetuada com recurso a trado continuo. Esta classificação é comparável à 

das estacas classificadas como “sem deslocamento”. É de notar que a EN14199 (2015) já não inclui as 

microestacas executadas por cravação. A referida norma, apresenta, também, uma tabela de 

classificação das microestacas quanto ao método de injeção, aos materiais de selagem e outras 

opções, nas quais inclui o caso das microestacas com base alargada.  

Com o desenvolvimento do projeto nacional francês FOREVER (2002), a classificação reconhecida em 

França desde 1991 estabelece-se como uma referência a nível internacional. Esta classificação, 

definida pelo Fascicule 62 – Titre V (1993) e pelo LCPC (Amar, 1993), admite 4 classes tipo, de acordo 

com o seu modo de execução e limita o seu diâmetro a 250mm: 

Microestaca tipo I - Estaca furada e entubada, com ou sem armadura, preenchimento com 

argamassa de cimento (microestacas tipo Fondedile). 

Microestaca tipo II - Estaca furada, armada, preenchimento com calda ou argamassa de selagem 

por gravidade ou sob muito baixa pressão. 

Microestaca tipo III - Estaca furada, armada (ex: tubo metálico com manchetes), sistema de injeção 

com tubo com manchetes. Injeção da calda de cimento à cabeça com pressão 

igual ou superior a 1MPa, pelo método de Injeção Global Única (IGU). 

Microestaca tipo IV - Estaca furada, armada (ex: tubo metálico com manchetes), sistema de injeção 

com tubo com manchetes. Injeção da calda de cimento efetuada a cada nível 

de manchetes, com recurso a obturador simples ou duplo, com pressão igual 

ou superior a 1MPa, pelo método de Injeção Repetitiva e Seletiva (IRS). 

Paralelamente a estes tipos de microestaca, são ainda desenvolvidos outros tipos, tais como, as 

microestacas autoperfurantes (e.g. Ischebeck- Titan). Em Portugal, esta classificação é frequentemente 

utilizada ao nível do pré-dimensionamento geotécnico, recorrendo ao método de Bustamante 

(Fascicule 62 – Titre V). 

1.2 Objetivos da dissertação 

Os principais objetivos estabelecidos para a presente dissertação são os seguintes: 

 A avaliação dos condicionamentos associados a trabalhos de reforço de fundações em meio 

urbano, incluindo acompanhamento de obra; 
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 A retroanálise dos parâmetros do solo com base num ensaio de carga realizado no âmbito  do 

projeto de reforço de fundações; 

 A análise do desempenho das soluções de projeto com base na instrumentação. 

O acompanhamento dos trabalhos de reforço de fundações e da execução de novas fundações, pelo 

autor, decorreu de Junho a Outubro de 2016, permitindo obter uma reportagem fotográfica bastante 

alargada, refletindo todas as fases da obra. Neste contexto, salienta-se que todas as fotografias da 

obra, apresentadas no presente documento, são da sua própria autoria. 

1.3 Organização da dissertação 

Esta dissertação encontra-se organizada em seis capítulos distintos e bibliografia, que se descrevem 

de seguida. 

O primeiro capítulo constitui a “Introdução” ao presente documento, englobando um Enquadramento 

geral, os Objetivos da dissertação e a sua Organização. 

No segundo capítulo é apresentado o “Caso de estudo”, cuja organização inclui uma introdução geral, 

a identificação dos elementos de base associados ao presente caso de estudo, a apresentação da 

solução de projeto implementada em obra, e, o cenário geológico-geotécnico, hidrogeológico e sísmico 

em presença (com base nos relatórios dos estudos realizados pela  empresa Geocontrole). 

Os capítulos seguintes respeitam aos estudos desenvolvidos com vista ao cumprimento dos objetivos 

estabelecidos. O enquadramento teórico a estes estudos, é apresentado no Anexo A. 

Assim, no terceiro capítulo, são reportados e analisados os “Principais condicionamentos“ verificados 

nesta obra em particular, mas, cuja abrangência se estende, no geral, a trabalhos da mesma natureza, 

realizados em meio urbano. Destaca-se, aqui, a análise do cenário Geológico-Geotécnico em presença, 

o qual constitui o primeiro condicionamento ao projeto e obra de carácter geotécnico. 

O quarto capítulo respeita à “Retroanálise dos parâmetros do solo com base no ensaio de carga”. Este 

capítulo é iniciado pela apresentação e análise do  ensaio de carga realizado em obra, seguindo-se o 

desenvolvimento dos estudos realizados com base na aplicação de métodos expeditos e na modelação 

numérica através do software Plaxis, com base nos resultados do ensaio de carga. No final, são 

analisados os resultados obtidos. 

A “Análise do desempenho das soluções de projeto com base na instrumentação” é apresentada no 

capítulo cinco.  

E, por último, o capítulo final, “Principais conclusões e desenvolvimentos futuros”, no qual se destacam 

as principais conclusões e as perspetivas para desenvolvimentos futuros.  
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2 CASO DE ESTUDO 

2.1 Introdução 

O presente caso de estudo desenvolve-se no âmbito do acompanhamento da obra de 

Alteração/Ampliação de dois edifícios do futuro empreendimento do “Hotel da Baixa Prata”. O projeto 

do empreendimento comporta uma operação conjunta em três edifícios com saguão interior comum e 

fachadas principais contrapostas, sendo dois dos edifícios com frente para a Rua da Prata com os 

números 221-231 e 233-241 e um edifício com frente para a Rua dos Correeiros com os números 158 

a 168, na Baixa Pombalina de Lisboa. 

O acompanhamento dos trabalhos de fundações restringiu-se a dois dos edifícios, nomeadamente, o 

edifício com frente para a Rua da Prata com os números 221-231,  o qual será designado por Edifício 

1, e o edifício com frente para a Rua dos Correeiros com os números 158-168, designado por Edifício 

2. O terceiro edifício será alvo de intervenção posterior. 

Na vista aérea da área da Figura 2.1, é possível identificar a implantação da obra, bem como algumas 

das mais relevantes confrontações e condicionamentos. 

 

Figura 2.1 – Vista aérea do local de intervenção (imagem retirada do Google Earth). 

Estes edifícios enquadram-se na tipologia Pombalina, sendo constituídos por paredes resistentes de 

alvenaria de pedra (fachadas e empenas), paredes interiores resistentes em frontal e paredes 

costaneiras. Os pavimentos são constituídos por vigamento de madeira que suporta o soalho de piso 

e estafe de teto. As coberturas são em estrutura tradicional em madeira. 

É de notar que estes edifícios, tipo Pombalino, originalmente constituídos por rés-do-chão, três pisos e 

cobertura com sótão, sofreram diferentes intervenções verificando-se a execução de ampliações, que 
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no caso do edifício com frente para a Rua da Prata, se refletiram na atual existência de uma cave e de 

mais dois pisos elevados, aparentemente sem reforço de fundações. 

Na Figura 2.2 apresenta-se uma vista da fachada do Edifício 1 com a identificação dos dois pisos 

executados posteriormente e a vista em pormenor dos mesmos. Na Figura 2.3 apresenta-se um corte 

transversal abrangendo os dois edifícios, onde é possível identificar a respetiva tipologia. 

 

Figura 2.2 - Vista da fachada do Edifício 1 e pormenor dos dois pisos executados posteriormente. 

 

Figura 2.3 - Vista em corte transversal dos edifícios a intervir (RRJ Arquitectos, Lda, 2005). 

A reabilitação destes edifícios teve como objetivo devolver-lhes as necessárias condições de 

habitabilidade, considerando aspetos funcionais e de segurança compatíveis com a utilização de um 

hotel. De um modo geral, o Edifício 1 encontrava-se em mau estado de conservação, pelo que a 

intervenção consistiu numa alteração profunda da sua estrutura interior e reforço das paredes de 

empena e da fachada principal. O Edifício 2 encontrava-se num estado de conservação satisfatório, 
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sendo por isso prevista uma intervenção mais contida, com preservação das paredes exteriores e dos 

elementos interiores resistentes sempre que possível. Para dotar o conjunto das infraestruturas 

necessárias à sua nova utilização, o projeto comporta um depósito de águas enterrado, com ligação 

em ”túnel” para a cave do Edifício 1. 

A solução estrutural preconizada para o Edifício 1, teve por base a manutenção da fachada principal e 

das paredes meeiras laterais, a demolição total do interior e da sua fachada de tardoz e a posterior 

construção, no interior, de uma nova estrutura, em betão armado. Atendendo às cargas atuantes e a 

transmitir às fundações e aos condicionamentos existentes, o Projeto Base (ARA - Alves Rodrigues & 

Associados, Lda, 2015) preconizava a realização dos elementos de fundação através de microestacas. 

No que respeita à solução estrutural para o Edifício 2, esta previa a manutenção da estrutura original, 

com pequenas intervenções localizadas. Contudo, derivado da alteração do tipo de utilização do 

edifício, e do acréscimo das cargas atuantes e a transmitir às fundações, e também por estar 

equacionada uma futura ampliação de mais dois pisos, o  Projeto Base previa o reforço dos elementos 

de fundação através de microestacas. 

Tendo em vista ajustar a solução base de fundações indiretas ao cenário geológico-geotécnico da obra 

(inicialmente aferido através de sondagens e poços de prospeção), bem como compatibilizar a solução 

com as condições de acessibilidade e operação dos equipamentos, foi desenvolvida uma solução 

alternativa, pela empresa JetSJ Geotecnia Lda., recorrendo à tecnologia de microestacas 

autoperfurantes. Esta solução foi aferida, na fase inicial dos trabalhos, através da realização, no local 

de obra, de um ensaio de carga a uma microestaca. A tecnologia autoperfurante adotada enquadra-se 

bastante bem no tipo de solos em presença, e tem a vantagem de permitir potenciar uma redução dos 

prazos da obra. 

2.2 Elementos de base 

Os elementos de base que serviram de apoio ao desenvolvimento do presente estudo, foram 

nomeadamente: 

 Projeto de Arquitetura, elaborado pela empresa “RRJ Arquitectos, Lda”, Novembro 2015; 

 Estudo Geológico Geotécnico, elaborado pela empresa “Geocontrole – Geotecnia e 

Estruturas de Fundação, S.A.”, Fevereiro 2015; 

 Estudo Hidrogeológico, elaborado pela empresa “Geocontrole – Geotecnia e Estruturas de 

Fundação, S.A.”, Fevereiro 2015; 

 Projeto de Estruturas, elaborado pela empresa “ARA – Alves Rodrigues & Associados, Lda”, 

Novembro de 2015. Revisão Julho 2016; 
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 Programa do Ensaio de Carga de Tracção (Fase: Assistência Técnica), elaborado pela 

empresa “JetSJ Geotecnia, Lda”, Junho 2016; 

 Resultados do ensaio de carga de tracção a uma microestaca, realizado pela empresa DST 

S.A., Junho 2016; 

 Projeto de Fundações, elaborado pela empresa “JetSJ Geotecnia, Lda”, Julho 2016; 

 Registos das campanhas de observação realizadas. 

Igualmente, os elementos recolhidos no decorrer do acompanhamento da obra, incluindo reportagem 

fotográfica, contribuíram para uma melhor perceção dos condicionamentos existentes. 

2.3 Solução de projeto 

2.3.1 Materiais / Microestacas 

A solução de projeto preconizada e executada em obra utiliza a tecnologia de microestacas 

autoperfurantes. As especificações do projeto definem, no que concerne aos materiais a aplicar na obra 

e em sintonia com o projeto de estabilidade, as seguintes características para as microestacas e para 

a calda de cimento: 

 Microestacas: Tubos metálicos N-80 (fyd  560 MPa; frot 703 MPa) 

 Calda de cimento do bolbo de selagem (injetada através da ponteira de furação Ø200mm): 

A/C = 1/2,5; RCS (7dias): 27 MPa; CEM I 42,5 R 

Na Figura 2.4 apresenta-se uma fotografia dos tubos N80, após descarga em obra, onde pode ser 

observada a ponteira de furação e injeção. 

 

Figura 2.4 – Tubos de microestacas (N-80). 
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A dimensão adotada para os perfis tubulares, teve por base os esforços a que as microestacas estarão 

sujeitas, determinados tendo em conta a carga distribuída pela estrutura e a sua distribuição pelos 

maciços de fundação, e os aspetos construtivos, dado que a tecnologia de execução adotada limita a 

dimensão mínima do tubo a empregar.  

Com base na informação recolhida dos poços de observação, foi considerado, em sede de projeto, que 

as fundações originais apresentavam condições adequadas para transmitir ao terreno de fundação as 

ações a que estavam sujeitas. Assim sendo, como pressuposto de cálculo do projeto, a parcela do peso 

próprio das fachadas e dos maciços (Edifício 2), continuaria a ser acomodada por estes elementos. 

Pelo que, no Edifício 1, as microestacas e respetivos maciços de encabeçamento, foram 

dimensionadas para as ações atuantes correspondentes à nova estrutura, tais como o peso próprio, 

restantes cargas permanentes, sobrecargas, vento e a ação do sismo, estas últimas apenas para o 

dimensionamento dos maciços de fundação. No Edifício 2, as microestacas de reforço foram 

dimensionadas para as restantes cargas permanentes, sobrecargas, vento e a ação do sismo, estas 

últimas, também, apenas para o dimensionamento do reforço dos maciços de fundação existentes e 

das vigas de fundação . 

O dimensionamento conduziu à adoção de duas dimensões distintas para os perfis tubulares, uma com 

diâmetro exterior de 88,9mm e 7,5mm de espessura (Microestacas Tipo 1) e a outra com diâmetro 

exterior de 127mm e 9,0mm de espessura (Microestacas Tipo 2). As verificações de segurança foram 

efetuadas para o Estado Limite Último de Resistência da Secção e para o Estado Limite Último de 

Capacidade de Carga do Terreno (método de Bustamante). Os elementos de betão armado foram 

dimensionados para o Estado Limite Último de Resistência à Flexão, e para o Estado Limite Último de 

Resistência ao Esfoço Transverso.  

2.3.2 Reforço de fundações e novas fundações (Edifício 1) 

No Edifício 1, em que a intervenção foi mais incisiva havendo sido demolido todo o interior, até ao nível 

da cave existente, e a parede de fachada de tardoz, a solução de projeto recorreu ao reforço de 

fundações e a novas fundações, ambas com microestacas.  

Na Figura 2.5, mostra-se a planta de fundações com a implantação da solução de projeto, onde podem 

ser observadas as microestacas do Tipo 1 a laranja (maciços M1, M3 e M7 e microestacas de canto na 

envolvência do túnel de ligação aos depósitos) e as microestacas do Tipo 2 a azul (maciços M2, M4, 

M5 e M6 e paredes PR1, PR2 e PR3). 

As microestacas foram executadas a partir do piso da cave, com comprimentos de 20m e 25m, para as 

microestacas Tipo 1 e Tipo 2, respetivamente. 
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Figura 2.5 - Edifício 1: Planta de Fundações (à esquerda) e Fotografia da obra evidenciando a zona 

de canto que envolve a fundação da parede da fachada principal (PR1) e a da parede de empena 

(PR3), e o cabouco de fundação do núcleo de elevadores N2 com as microestacas já seccionadas no 

topo, para a execução do maciço M2. 

2.3.3 Reforço de fundações (Edifício 2) 

No Edifício 2, que foi alvo de reforço das fundações existentes, as soluções de projeto adotadas têm 

por base o reforço desses elementos através de microestacas de fundação, de modo a transmitir (por 

atrito lateral) as cargas adicionais a que ficarão sujeitos, aos terrenos de fundação. As microestacas 

são encabeçadas por maciços (em betão armado) solidarizados às fundações existentes (em alvenaria) 

mediante picagem e limpeza da alvenaria antiga e pela aplicação de ferrolhos de ligação entre os dois 

elementos, permitindo assim o seu funcionamento em grupo e a distribuição das cargas/esforços pelas 

microestacas. A geometria e dimensão dos maciços é função da disposição e do número de 

microestacas que agrupam (determinado com base no novo plano de cargas do edifício), verificando-

se assim, maciços de duas ou mais microestacas e maciços de fundação tipo sapata contínua no 

reforço das fundações das paredes de fachada e empenas do edifício. Neste edifício, todas as 

microestacas são constituídas por perfis tubulares N-80 88,9x7,5 (microestacas Tipo 1), com 

comprimento de 20m, executadas a partir do piso térreo. 

Na Figura 2.6 apresenta-se a planta de fundações do Edifício 2 com a implantação das microestacas 

encabeçadas pelos maciços de fundação (M1 a M8) e a respetiva ligação através de vigas de fundação 

(VF1 a VF3). 
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Figura 2.6 - Planta de Fundações do Edifício 2 (adaptada de JetSJ Geotecnia, 2016), sem escala. 

De seguida apresenta-se, a título de exemplo, a pormenorização em desenho esquemático do maciço 

M2 e respetivos aspetos fotográficos durante a sua execução (Figura 2.7 e Figura 2.8). 

 

Figura 2.7 - Planta e corte esquemáticos do Maciço M2 (adaptado de JetSJ Geotecnia, 2016). 

 

Figura 2.8 – Aspetos fotográficos dos maciços M2, viga de fundação VF3 após montagem das 

armaduras e pormenor do corte da parede do lado das escadas. 

Na zona dos depósitos de águas, o projeto inicial previa a execução da escavação e contenção 

periférica através da tecnologia de muro Berlim Definitivo, em betão armado, contemplando painéis 

primários e secundários realizados alternadamente com a escavação, criando assim o efeito de arco 

para a transmissão das cargas. No entanto, dado que as fundações de alvenaria dos elementos 

portantes existentes, que ladeiam a área afeta aos depósitos, se prolongavam até à cota de base dos 



14 

 

mesmos, os trabalhos de escavação para a sua construção decorreram sem recurso a qualquer 

tecnologia de contenção periférica. 

A construção dos depósitos em betão armado seguiu o processo construtivo tradicional, da base para 

o topo (após escavação completa da área de implantação dos mesmos), iniciando-se pela execução 

da sapata periférica de fundação e da laje de fundo, deixando ferros de espera para a montagem das 

armaduras das paredes (Figura 2.9). 

 

Figura 2.9 - Aspetos fotográficos das fases de construção dos depósitos. 

2.4 Cenário geológico-geotécnico, hidrogeológico e sísmico (Geocontrole, 

2015) 

2.4.1 Cenário geológico e geotécnico 

Tendo em vista a caracterização geológico-geotécnica dos terrenos de fundação e a verificação da cota 

de fundação das fundações existentes, foi realizada uma campanha de prospeção geotécnica pela 

empresa Geocontrole. O plano de trabalhos envolveu a realização de três poços de observação de 

fundações (PF2, PF3, PF4), e três sondagens geotécnicas (S1, S2, S3) acompanhadas de ensaios de 

caracterização in situ, SPT.  Na Figura 2.10 pode observar-se a localização das sondagens e dos 

poços. O poço PF1, inicialmente previsto, não foi realizado. 

Na Figura 2.11 é possível observar o enquadramento geológico do local em estudo. Nesta área 

observa-se a existência de um substrato Miocénico (M) de fácies sedimentar fluvio-marinha, atribuído 

às unidades Areolas da Estefânea (M1II) e Argilas e Calcários dos Prazeres (M1I). Recobrindo o 

Miocénico estabelece-se pujante enchimento aluvionar (a) de idade recente (geol.), ao qual se 

sobrepõem depósitos de aterro/antropogénicos (At).  
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Figura 2.10 - Localização das sondagens e dos poços de observação de fundações. 

 

Figura 2.11 - Enquadramento geológico do local em estudo (adaptado da Carta Geológica de Lisboa, 

Folha 4, à escala original.1:10000), escala indeterminada. 

Os depósitos de aterro (At) estabelecem-se no topo da sequência litológica investigada com espessuras 

que variam sensivelmente entre cerca de 6,5m na Rua da Prata e 8,0m na Rua dos Correeiros. Estes 

depósitos, estão geneticamente relacionados com a ocupação antrópica do local, que se admite afetada 

por trabalhos de modelação e nivelamento topográfico antigo, verosimilmente desenvolvidos aquando 

da construção do edificado pombalino, e de escombros provenientes do terramoto de 1755. .Do ponto 

de vista litológico os aterros caracterizam-se por uma grande heterogeneidade, havendo sido 
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identificadas argilas silto-arenosas e areias heterométricas silto-argilosas com fragmentos de calcário, 

vestígios de argamassa de cal e abundantes fragmentos cerâmicos, com tonalidades de conjunto 

castanho escuras e cinzento escuras. Tratam-se de materiais muito heterogéneos caracterizados por 

um fabric não estruturado e pouco consolidado, que se reflete numa forte descompressão, bem 

assinalada, aliás, por valores mais frequentes de 2 ≤ NSPT ≤ 9, alguns porventura ainda empolados pela 

fração pedregosa, dissimulando um comportamento ainda mais débil da matriz terrosa. Traduzem por 

conseguinte comportamento geotécnico muito condicionado, pouco resistente e deformável. Na 

sondagem S2 (Rua da Prata) foi detetada a presença de elemento de pedra de alvenaria até cerca de 

2,5m de profundidade. 

Os depósitos aluvionares (a), posicionados sob os aterros, estabelecem-se até profundidades que 

variam em torno dos 27 aos 31,5m.  No topo, até cerca dos 10,5m aos 12,5m de profundidade, são 

representados por areias lavadas ou muito levemente siltosas, amareladas “sujas”, atribuído 

eventualmente a um nível de areias de praia.  Inferiormente, são caracterizados por uma significativa 

variação lateral e vertical de fácies e pela presença de corpos lenticulares, predominam areias silto-

lodosas, siltes areno-lodosos, argilas silto-lodosas e areias silto-argilosas com seixo, de tonalidades 

acinzentadas escuras, com alguma componente conquífera dispersa e elementos vegetais 

incarbonizados anegrados, estas últimas, frequentes na base da sequência aluvionar. O horizonte 

superior de areias lavadas ou levemente siltosas é caracterizado por valores de 8 ≤ NSPT ≤ 14 (16), 

correspondentes a materiais friccionais soltos a mediamente compactos. O relatório da Geocontrole 

refere que os valores superiores ao majorante desse intervalo estariam empolados por fenómenos de 

refluimento, eventualmente explicados pelo efeito das variações do nível freático e dos episódios de 

erosão, pelo que admite não refletirem o estado de adensamento desses materiais.  Os horizontes 

argilo-siltosos de carácter mais lodoso, por vezes com alguma fração arenosa, propiciam valores de 

NSPT maioritariamente compreendidos entre 4 e 5, caracterizando solos coesivos moles a 

medianamente consistentes. Os materiais mais arenosos apresentam maior dispersão de resistência, 

com valores mais frequentes de NSPT entre 4 e 20, característicos de solos friccionais muito soltos a 

medianamente compactos. 

Subjacente aos depósitos aluvionares estabelece-se substrato sedimentar atribuído ao Miocénico (M), 

representado pelas unidades Areolas da Estefânia (M1
II) e Argilas dos Prazeres (M1

I). Estas unidades 

lito-estratigráficas são localmente representadas por siltes finamente arenosos e areias muito finas 

muito siltosas, por vezes com alguma fração argilosa e com nódulos carbonatados, e argilas siltosas 

ocasionalmente com seixo disperso, possuindo tonalidades de conjunto cinzento azuladas, 

esverdeadas e castanho esverdeadas com laivos castanho amarelados e avermelhados. Faz exceção, 

o nível basal de argilas siltosas cinzento escuras, detetadas na sondagem S3, a partir dos 36m de 

profundidade. A caracterização geotécnica do Miocénico, efetuada através dos ensaios SPT, 

reconheceu terrenos que no topo da unidade (3 a 5m de espessura) apresentam tradicional 

descompressão expressa por valores mais frequentes de NSPT entre 20 e 45 pancadas, característicos 

de materiais muito duros a rijos. Nos níveis inferiores, a partir de profundidades de 31,5m, 33m e 38m, 
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nas sondagens S2, S1 e S3, respetivamente, estabelecem-se terrenos muito consolidados, 

caracterizados por valores de NSPT superiores a 60 pancadas.  

No Quadro 2.1 é possível observar a coluna lito-estratigráfica descrita (Geocontrole, Fev. 2015).  Os 

valores estimados pela empresa Geocontrole para os diferentes parâmetros geomecânicos dos 

terrenos interessados são apresentados no Quadro 2.2. 

Quadro 2.1 - Coluna lito-estratigráfica do local (Geocontrole, Fev. 2015). 

 

Quadro 2.2 – Valores estimados dos parâmetros geomecânicos (Geocontrole, 2015). 

 

Salienta-se que não foram realizados ensaios laboratoriais para substanciarem os valores sugeridos 

no Quadro 2.2, estes foram inferidos a partir dos valores de NSPT, tendo por base a “experiência 

adquirida acerca das características destes materiais em numerosos estudos realizados em condições 

geotécnicas correlacionáveis” (Geocontrole, 2015). Neste contexto, refere-se o facto de estes materiais 

estarem a ser carregados à cerca de 250 anos. 

No Anexo B ao presente documento, apresenta-se a compilação da informação geológica contida nas 

fichas individuais dos furos das três sondagens realizadas. 
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2.4.2 Cenário hidrogeológico 

De acordo com o Relatório do Estudo Hidrogeológico do local, elaborado pela Geocontrole, as três 

sondagens mencionadas anteriormente foram transformadas em piezómetros onde foram efetuados 

testes de avaliação da condutividade hidráulica pontual (slug-tests1) e ensaio de bombagem expedito. 

O nível de água nos piezómetros situou-se em torno dos 3,8m de profundidade (Jan. 2015). 

O estudo incluiu também a investigação química efetuada sobre uma amostra de água colhida na 

sondagem S2, que revelou concentrações do ião sulfato (SO42-) de 204,1mg/dm3. A obtenção de 

concentrações deste ião nos intervalos entre 200 e 600mg/dm3, caracteriza águas de contacto com 

classe de exposição ambiental XA1. 

O ensaio de bombagem, expedito, foi realizado no piezómetro instalado no furo da sondagem S2, sendo 

controlado o caudal extraído e a evolução do nível de água quer no furo de sondagem em bombagem, 

quer nos piezómetros de observação S1 e S3, verificando-se que o cone de rebaixamento produzido 

no ensaio de caudal do piezómetro S2 não alcançou os 15 metros que o separa do piezómetro mais 

próximo (S1). A interpretação do ensaio foi realizada utilizando software específico (AquiferTest for 

Windows, version 2.55 da Waterloo Hydrogeologic Inc.), tendo sido usado o modelo de Theis (1935). 

O valor obtido para a transmissividade (T) foi de 1,53 m2/dia, o que equivale a uma condutividade 

hidráulica (K) de 1,48x10-6 m/s, admitindo uma espessura de aquífero (b) de 12 metros (K=T/b). 

De acordo com o mesmo relatório, a interpretação dos ensaios “slug tests” foi realizada com recurso 

ao Software Aquifer Test for Windows da Waterloo Hydrogeologic Inc., pelo método de Hvorslev, 1951. 

O valor médio da condutividade hidráulica (K) obtido nos três piezómetros, foi de 1,72x10-6 m/s 

(1,72x10-4 cm/s). 

O meio é classificado como semipermeável e pobre enquanto formação aquífera, face aos  valores de 

condutividade hidráulica obtidos no ensaio de caudal (K= 1,48x10-6 m/s) e no “slug test” (K=1,78 x10-6 

m/s) no mesmo piezómetro S2. 

Em conclusão, o estudo da Geocontrole considera estar-se em presença de um aquífero livre 

constituído por aluviões de permeabilidade predominantemente intersticial, com nível estático detetado 

próximo da superfície, por volta dos 3,80 metros de profundidade, e fluxo subterrâneo com sentido NW-

SE com velocidades de escoamento previsivelmente muito baixas, mas influenciadas pela oscilação 

das marés no rio Tejo, o qual se encontra a sul a uma distância de cerca de 700 metros. 

                                                      

1 Nos slug tests, é introduzido no piezómetro um corpo sólido (“slug”) provocando a subida instantânea do nível da 
água no interior do mesmo, sendo efetuado o controlo da descida do nível da água até atingir o nível estático 
dentro do piezómetro (NHE). Este tipo de ensaios permite obter medidas pontuais da condutividade hidráulica em 
piezómetros instalados em aquíferos livres. 
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2.4.3 Cenário sísmico 

No que respeita ao cenário sísmico, o relatório geológico-geotécnico da Geocontrole  apresenta em 

capítulo próprio o estudo relativo à neotectónica e sismicidade do local. Neste estudo a caracterização 

do tipo de terreno é realizada com base no Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de 

Edifícios e Pontes (RSAEEP), no Eurocódigo 8 (EC8) e no Anexo Nacional (EC8-NA).  

A classificação atribuída ao terreno de acordo com o RSAEEP, é a que se mostra no Quadro 2.3. 

Quadro 2.3 - Tipo de terreno de acordo com o RSAEEP (Geocontrole, Fev. 2015). 

 

No referido relatório, a análise de acordo com o EC8-NA, concluiu que o local se posiciona nas zonas 

sísmicas 1.3 e 2.3 para as ações sísmicas Tipo 1 e Tipo 2, respetivamente, definindo as sondagens 

realizadas com um perfil estratigráfico de um terreno do Tipo E ou S1 da classificação do EC8 (Quadro 

2.4). 

Quadro 2.4 - Tipos de terreno definidos no Anexo Nacional à EN 1998-1(Geocontrole, Fev. 2015). 

 

  



20 

 

  



21 

 

3 PRINCIPAIS CONDICIONAMENTOS 

Os principais condicionamentos existentes, são, por um lado, os relacionados com o cenário geológico-

geotécnico, hidrogeológico e sísmico dos terrenos de fundação e, por outro, os condicionalismos de 

ordem diversa que se prendem com as próprias condições de obra e que foram observados durante o 

acompanhamento da obra, os quais compreendem fundamentalmente as condições de vizinhança, as 

acessibilidades, os serviços afetados e estruturas antigas detetadas, as condições de estaleiro, e os 

relacionados com o cumprimento de prazos de obra. 

3.1 Condicionamentos relacionados com o cenário geológico-geotécnico, 

hidrogeológico e sísmico 

O primeiro condicionamento em qualquer projeto de carácter geotécnico, aquele que está na base das 

soluções adotadas, é sempre o cenário geológico-geotécnico e hidrogeológico em presença, não 

obstando a importância de outros condicionamentos que, dependendo da própria natureza da obra, 

possam tomar um destaque relevante. 

No Capítulo anterior foram apresentados os cenários geológico-geotécnico, hidrogeológico e sísmico 

de acordo com os relatórios dos estudos realizados pela Geocontrole. Neste subcapítulo pretende-se 

efetuar a análise dos condicionamentos relativos a este cenário quer do ponto de vista do projetista 

quer no enquadramento à retroanálise efetuada (Capítulo 4), com um olhar crítico sobre a análise 

realizada pela Geocontrole. 

No que respeita ao cenário geológico-geotécnico, os principais condicionamentos prendem-se com a 

determinação dos parâmetros geotécnicos necessários ao projeto geotécnico, tendo em conta o tipo 

de solos em presença e o facto de não terem sido realizados ensaios laboratoriais para a sua 

determinação. Durante a execução das sondagens foram apenas realizados ensaios SPT, pelo que a 

análise efetuada tem por base os resultados destes ensaios (NSPT).  

No que respeita ao cenário hidrogeológico, o estudo da Geocontrole concluiu estar-se em presença de 

um meio aquífero pobre, semi-permeável  (aluviões de permeabilidade predominantemente intersticial), 

com valores de condutividade hidráulica entre cerca de 1,5x10-4 e 1,7x10-4 cm/s, fluxo subterrâneo no 

sentido do rio Tejo com velocidades de escoamento muito baixas, e com o nível freático estático a 

cerca de 4,0 m de profundidade. Neste contexto, a presença de nível freático a cotas elevadas 

condiciona as soluções de projeto no que respeita à possibilidade de abertura de caves a profundidades 

inferiores a essa cota, visto que as soluções de contenção com recurso a parede tipo Berlim não são 

compatíveis com a existência de nível freático, e outras soluções de contenção exigem o recurso a 

equipamentos cujas dimensões são impeditivas face às condições da obra. Salienta-se aqui, que nos 

estudos desenvolvidos com base no MEF, Capítulo 4, assumiu-se uma permeabilidade isotrópica 
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média, no plano, de K=0,138 m/dia (1,6x10-4 cm/s) para as camadas aluvionares, e K=0,009 m/dia 

(1x10-5 cm/s) para os depósitos antropogénicos de matriz argilosa areno-siltosa. 

No que respeita ao cenário sísmico, o estudo da Geocontrole concluiu estar-se em presença de um 

perfil estratigráfico de terreno do Tipo E ou S1 da classificação do EC8 (Quadro 2.4). No entanto, com 

base nas correlações NSPT - VS propostas em Teves Costa et al., 2014 (ver §A.1 do Anexo A), os 

estudos realizados, apresentados no Anexo C, conduziram, inicialmente, à definição de um terreno 

Tipo D, o qual, face à suscetibilidade à liquefação (ver Anexo C – Exemplo de aplicação para a 

sondagem S1), se prevê que possa corresponder a um terreno Tipo S2, ou seja, solos com potencial 

de liquefação, neste caso para sismo longe (interplacas), o que é coerente com os dados históricos 

relativos ao terramoto de 1755. Note-se que não se exclui a possibilidade de  ocorrência de um perfil 

de terreno do Tipo E, no entanto, neste caso, seria necessário um grande contraste de impedância 

entre os solos e o substrato rochoso, o que parece não se verificar, face à presença das formações 

descomprimidas do Miocénico. No que respeita a um, eventual, perfil de terreno do Tipo S1, 

caracterizado por “…uma camada com pelo menos 10m de espessura de argilas ou siltes moles de 

elevada plasticidade (IP>40)…” (EC8), a análise das fichas individuais dos furos das sondagens, não 

antevê a presença deste tipo de materiais, o aluvião é considerado essencialmente arenoso e, por outro 

lado, não se dispõe de análises granulométricas e limites de consistência do solo, para uma análise 

mais consistente. Este cenário condiciona fortemente as opções de projeto. Em particular, no que se 

refere à liquefação, em que a sua ocorrência provoca uma diminuição brusca da rigidez e da resistência 

do solo envolvente às microestacas, o que origina um aumento da carga a que ficarão sujeitas, e, 

também, o aumento significativo do carregamento lateral suportado pelas microestacas, devido ao 

movimento lateral do solo durante a liquefação. Este tema não é aprofundado na presente dissertação 

visto não se enquadrar nos objetivos pré-estabelecidos.  

Quanto ao cenário geológico-geotécnico, a análise foi efetuada com base na informação contida nas 

fichas individuais dos furos das sondagens (informação reproduzida no Anexo B), nomeadamente, na 

descrição geológica das camadas atravessadas e no número de pancadas registado nos ensaios SPT, 

para os 30cm de penetração da 2ª fase (NSPT). Desde logo, a projeção dos valores de NSPT com a 

profundidade (Figura 3.1), evidenciou duas tendências distintas de perfil tipo de resistência, 

correspondentes, uma às sondagens realizadas junto à fachada da Rua da Prata e a outra para a 

sondagem realizada junto à fachada da Rua dos Correeiros. Os perfis tipo considerados, nomeados de 

acordo com as respetivas ruas, mostram valores médios de NSPT muito diferentes para a camada 

aluvionar entre os 12m e os 21,5m de profundidade, aproximadamente, assim como a diferente 

profundidade a que ocorre o substrato Miocénico sobreconsolidado. Estas diferenças poderão ser 

atribuídas a diversas causas, uma das quais é a da grande variabilidade lateral de fácies da camada 

aluvionar, outra poderá atribuir-se ao facto de, da Rua da Prata (S1 e S2) para a Rua dos Correeiros 

(S3), se estar a caminhar no sentido do talvegue das duas antigas ribeiras (Av. da Liberdade e Av. 

Almirante Reis) que confluíam no esteiro da Baixa, sendo por isso coerente admitir um aumento da 

espessura das aluviões neste sentido. Na Figura 3.2 apresentam-se, separadamente, os perfis tipo 

considerados, juntamente com uma descrição sucinta das litologias ocorrentes. 
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Figura 3.1 – Projeção dos valores de NSPT vs. Profundidade, e definição dos perfis do solo 

correspondentes às sondagens realizadas na Rua da Prata e a realizada na Rua dos Correeiros. 

 

Figura 3.2 - Ensaios SPT vs. Profundidade: Perfil “Prata” (S1 e S2) e Perfil “Correeiros” (S3). 
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Dada a localização do ensaio de carga, a cerca de meia distância dos dois perfis identificados, 

considerou-se também um eventual perfil de solo intermédio, entre os Perfis Prata e Correeiros (Figura 

3.3). 

 

Figura 3.3 – Projeção dos valores de NSPT vs. Profundidade e definição dos Perfis Tipo Prata, 

Correeiros e Intermédio até ao topo, estimado, do Miocénico, para o local do ensaio de carga. 

Conforme previsto no enquadramento a este tema (remete-se para leitura da §A.1 do Anexo A), 

recorreram-se às correlações N-Vs de Dikmen (depósitos antropogénicos e aluvião arenoso) e N- de 

Bowles, propostas em Teves Costa et al. (2014). O recurso a estas correlações permitiu estimar os 

valores de E0 para as diferentes camadas de solo, tendo em conta os perfis tipo considerados e o 

desenvolvimento admitido para as várias camadas, no local do ensaio. No Quadro 3.1 apresentam-se 

os resultados obtidos. O processo de cálculo, e a projeção gráfica dos valores dos diversos parâmetros 

com a profundidade e perfis tipo, é apresentado no Anexo B do presente documento.  

Quadro 3.1 - Valores estimados de  e E0 para os Perfis de Solo no local do ensaio. 
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À semelhanca do considerado no estudo de Teves Costa et al. (2014) para o local de estudo (zona 

central da Baixa Pombalina), as camadas aluvionares consideraram-se arenosas na sua globalidade 

(Dikmen: Aluvião arenoso), independentemente da bolsada argilo siltosa evidenciada na sondagem S3. 

Para estimar o ângulo de resistência ao corte, recorreu-se inicialmente à correlação empírica proposta 

por Hatanaka e Uchida 1996 (H&U), referenciada em diversa bibliografia da especialidade, da qual 

referimos a título de exemplo Mayne P. W. (2001), dada pela expressão: 

 � = �15,4�	
���,� + 20° �1� 

Na Figura 3.4 pode observar-se a projeção gráfica dos resultados obtidos para o ângulo de resistência 

ao corte com a profundidade, e os valores assumidos para cada um dos perfis tipo, de acordo com 

Hatanaka e Uchida (cálculos justificativos no Anexo B). O Perfil Intermédio foi estimado com base na 

média entre os valores definidos para o Perfil Prata e o Perfil Correeiros. 

 

Figura 3.4 - Estimativa do valor do angulo de resistência ao corte por Perfil Tipo de acordo com 

Hatanaka e Uchida. 

No entanto, a expressão proposta por Hatanaka e Uchida (H&U), é indicada para solos granulares, o 

que no caso presente não é totalmente válido, visto estar-se em presença de aluviões que, apesar de 

predominantemente arenosos, evidenciam a considerável variação lateral de fácies que lhes é 

característica, ocorrendo leitos e bolsadas argilosas intercalares, tal como detetado na sondagem S3. 

Neste contexto, houve a necessidade de recorrer a outras correlações, preferencialmente com 

expressão local, e que permitissem igualmente a determinação da resistência não drenada (su), a partir 

dos resultados dos ensaios SPT. As correlações utilizadas são as propostas por Silvério Coelho (SC), 

no seu livro “Tecnologia de Fundações” (pp. 42.17 - 42.20), e que se reproduzem de seguida: 
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 Argilas siltosas ou arenosas: 

 �� = 	 15�  (2) 

  “Coesão” drenada:  

 �� = �	 − 4�
50 , ������� 

(3) 

 �� = �	 − 1�
150 , ������� �� !"��� 

(4) 

 Ângulo de resistência ao corte drenado: 

 ∅� = 24° + 13�"��	/%� (5) 

Em que, A toma o valor de 5 para argilas, 2,5 para areias finas a médias, siltosas ou lodosas, 

e 1 para areias argilosas ou areias médias grosseiras. 

Estas correlações são aplicadas nas modelações pelo MEF (subcapítulo 4.3), sobretudo no que se 

refere ao aterro, que se considera argiloso no local do ensaio, e na camada de areias finas siltosas 

lodosas, subjacente às areias lavadas, a qual se admite ser a que mais condiciona a caracterização do 

perfil intermédio (’ com A=2,5). Salienta-se, que os valores obtidos através da Eq. (5) para essa 

camada considerando o Perfil Correeiros, são da mesma ordem de grandeza dos obtidos através da 

equação de Hatanaka e Uchida (ver Anexo B).  

3.2 Condicionamentos relativos às condições de vizinhança 

Tendo em conta o enquadramento urbano do edifício, o mesmo dispõe de diversas confrontações 

relevantes, sensíveis aos trabalhos a executar. No que diz respeito ao Edifício 1, este confronta a 

Nascente com a Rua da Prata, a Norte e a Sul com outros edifícios, e a Poente com o Edifício 2, 

separados por saguão comum. O Edifício 2, confronta a Poente com a Rua dos Correeiros, a Norte e 

Sul com outros edifícios, e a Nascente com o Edifício 1, separado deste pelo referido saguão.  

Os poços PF2 e PF3 (Figura 2.10), realizados a partir do piso da cave existente no Edifício 1, atingiram 

profundidades de cerca de 0,90m e 0,80m, e o nível de base das fundações das paredes da cave, foi 

observado a cerca de 0,56m e 0,67m, respetivamente, ou seja, a uma profundidade aproximada de 

3,50m, medida a partir do nível do piso térreo. O nível de água foi detetado a cerca de 0,70m de 

profundidade em ambos os poços, ou seja, a cerca de 3,70m de profundidade a partir do piso térreo. 

No caso do poço PF4, realizado no logradouro do piso térreo e que atingiu uma profundidade de cerca 

de 3,60m, a fundação da parede de alvenaria de tardoz do Edifício 2 foi detetada à profundidade de 

cerca de 3,25m. O nível freático não foi intercetado. 
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Nas figuras seguintes mostram-se alguns aspetos fotográficos dos poços de observação de fundações 

realizados e as respetivas representações esquemáticas (Figura 3.5 à Figura 3.10). 

 

Figura 3.5 - Aspetos fotográficos do poço de observação de fundações PF2. 

 

Figura 3.6 - Perfil esquemático do poço de observação de fundações PF2. 

 

Figura 3.7- Aspectos fotográficos do poço de observação de fundações PF3. 
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Figura 3.8 - Perfil esquemático do poço de observação de fundações PF3. 

 

Figura 3.9 – Aspetos fotográficos do poço de observação de fundações PF4. 

 

Figura 3.10 – Perfil esquemático do poço de observação de fundações PF4. 

Estes edifícios, como já referido, sofreram diferentes intervenções, verificando-se ampliações de mais 

dois pisos no edifício que confina a Norte com frente para a Rua da Prata e de mais um piso no que 

confina a sul, enquanto que nos edifícios confinantes com frente para a Rua dos Correeiros, ambos 
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sofreram ampliações de mais dois pisos. Admite-se que, tal como verificado no Edifício 1, a solução 

estrutural de ampliação dos pisos elevados seria semelhante à dos pisos originais, e sem aparente 

reforço de fundações. 

Dado não ter sido possível inspecionar as fundações de alguns dos edifícios confinantes, foi admitido 

no projeto base, que os mesmos não possuem caves e que as soluções estruturais das fundações 

seriam semelhantes às do edifício que confinam, e com a mesma cota de fundação. 

3.3 Condicionamentos relativos a aspetos construtivos e definição 

arquitetónica 

No Edifício 1 a intervenção preconizada traduzia-se na demolição do seu interior com preservação da 

fachada principal e das paredes de empena existentes. A fachada posterior foi demolida de modo a 

permitir a sua reconfiguração e a ampliação da cave sob a área do saguão.  

A demolição do “miolo” deste edifício foi acompanhada com o reforço das paredes de alvenaria 

existentes e um sistema de travamento provisório aéreo (diafragmas metálicos e vigas treliçadas entre 

as paredes de empena). Este sistema considera o aproveitamento destas paredes por forma a garantir 

a resistência necessária às forças horizontais e o reforço das mesmas através da inclusão de vigas e 

escoramentos metálicos que garantem o efeito de diafragma, que assim reproduz o efeito dos pisos a 

demolir. Deste modo, as cargas horizontais sobre a parede são resistidas através de um sistema 

conjunto entre as paredes de empena, as vigas e as escoras que funcionam como travamento dos 

elementos resistentes. O reforço das paredes a manter foi efetuado através de betão projetado armado 

com malha eletrosoldada. A Figura 3.11 mostra o sistema de contraventamento instalado e progressão 

à medida da demolição dos pisos. 

 

Figura 3.11 – Aspetos fotográficos do sistema de contraventamento instalado. 

Estes trabalhos de demolição e contenção de fachada, precedem, normalmente, as intervenções de 

reforço e/ou recalçamento das fundações existentes e as de implementação de novas fundações 

indiretas (como no caso presente), as quais, por questões de segurança, apenas deverão ser iniciadas 

após a conclusão dos primeiros. 
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No Edifício 2 a intervenção foi mais contida, havendo a preocupação de manter a estrutura pombalina 

existente.  As alterações em termos funcionais  de serviços inerentes ao novo uso e o correspondente 

acréscimo de cargas a que ficará sujeito, condicionam as soluções de reforço de fundações. No piso 

térreo, o projeto previa a ocupação total do espaço pertencente ao logradouro para permitir a ligação 

funcional entre os dois edifícios, resultando na demolição de partes da parede de fachada posterior. 

Sendo uma parede portante, o projeto preconizava o reforço da mesma com vigas e arcos em betão 

armado de modo a favorecer um novo encaminhamento de cargas para os elementos de parede 

reforçados e para a fundação. A sequência é complexa e obrigava à introdução de um escoramento 

provisório dos pavimentos que apoiam na parede, ao longo de todos os pisos, antes de se proceder ao 

reforço e só depois a demolição da parede. 

Também no caso do depósito enterrado e do túnel de ligação à cave do Edifício 1, as condições de 

vizinhança impunham o reforço das fundações existentes (pilares) de modo a permitir a sua execução, 

a qual comportava uma escavação de 3,50m de altura junto às fundações da parede de empena e na 

proximidade das fundações de elementos estruturais do próprio edifício. Na Figura 3.12 apresentam-

se a planta com o levantamento topográfico do Piso 0 do Edifício 2, realizado em 2005 para o projeto 

de arquitetura, e a respetiva planta de definição geométrica do reforço de fundações e demolições do 

Projeto de Estruturas original (ARA, 2015). Na mesma figura mostram-se aspectos fotográficos dos 

condicionamentos construtivos relacionados com a natureza arquitetónica do edifício, tomando como 

exemplo os evidenciados durante a execução dos maciços de encabeçamento das microestacas na 

zona adjacente ao vão das escadas. 

 

Figura 3.12 – Edifício 2 – Piso 0. Em cima: à esquerda - levantamento topográfico anterior à 

intervenção (RRJ Arquitectos, Lda, 2005); à direita - planta de definição geométrica das fundações 

/demolições do projeto original de estruturas (ARA, 2015). Em baixo: aspetos fotográficos (Agosto 

2016) dos condicionamentos construtivos relacionados com a natureza arquitetónica do edifício. 
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3.4 Condicionamentos relacionados com o património arqueológico enterrado 

Nos condicionamentos relacionados com património arqueológico enterrado e eventuais estruturas 

existentes e a demolir, destaca-se sobretudo a presença de um coletor de águas, pombalino, junto à 

fachada do Edifício 1 e, no Edifício 2, a existência de vestígios associados aos edifícios existentes 

antes da reconstrução pombalina, havendo sido identificado um muro, catalogado como 

correspondendo provavelmente a uma parede interior (Estudo Arqueológico realizado pela empresa 

ERA - Arqueologia, S.A., em Maio de 2016). 

No caso do coletor existente, este foi detetado na fase final de escavação/desmonte das fundações 

existentes no Edifício 1, ao nível da cave. A presença deste coletor veio condicionar a implantação de 

duas das microestacas de reforço da fundação da parede de fachada do edifício. 

Na Figura 3.13 mostram-se alguns aspetos fotográficos do sumidouro e vala coletora existente e na 

Figura 3.14 um pormenor onde podem ser observadas as marcações na alvenaria, a encarnado, 

correspondentes aos locais previstos em projeto para a implantação das microestacas, os quais 

garantiam uma distribuição uniforme destes elementos. 

 

Figura 3.13 - Aspetos fotográficos do sumidouro e vala coletora existente. 

 

Figura 3.14 - Pormenor com as marcações na alvenaria (encarnado) para implantação das 

microestacas. 

Na Figura 3.15 apresenta-se uma fotografia de uma das sondagens arqueológicas realizadas no piso 

térreo do Edifício 2, em que se podem observar os vestígios dos edifícios ali existentes antes da 

reconstrução pombalina, conforme catalogado no relatório acima citado.  
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Note-se que, a existência destes elementos enterrados, no geral, não condicionou a solução de reforço 

das fundações existentes, mas refletiu-se sobretudo nos prazos de execução, com o inerente 

adiamento do início dos trabalhos. 

 

Figura 3.15 – Fotografia de sondagem arqueológica: vestígios de construção pré-pombalina (ERA - 

Arqueologia, S.A., Maio 2016) 

3.5 Condicionamentos relativos às condições de acessibilidade 

De um modo geral, as condições de acessibilidade, quer no Edifício 1 quer no Edifício 2, condicionaram 

a escolha dos equipamentos, os quais deveriam dispor de dimensão adequada ao acesso e 

funcionamento em espaços limitados, incluindo pé direito, e à proximidade a elementos estruturais 

existentes a preservar. Nas figuras seguintes (Figura 3.16 à Figura 3.18) mostram-se aspetos 

fotográficos da obra, que evidenciam os condicionamentos referidos. 

 

Figura 3.16 - Fotografia que mostra a pequena dimensão dos tramos dos tubos de microestaca usados no 

Edifício 2 (condicionamento ao rendimento de operação). 
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Figura 3.17 - Aspetos fotográficos dos condicionamentos de acesso e funcionamento em espaços limitados, 

incluindo pé direito, e operação junto a elementos estruturais, no Edifício 2. 

 

 

Figura 3.18 - Aspetos fotográficos dos condicionamentos de acesso e funcionamento, no Edifício 1. 

3.6 Condicionamentos relacionados com o prazo de execução 

A realização dos trabalhos dentro dos prazos contratuais envolve muitas vezes a definição de um 

programa de trabalhos complexo de forma a compatibilizar todos os trabalhos previstos nos diversos 

projetos de especialidade, considerando as condições de segurança e de economia da própria 



34 

 

empreitada. Mesmo considerando as indispensáveis “folgas” pré-definidas no programa de trabalhos, 

estas nem sempre são suficientes face aos imprevistos tão comuns a estas empreitadas. Neste 

contexto, muitas vezes, a sequência de trabalhos inicialmente delineada, não é a que efetivamente é 

executada em fase de obra, e diversas fases acabam por se desenvolver em simultâneo ao invés de 

sequencialmente, descuidando, por vezes, os aspetos de segurança da própria obra. 

Como exemplo, refere-se a execução das microestacas de fundação e reforço realizadas no Edifício 1 

ao nível da cave existente, a qual decorreu em simultâneo com os trabalhos de demolição e contenção 

da fachada e das paredes de empena dos pisos sobrejacentes, e envolvendo a antecipada demolição 

de parte da laje do piso do rés-do-chão/teto da cave existente. Na Figura 3.19 apresentam-se aspetos 

fotográficos decorrentes dos condicionamentos abordados.  

 

Figura 3.19 - Aspetos fotográficos do decurso da demolição da laje do rés-do-chão/teto da cave 

existente, mostrando falhas evidentes ao nível da segurança (Edifício 1). 

Também no caso já relatado do coletor existente junto à parede de fachada (Figura 3.20), a pressão 

para concluir aquele alinhamento de microestacas levou a que não se esperasse pela autorização de 

demolição desse elemento pelos serviços de arqueologia, resultando num desvio na implantação das 

mesmas, desrespeitando o igual afastamento previsto em projeto, podendo, eventualmente, conduzir 

a assentamentos diferenciais. 
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Figura 3.20 – Fotografia do coletor antigo existente, parcialmente demolido, e viga de encabeçamento 

das microestacas em fase de execução. 

No Edifício 2, o primeiro a ser intervencionado, os levantamentos arqueológicos desenvolvidos nos 

terrenos de fundação vieram prolongar o inicio dos trabalhos. No caso do poço arqueológico (Figura 

3.15), de dimensões significativas, já aberto na área afeta aos futuros depósitos enterrados, a 

necessidade de recuperar os atrasos já ocorridos levou à precipitada escavação de toda a área afeta 

aos futuros depósitos (definição em planta na Figura 3.12) antes mesmo da realização do reforço das 

fundações das estruturas adjacentes (paredes e pilares) e sem aparente entivação. Situação esta, que 

foi posteriormente corrigida, aterrando toda a área de modo a permitir a realização das microestacas a 

partir do nível de base do piso térreo, e a realização do reforço de fundações (pilares e paredes) 

previamente aos trabalhos de escavação. 

Salienta-se, ainda, neste enquadramento, que a própria solução alternativa executada em obra, 

desenvolvida pela empresa JetSJ a pedido do empreiteiro DSTgeotecnia, visava também a otimização 

das soluções de projeto, com vista à redução dos prazos da obra e dos respetivos custos económicos.  

3.7 Condicionamentos relativos ao estaleiro 

Os principais condicionamentos relacionados com o estaleiro, prendem-se com a limitada área para a 

sua implantação, fator comum a este tipo de intervenções em meio urbano, conduzindo à ocupação 

dos espaços no interior dos edifícios e, sobretudo, a deficientes condições de armazenamento dos 

materiais, evidenciados nas fotografias mostradas nas figuras seguintes (Figura 3.21 à Figura 3.25).  

 

Figura 3.21 - Fotografias da área vedada de estaleiro junto à fachada principal do Edifício 2 (Rua dos 

Correeiros) e ocupação da mesma com a central de injeção das caldas de cimento. 
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Figura 3.22 - Fotografias da área vedada de estaleiro junto à fachada principal do Edifício 1 (Rua da 

Prata) e do motor da máquina de furação instalado no extremo Sul. 

 

Figura 3.23 - Estaleiro de ferro (máquina de corte e moldagem) e armazenamento de materiais no 

rés-do-chão do lado Norte do Edifício 1, durante a execução dos elementos de betão armado das 

fundações do Edifício 2. 

 

Figura 3.24 - Ocupação do logradouro para depósito de materiais, evidenciando um mau estado de 
acondicionamento. 

 

Figura 3.25 - Ocupação da via pública e do passeio durante as descargas de materiais. 
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4 RETROANÁLISE DOS PARÂMETROS DO SOLO COM BASE NO 

ENSAIO DE CARGA 

4.1 Ensaio de carga de tração realizado em obra 

O ensaio de carga de tração, à escala real, da microestaca, foi realizado de acordo com a norma 

EN1537, respeitante a ensaios de receção detalhados de ancoragens, no âmbito da solução de 

fundações indiretas proposta para o empreendimento “Hotel da Baixa Prata”. 

A microestaca é materializada por um tubo metálico, em aço N-80 (API 5A) Ø88,9x7,5mm (com uniões 

exteriores), armada interiormente com um varão de alta resistência tipo Dywidag Ø32mm (A950/1050), 

o qual serve para acomodar a carga de tracção do ensaio, Pp. O procedimento de execução da 

microestaca de ensaio é similar ao procedimento de execução das restantes microestacas realizadas, 

ou seja, com uma ponteira perdida Ø200mm e utilizando a tecnologia autoperfurante. 

Esta microestaca ensaiada foi executada na zona central do logradouro que separa os dois edifícios, 

sendo implantada a partir do nível do piso térreo, com um comprimento total de 20m, idêntico ao das 

restantes microestacas realizadas com essas caraterísticas. A sua localização coincide com o centro 

da área afeta à implantação da grua torre instalada no local. Para a implantação da grua, foi 

posteriormente escavado o respetivo cabouco de fundação (Figura 4.1), com uma profundidade total 

de cerca de 4 m (coincidente com a profundidade detetada do nível freático).  

 

Figura 4.1 - Vista do cabouco escavado para a implantação da grua e do processo de remoção do 

bolbo de selagem das microestacas nos troços a descoberto. 

Na Figura 4.2 pode observar-se a instalação do sistema de pré-esforço para a posterior realização do 

ensaio. O tubo da microestaca foi seccionado ao nível do topo do maciço, mantendo apenas livre o 
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varão de alta resistência no comprimento necessário à instalação e operação do macaco hidráulico do 

sistema de pré-esforço.  

 

Figura 4.2 - Vistas da instalação do sistema de pré-esforço. 

Na Figura 4.3 pode observar-se a eletrobomba do sistema de pré-esforço e a sua localização ao nível 

do piso térreo, junto ao bordo da área escavada. Note-se que poderão ocorrer diferenças de pressão 

devido à variação de cota do sistema de pré-esforço. 

 

Figura 4.3 – Vistas da localização da bomba e macaco hidráulico do sistema de pré-esforço. 

Nas fotografias mostradas na Figura 4.4, pode observar-se a célula de carga na base do macaco 

hidráulico e o registo manual dos deslocamentos no topo do mesmo. 

 

Figura 4.4 - Célula de carga e equipamento de registo manual dos deslocamentos. 
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Os objetivos do ensaio, tal como descrito no Programa de Ensaio elaborado pela JetSJ Geotecnia Lda, 

são permitir confirmar, entre outros, os seguintes parâmetros: 

 A capacidade da microestaca para mobilizar tensões de atrito lateral compatíveis com a carga 

de ensaio, Pp=700kN (1,4 x Pserv), através da análise da relação força-deslocamento; 

 A eventual fluência ou perda de carga da microestacas no patamar correspondente ao estado 

limite de serviço (500kN). 

O Programa de Ensaio, definia que a microestaca deveria ser submetida a, no mínimo, 3 ciclos de 

carga/descarga, em que o último atingisse a carga máxima de ensaio, todos eles com leituras em, pelo 

menos, 3 patamares durante a carga e em 2 patamares durante a descarga. Nos patamares de carga 

máxima, para cada ciclo, que fosse efetuado um patamar de fluência, ou seja, leituras a carga 

constante. Nos patamares intermédios, leituras de 5 em 5min. durante 15min. e, nos patamares de 

carga máxima de cada ciclo, leituras de 15 em 15min. durante 1,5horas.  

Os 3 ciclos de carga/descarga em kN (P0=0kN) eram definidos de acordo com o seguinte programa: 

1º ciclo: 070175700 

2º ciclo: 070350500350700 

3º ciclo: 070500700500700 

O ensaio realizado em obra foi efetuado com 4 ciclos de carga/descarga em kN, com Pa=70kN de 

acordo com o seguinte programa: 

1º ciclo: 7017570 

2º ciclo: 7017535017570 

3º ciclo: 7017535050035017570 

4º ciclo: 7017535050070050035017570 

As leituras foram executadas do seguinte modo: 1 leitura nos patamares intermédios, e leituras de 5 

em 5 minutos nos patamares de carga máxima de cada ciclo (exceto no último ciclo), com a duração 

de 15 minutos no 1º e 2º ciclo, e 30 minutos no 3º ciclo. No patamar de carga máxima do 4º ciclo: 

leituras de 15 em 15 minutos durante 1,5 horas. 

No essencial, regista-se que a redução dos tempos atribuídos a cada leitura e sobretudo às leituras no 

patamares de carga máxima de cada ciclo, podem ter conduzido a diferentes resultados em termos dos 

deslocamentos nos patamares intermédios e nos patamares de fluência. Por outro lado, salienta-se 

que a aplicação de uma pré-carga inicial (Pa =70kN) a partir da qual foram iniciadas as medições dos 

deslocamentos, não é usualmente aplicada a microestacas e tem implicações significativas nas 
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análises posteriormente efetuadas.  Esta carga de referência, correspondente a 10% de Pp, está 

prevista na EN 1537, e corresponde à carga de alinhamento do sistema de pré-esforço em ancoragens.  

Tratando-se de microestacas, que, por definição conceptual, se considera sem comprimento livre, esta 

pré-carga (0 – 70 kN) poderá conduzir a um alongamento inicial não medido, o que leva a prever que 

o deslocamento total possa ser superior ao registado e/ou que as cargas efetivamente aplicadas sejam 

inferiores às registadas (Pi – Pa). 

De acordo com os dados constantes no relatório do ensaio (DST - Domingos da Silva Teixeira, S.A., 

2016), a microestaca compreende um comprimento de selagem de 16,0 m e um comprimento livre de 

2,0 m (correspondente ao maciço de encabeçamento), contabilizando um comprimento total de 18,0 

m. O comprimento suplementar, Le, medido entre a cabeça da ancoragem e o ponto de ancoragem do 

macaco durante a aplicação do pré-esforço, foi considerado igual a zero (relatório do ensaio). A análise 

dos resultados do ensaio, no referido relatório, teve por base, apenas, a armadura da microestaca 

constituída pelo perfil de secção tubular tipo N-80. As características mecânicas e geométricas da 

secção tubular apresentam-se no Quadro 4.1, conjuntamente com as do varão de alta resistência, 

sendo fy a tensão de cedência, fu a tensão de rotura à tração, Et o módulo de Young do aço e At a área 

da secção transversal.  

Quadro 4.1 - Características das armaduras da microestaca. 

 

A par da análise realizada tendo por base apenas a armadura tubular da microestaca com Le=0 

(Cenário 1), considerou-se também importante, verificar a validação dos limites de aceitação do 

comprimento livre tendo em consideração a armadura tracionada correspondente ao varão de alta 

resistência Ø32mm (A950/1050) selado no interior do tubo (Cenário 2).  

As características geométricas da microestaca, ensaiada como uma ancoragem, são as constantes no 

Quadro 4.2, em que Ltf é o comprimento livre, Ltb é o comprimento do bolbo de selagem e Le é o 

comprimento suplementar. 

Quadro 4.2 - Características geométricas da microestaca 
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Os resultados do ensaio são apresentados nos gráficos seguintes, nomeadamente o gráfico de trações-

deslocamentos (Figura 4.5) e os gráficos de fluências (Figura 4.6). Estes últimos, mostram que não 

houve deslocamentos nos patamares de fluência.  

 

Figura 4.5 - Gráfico carga-deslocamento do ensaio. 

 

Figura 4.6 – Características de fluência: evolução dos deslocamentos no tempo e comportamento da 

fluência (Ks) em cada patamar de carga constante. 

No Quadro 4.3 apresentam-se os valores dos deslocamentos totais registados durante o ensaio, e com 

base nos quais foram deduzidos os valores dos deslocamentos elásticos (se), plásticos (sp) e 

permanentes ou residuais (sr), que se apresentam no Quadro 4.4. 

Quadro 4.3 - Valores carga-deslocamento do ensaio. 
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Quadro 4.4 - Valores dos deslocamentos elásticos (se), plásticos (sp) e permanentes (sr). 

 

No Quadro 4.5 mostram-se os valores do comprimento livre aparente (Lapp) obtidos para cada um dos 

cenários, cuja expressão de  cálculo e definição dos limites admissíveis do comprimento livre, de acordo 

com a EN1537, se expressa na seguinte forma:  

 &'(( = %)*)∆�,
∆-   ,   �". / 0,80&)1 + &, ≤ &'(( ≤ .�34&)1 + &, + 0,5&)5; 1,10&)1 + &,78 �6� 

Quadro 4.5 – Valores do Lapp: Cenário 1 – Lapp (N80); Cenário 2 – Lapp (Ø32+N80) 

 

No caso do Cenário 2, em face das diferentes rigidezes dos aços envolvidos, ou seja, para Le tem-se 

(EtAt)varão e para Ltf tem-se (EtAt)varão+(EtAt)tubo, admitindo-se para a rigidez axial equivalente do 

conjunto, o resultado da respetiva média ponderada em função dos comprimentos individuais Le e Ltf.  

Os limites admissíveis para o comprimento livre foram calculados para cada um dos cenários, 

verificando-se, 1,6 ≤ &'((�� !á��" 1� ≤ 10 e 2,4 ≤ &'((�� !á��" 2� ≤ 10,8. 

No Quadro 4.6 apresentam-se os valores dos limites de aceitação dos deslocamentos elásticos, 

correspondentes ao comprimento livre teórico (Ltf + Le). A sua representação gráfica mostra-se na 

Figura 4.7, em conjunto com os deslocamentos elásticos e plásticos permanentes do ensaio. Estes 

últimos são representados no lado negativo do eixo das abcissas, meramente por conveniência gráfica. 

Quadro 4.6 - Limites admissíveis do comprimento livre 
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Figura 4.7 - Representação dos deslocamentos do ensaio e dos critérios de aceitação do 

comprimento livre: a) Cenário 1; b) Cenário 2. 

Da análise dos gráficos da Figura 4.7, pode verificar-se que os deslocamentos elásticos registados no 

ensaio se encontram dentro limites de aceitação do comprimento livre em ambos os cenários, no 

entanto, com uma menor amplitude de variação no caso do cenário 2. Esta situação é expectável em 

face da maior rigidez da armadura no comprimento livre no caso de cenário 2.  Também no que se 

refere ao deslocamento elástico teórico, pela mesma razão, este aproxima-se mais do limite elástico 

superior no cenário 2, ao contrário do cenário 1 em que está mais próximo do limite elástico inferior. 

Em comparação com o relatório do ensaio da DST, verificaram-se algumas discrepâncias relativamente 

aos valores obtidos, as quais se prendem fundamentalmente com duas situações:  

  a primeira devido a não ter sido considerada qualquer espessura de sacrifício para a 

armadura, ao contrário do considerado pela DST (esacr = 0,6mm); 

 a segunda devido à consideração dos incrementos de carga (P-Pa) ao invés da carga total (P) 

considerada pela DST no cálculo dos deslocamentos elásticos. 
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4.2 Métodos expeditos de análise com base no ensaio de carga 

4.2.1 Simulação do ensaio de carga pelo modelo teórico de Carvalho (2009) 

A aplicação do método proposto por Carvalho (2009) ao ensaio de carga da microestaca, teve como 

objetivo principal estimar a carga de rotura da microestaca. A sua aplicação a cada um dos cenários 

identificados no subcapítulo 4.1, conduziu aos valores estimados de Pult apresentados no Quadro 4.7. 

Quadro 4.7 – Carga última da microestaca (Método de Carvalho, 2009).  

 

Apresentam-se de seguida os passos desenvolvidos com base nos procedimentos descritos no Anexo 

A - § A.2.1: 

1) Com base na representação dos resultados do ensaio (Figura 4.5), procedeu-se à seleção das 

fases de carga e à zeragem da origem de cada fase de carga e dos deslocamentos, Figura 4.8.   

 

Figura 4.8 - Seleção das fases de carga e zeragem da origem de cada fase de carga. 

2) De modo a estimar o deslocamento mobilizado no solo, na zona da interface do bolbo de selagem, 

no final de cada incremento de carga, procedeu-se à representação gráfica da evolução do Lapp, ao 

longo do ensaio, Erro! A origem da referência não foi encontrada., e calculou-se o valor médio 

do Lapp para as cargas iguais ou superiores à carga de serviço, 500kN.  

 

Figura 4.9 - Evolução do comprimento livre aparente com a carga. 
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No processo de cálculo do Lapp recorre-se à Eq. (6). Assim, para o cenário 1 obteve-se  (Lapp)médio 

= 5,546 m e para o cenário 2 obteve-se (Lapp)médio = 6,231 m. 

Os deslocamentos elásticos, e, mobilizados na armadura devido aos incrementos de carga, são 

calculados através da Eq. (6), considerando o (Lapp)médio. Os deslocamentos mobilizados no solo, 

solo, na zona da interface do bolbo de selagem, são estimados subtraindo os deslocamentos 

elásticos, e, aos deslocamentos totais, . A representação gráfica destes deslocamentos com a 

carga aplicada, encontra-se na Figura 4.10 para o Cenário 1 e na Figura 4.11 para o Cenário 2. 

 

Figura 4.10 – Valores de e e solo, sua projeção gráfica em função da carga incremental, Cenário 1. 

 

Figura 4.11 - Valores de e e solo, sua projeção gráfica em função da carga incremental, Cenário 2. 

3) Procedeu-se à conversão dos deslocamentos mobilizados no solo com as cargas aplicadas, [ solo 

; (P-Pa) ], para a correspondente evolução da distorção mobilizada no solo na zona do bolbo de 

selagem com a evolução da tensão de corte aplicada, [  ; (-a) ]. Na transformação da força 

aplicada em tensão de corte, procedeu-se à sua divisão pela área lateral definida pelo bolbo de 

selagem. Para obter a deformação de corte (distorção) a partir dos deslocamentos no solo, 

procedeu-se à sua divisão pelo diâmetro do bolbo de selagem (200mm). Os gráficos tensão-

deformação, para cada um dos cenários estudados, apresentam-se na Figura 4.12. 
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Figura 4.12 - Evolução da distorção mobilizada no solo na zona do bolbo de selagem com a evolução 

da tensão de corte, no Cenário 1 (à esquerda) e no Cenário 2 (à direita). 

4) Por último procedeu-se à determinação da tensão de corte última assimptótica (ult), com base no 

gráfico da hipérbole definido pela projeção dos pares de valores [  ;  /(-a) ], conforme se mostra 

na Figura 4.13. Para a definição da reta de regressão linear foi desprezada a contribuição dos dois 

primeiros pontos, em ambos os cenários. 

 

Figura 4.13 - Representação das retas de regressão linear de [  ;  /(-a) ], Cenários 1 e 2. 

De acordo com os dados indicados na Figura 4.13, foram calculados os valores de (ult-a)cenário1 e 

(ult-a)cenário2, a partir dos quais se obtiveram os respetivos valores de ult. Os valores da carga 

última apresentados no Quadro 4.7, para cada um dos cenários, foram obtidos dividindo ult pela 

área da secção transversal do bolbo de selagem. 

A aplicação do método permitiu ainda determinar o módulo de distorção máximo (Gmáx) e o módulo de 

distorção inicial tangente (Gi) para o nível de tensão instalada (SSL). Para o coeficiente de rotura, 

considerou-se Rf =1. Estes valores apresentam-se conjuntamente no Quadro 4.8.  

Quadro 4.8 - Valores da Tensão de corte última (ult), do Módulo de distorção inicial tangente (Gt), do 

Módulo de distorção máximo (Gmáx) e da Carga de rotura (Prot), para ambos os Cenários, incluindo o 

processo de cálculo mediante a indicação das equações utilizadas e dos parâmetros intermédios. 
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Na Figura 4.14 representam-se os valores assimptóticos estimados para (ult -a), sobrepostos no 

gráfico da evolução da distorção com a tensão de corte, para cada um dos Cenários estudados. 

 

Figura 4.14 - Evolução da distorção com a tensão de corte, Cenários 1 e 2. 

O resumo das características de rigidez e resistência estimadas, para cada um dos cenário estudados, 

apresentam-se no Quadro 4.9. 

Quadro 4.9 - Parâmetros de resistência e deformabilidade pelo método de Carvalho (2009). 

 

Com base nos resultados obtidos, procedeu-se à simulação dos quatro ciclos de carga e descarga do 

ensaio. Neste contexto, relembram-se os dados de entrada para a simulação de cada um dos cenários, 

sendo que, para ambos os cenários Ltb = 16 m, hsolo = D = 0,2 m, Asb = 10,05 m2,  Pp = 700 kN e Pa = 

70 kN. No restante, para cada um dos cenários, tem-se: 

Cenário 1:  Ltf = Lapp,méd – Le = 5,546 m (Le = 0 m); Et.At = 4,028E+05 kN/m2.m2; Gmáx = 18530 

kPa; Rf = 1; rot = 117,2 kPa; 

Cenário 2:  Ltf = Lapp,méd – Le = 5,431 m (Le = 0,8 m); Et.At = 5,676E+05 kN/m2.m2; Gmáx = 33088 

kPa; Rf = 1; rot = 98,4 kPa. 
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Relembra-se que, no Cenário 1, a armadura da microestaca corresponde, apenas, ao tubo de aço N-

80, enquanto que, no Cenário 2, para além do tubo de aço N-80, se considerou, também, o varão de 

alta resistência Ø 32mm. 

O resultado das simulações efetuadas apresentam-se na Figura 4.15, conjuntamente com a curva 

carga -deslocamento do ensaio. 

 

Figura 4.15 - Representação gráfica, conjunta, da simulação do ensaio pelo método proposto em 

Carvalho (2009) e do ensaio realizado em obra. Simulação: Cenário 1 e Cenário 2. 

Com base na análise dos gráficos da Figura 4.15, pode verificar-se que a simulação do Cenário 1 

representa bastante bem as fases de carga do ensaio até à carga de serviço (500 kN), a partir da qual 

os deslocamentos são superiores  aos registados no ensaio, nomeadamente em cerca de 3mm para a 

carga máxima do ensaio. Ao contrário, na simulação do Cenário 2, a melhor convergência ocorre para 

a carga máxima do ensaio, e com as maiores diferenças para as cargas inferiores ou iguais à carga de 

serviço, nomeadamente, deslocamentos inferiores aos registados no ensaio, até um máximo de cerca 

de 2mm. Este facto é explicável tendo em conta a maior rigidez axial da microestaca no seu 

comprimento livre, o que conduz a menores deslocamentos elásticos, desviando o gráfico para a 

esquerda.  

As simulações efetuadas apontam, assim, para o Cenário 1, como aquele que produz um melhor ajuste 

aos resultados do ensaio. 

No entanto, salienta-se que neste método, o processo de cálculo para estimar os deslocamentos 

elastoplásticos, assume o comportamento na recarga igual ao comportamento na carga, ou seja, 

modelado pelo módulo de distorção tangente. 

De acordo com o enquadramento exposto no Anexo A - §A.2.1, procedeu-se a uma nova simulação, 

para ambos os cenários, considerando o comportamento na recarga modelado por Gur em vez de Gtan. 
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Na Figura 4.16 apresentam-se os gráficos do deslocamento total com a carga aplicada, relativos à nova 

simulação efetuada.  

 

Figura 4.16 - Simulação da evolução dos deslocamentos totais com a carga aplicada, com 

comportamento na recarga modelado por Gsec. Simulações: Cenário 1 e Cenário 2. 

A análise dos gráficos da Figura 4.16 mostra claramente que a simulação tendo por base os dados do 

Cenário 1,  representa bastante bem o ensaio realizado em obra. Nesta simulação, observa-se que, no 

Cenário 1, ocorre uma ligeira redução do deslocamento obtido para a carga máxima, relativamente ao 

observado na simulação anterior (Figura 4.15). No que respeita à simulação efetuada com base nos 

pressupostos do Cenário 2, verifica-se uma diminuição acentuada dos deslocamentos totais com o 

aumento da carga aplicada, desviando-se significativamente do registo do ensaio. Neste caso, o efeito 

da recarga é mais acentuado tendo em conta que neste cenário  Gmáx é cerca de 1,8 vezes superior 

ao obtido para o Cenário 1, e que Gur depende linearmente de Gmáx, e é inversamente proporcional 

a rot cujo valor é inferior ao do Cenário 1. 

Em conclusão, o valor estimado para a carga de rotura da microestaca, de acordo com o método 

proposto em Carvalho (2009), é o definido pela análise considerando o Cenário 1, ou seja, 1178 kN. 

Em paralelo com o método de Bustamante, apresentam-se na Figura 4.17, para o Cenário 1, os valores 

do atrito lateral mobilizado (qs) conjuntamente com a sua representação gráfica. O valor estimado para 

o atrito lateral último é de 117,2 kPa, ao qual corresponde uma pressão limite de cerca de 625kPa para 

areias e 375kPa para siltes e argilas (ábacos do método de Bustamante). 

Estes resultados vêm, também, confirmar a adequabilidade da realização de ensaios de carga de tração 

a microestacas tubulares de acordo com a EN1537, com recurso a uma armadura de tração em varão 

de alta resistência selada no interior do tubo e que serve, apenas, para acomodar as cargas de tracção 

do ensaio. 
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Figura 4.17 - Valores do atrito lateral mobilizado (qs) e respetiva representação gráfica (Cenário 1). 

4.2.2 Aplicação do Método de Chin (1970 / 1972) na previsão da carga última  

O método de Chin considera a representação hiperbólica da curva carga-deslocamento na forma /P 

vs. . Na aplicação deste método aos resultados obtidos no ensaio de carga, tal como nos restantes 

métodos desenvolvidos para estacas, houve que estimar um valor para o deslocamento eventualmente 

ocorrido no ciclo de carga 0-70kN, após o qual foram iniciadas as medições dos deslocamentos totais. 

O procedimento adotado consistiu em calcular os deslocamentos elásticos correspondentes Ltf  (2,0m), 

assumindo Le=0, considerando nas características da armadura metálica, a secção do tubo N-80 

Ø88,9x7,5mm (Quadro 4.1: EtAt =4,028E05 kN/m), de acordo com os resultados obtidos no método 

anterior. Recorda-se que, de acordo com os resultados da aplicação do método anterior, se admite 

que, quando os dois elementos metálicos ocorrem em simultâneo, a ligação entre ambos é contínua, e 

o comportamento conjunto é regido pelo elemento de maior rigidez. Assim, foram adicionados aos 

deslocamentos registados no ensaio, os correspondentes a Ltf no incremento de carga 0-70 kN: 

 ∆∗= ∆,<='>? + @∆ABCD
E

   �7� 

Na Figura 4.18 apresentam-se valores dos deslocamentos corrigidos (*) e da relação */P, com a carga 

aplicada, e a representação gráfica dos valores obtidos.  

 

Figura 4.18 - Valores dos deslocamentos corrigidos (*) e representação gráfica de */P vs. *. 
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Na Figura 4.19 mostram-se os gráficos com a regressão linear da projeção dos últimos pontos da curva 

(/P) vs. .  

 

Figura 4.19 - Regressão linear da projeção dos últimos pontos de Chin ( /P ) 

As retas de regressão linear dos últimos pontos de Chin conduzem aos seguintes valores para a carga 

última de Chin: 

 -�G)�HI =  0,968694� = 1 .⁄ = 1 0,000568⁄ = 1761L	 �8� 

 -�G)�HI =  0,943833� = 1 .⁄ = 1 0,000741⁄ = 1350L	 �9� 

Salienta-se que a reta com o melhor coeficiente de regressão, conduz a um valor da carga última 

bastante mais elevado. No entanto, no método de Fleming (a seguir), consideram-se ambos os valores, 

assim como o estimado pelo método de Carvalho (1178 kN).  

4.2.3 Aplicação do Método de Fleming (1992) na simulação do ensaio de carga 

Como exposto no enquadramento ao método de Fleming (Anexo A - §A.2.2), os deslocamentos são 

estimados com base na componente relativa ao atrito lateral (S) e na componente elástica (E), de 

acordo com a Eq. (A.35) e a Eq. (A.39), respetivamente. 

Na definição da carga última da microestaca, consideraram-se os valores obtidos anteriormente a partir 

da aplicação do método proposto por Carvalho (1178kN) e do método de Chin (1350 e 1761kN). 

No Quadro 4.10 apresentam-se as características geométricas e os valores da rigidez axial dos  

materiais da microestaca, em que L0 corresponde ao comprimento livre da microestaca e LF 

corresponde ao comprimento de selagem. 

Quadro 4.10 - Características geométricas e de rigidez dos materiais da microestaca. 
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Note-se que, tal como concluído, com base nos resultados da aplicação do método de Carvalho 

(Subcapítulo 4.2.1), é desprezado o varão Ø32mm selado no interior do tubo metálico N-80, ou seja, 

no comprimento L0 ( = Ltf ) considera-se a rigidez axial do tubo metálico N-80 e no comprimento LF ( = 

Ltb) a rigidez axial equivalente do tubo N-80 e da calda de cimento envolvente (bolbo de selagem). As 

características do tubo metálico N-80 são as constantes no Quadro 4.1, as quais se reproduzem no 

Quadro 4.11, conjuntamente com as da calda de cimento após a presa. Para a obtenção do valor do 

módulo de elasticidade do material composto, considerou-se a média ponderada em função das 

respetivas áreas da secção composta. 

Quadro 4.11 - Características dos materiais da microestaca (método de Fleming). 

 

Na correção dos valores dos deslocamentos do ensaio para o incremento de carga 0-70kN, adotou-se 

o procedimento indicado na Eq. (7), considerando os mesmos pressupostos.  

No cálculo dos deslocamentos elásticos E, distinguiram-se as duas parcelas que o compõem, 

nomeadamente: 

  a parcela 1, que depende do comprimento, junto à cabeça da estaca, não afetado por atrito 

lateral ou com baixo atrito lateral (L0), calculada pela Eq. (A.36) do Anexo A - §A.2.2; 

 e, a parcela 2, que depende do desenvolvimento da zona de transferência de carga ( KE.LF ), 

com KE = 0,4, calculada pela Eq. (A.37) do Anexo A - §A.2.2. 

 

Figura 4.20 - Projeção gráfica das simulações efetuadas para os diferentes cenários de carga última 

(Método de Fleming: KE = 0,4; MS = 0,04; MS = 0,05). 
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No que respeita à componente de deslocamento por atrito lateral, Eq. (A.35), o menor valor do fator de 

flexibilidade do solo (Ms) que permitiu ajustar pelo menos um dos os cenários de carga última, foi de 

0,05, tal com se mostra na Figura 4.20 para as simulações com MS=0,04 e MS=0,05. 

Note-se que este valor é de uma ordem de grandeza de cerca de 10 vezes superior aos reportados em 

Fleming (1992), o que se justifica tendo em conta a esbelteza da microestaca e as características de 

resistência da calda de selagem quando comparadas com as do betão numa estaca.  

No Quadro 4.12 apresentam-se os valores dos deslocamentos totais (T) obtidos para os diferentes 

cenários de carga última, e o procedimento de cálculo tendo em conta os deslocamentos elásticos (E, 

com KE=0,4) e os deslocamentos por atrito lateral (S, com MS=0,05). 

Quadro 4.12- Procedimento de cálculo dos deslocamentos totais (T=E+S) para os diferentes 

cenários de carga última (Método de Fleming: KE =0,4; MS =0,05). 

 

As simulações efetuadas,  apresentadas na Figura 4.20, apontam para  a carga última obtida pelo 

método de Carvalho (1178 kN) como aquela que melhor ajusta os pontos do ensaio corrigido. O valor 

de Putl,Chin=1761kN é claramente desajustado produzindo uma curva de deslocamentos 

significativamente mais à esquerda das restantes. 

 Neste sentido, na aplicação do método proposto por Mayne & Schneider (2001), a seguir, 

consideraram-se apenas os cenários correspondentes a Pult,Carv =1178kN e Pult,Chin =1350kN.  

4.2.4 Aplicação do Método de Mayne e Schneider (2001) na simulação do ensaio de 

carga 

O enquadramento teórico ao método proposto por Mayne & Schneider (2001), encontra-se no Anexo 

A - §A.2.3. Este método propõe a degradação do módulo de deformabilidade máximo do solo (Emáx) 

em função do nível de carga aplicada (Q/Qult), integrando o módulo tangente assim obtido na equação 

para o cálculo dos deslocamentos proposta por Poulos, Eq. (A.41) e Eq. (A.46) do Anexo A - §A.2.3. 
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No cálculo do coeficiente de deslocamento I da equação de Poulos, recorre-se à fórmula de Randolph 

e Wroth (1978, 1979), Eq. (A.42) do Anexo A - §A.2.3. Os valores dos parâmetros para o cálculo de I 

apresentam-se no Quadro 4.13. 

Quadro 4.13 - - Parâmetros de cálculo do Método de Mayne & Schneider (2001). 

 

Os valores de carga última simulados, são os definidos anteriormente, ou seja, Pu,Carv =1178kN e Pu,Chin 

=1350kN. O valor de Emáx considerado é o estimado com base nas correlações NSPT – Vs  propostas 

em Teves Costa et al., 2014. Os valores considerados nas simulações, respeitam aos Perfis Tipo 

definidos no Subcapítulo 4.1 (supra), para a espessura das camadas intersetadas pela zona de 

selagem da microestaca, exceto no que concerne à camada inicial de aterro, a qual se assumiu como 

de baixa transferência de carga, sendo desprezada. Deste modo, o comprimento da microestaca na 

zona aluvionar é de 13 m.  

Os perfis tipo simulados foram os seguintes: 

 Perfil de solo tipo Prata:  NSPT = 15 para L=13 m, E0 = 136 MPa; 

 Perfil de solo tipo Correeiros: NSPT = 15 para L=5 m + NSPT = 5 para L=8 m,  E0 =  88 MPa; 

 Perfil de solo tipo Intermédio: NSPT = 15 para L=5 m + NSPT = 10 para L=8 m;  E0 =  114 MPa; 

 Perfil de solo tipo Intermédio: NSPT = 15 para L=5 m + NSPT = 8 para L=8 m;  E0 =  105 MPa. 

Na degradação de Emáx com o nível de carga, utilizaram-se os parâmetros recomendado, f=1,0 e 

g=0,3. A projeção gráfica dos resultados destas simulações apresentam-se na Figura 4.21 e na Figura 
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4.22, conjuntamente com os valores dos deslocamentos corrigidos do ensaio, durante o aumento da 

carga. Note-se que (70)t varia em cada simulação, quer em função de Emáx quer em função de Pult. 

 

Figura 4.21 - Projeção gráfica da simulação do ensaio para os dois cenários de carga última e de 

perfil de solo pelo Método de Mayne & Schneider: Perfil Tipo Prata (E0 = 137MPa) e Perfil Tipo 

Correeiros (E0 = 88MPa). 

 

Figura 4.22 - Projeção gráfica da simulação do ensaio para os dois cenários de carga última e de 

perfil de solo intermédio pelo Método de Mayne & Schneider: Perfis Intermédios com E0 = 124MPa e 

E0 = 114MPa. 
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No que respeita aos deslocamentos registados durante os incrementos de carga do ensaio, considerou-

se, novamente, a sua correção, mas de forma ligeiramente diferente, com vista a poderem ser 

comparados diretamente com os deslocamentos totais simulados (t). O processo para a sua correção 

baseia-se no mesmo princípio já descrito, representado pela Eq. (7), exceto que, após a obtenção dos 

deslocamentos corrigidos *, estes são reduzidos dos deslocamentos devidos a Ltf com o incremento 

da carga aplicada.  Este procedimento leva a que o deslocamento correspondente ao incremento de 

carga de 0-70kN seja nulo, pelo que, em cada simulação, o ensaio é corrigido com o deslocamento 

obtido para esse patamar (70)t, conforme se mostra na Eq. (10).  

 ∆∗= ∆,<='>? + @∆ABCD
E

   →   ∆1><'G= /∆∗ − ∆A)18 + �∆E�N) �10� 

A análise dos gráficos da Figura 4.21 mostra um melhor ajuste das curvas obtidas para o perfil de solo 

tipo Correeiros, no entanto a menor resistência do solo devido à camada de NSPT=5, conduz à 

mobilização de uma situação de rotura para uma carga última mais elevada. No que respeita ao perfil 

de solo tipo Prata, a simulação permite de imediato excluir esta possibilidade. 

Quanto aos perfis de solo tipo Intermédios (Erro! A origem da referência não foi encontrada.), a 

análise dos gráficos mostra um bom ajuste das curvas carga-deslocamento simuladas relativamente 

aos deslocamentos (corrigidos) do ensaio, notando-se uma boa aproximação  ao cenário simulado para 

a carga última mais baixa (1178kN). É de notar que, em qualquer dos gráficos apresentados nas figuras 

anteriores, em geral, o traçado das curvas carga-deslocamento simuladas para os dois cenários de 

carga última, é praticamente sobrepoosto até à carga de serviço (500kN). 

A título de exemplo, apresenta-se no Quadro 4.14 o procedimento de cálculo dos deslocamentos (t), 

na simulação do cenário correspondente a E0=114MPa e Pu=1178kN. 

Quadro 4.14 – Exemplo do procedimento de cálculo dos deslocamentos (t), na simulação do cenário 

correspondente a E0=114MPa e Pu=1178kN pelo Método de Mayne & Schneider. 
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No que se refere aos pontos carga-deslocamento do ensaio (corrigido para (70)t em cada simulação), 

a diferença verificada em cada cenário de Emáx simulado, apresenta uma ordem de grandeza máxima 

na casa das duas centésimas de milimetro, pelo que praticamente se sobrepõem nos gráficos.  

Em conclusão, relativamente ao perfil geotécnico do solo interessado pela microestaca de ensaio, 

considera-se admissível estar-se em presença de um perfil de solo com características resistentes mais 

fracas, ou seja, com valores de NSPT inferiores ou iguais a 10 para a camada de areias finas a médias 

siltosas lodosas, subjacente à camada de areias lavadas. 

4.3 Modelação Numérica do ensaio de carga 

Na modelação com recurso a métodos numéricos, recorreu-se ao programa de elementos finitos 

PLAXIS 2D, versão 8.6, considerando o modelo axissimétrico. O enquadramento teórico à aplicação 

do Método dos Elementos Finitos (MEF) com recurso ao software Plaxis 2D, encontra-se no Anexo A 

- §A.3. 

4.3.1 Definições Gerais 

A geometria do modelo é delimitada por um retângulo de 16m de largura e 29m de altura. A microestaca 

é modelada em relação ao eixo de simetria com 0,1 m de raio e 20 m de profundidade. O topo da 

microestaca é situado à superfície do terreno. Durante a modelação proceder-se-á ao corte do topo da 

microestaca em simultâneo com a escavação do terreno nos 4,0m iniciais. Este procedimento pretende 

simular a abertura do cabouco fundação no local do ensaio. 

As camadas de solo são modeladas do topo para a base a partir da superfície do terreno, 

nomeadamente a camada de depósitos antropogénicos, e as camadas aluvionares subjacentes. A base 

do retângulo corresponde à fronteira (admitida) com o substrato Miocénico. As camadas aluvionares e 

as suas propriedades são definidas com base nos Perfis Tipo identificados no Subcapítulo 4.1. Uma 

linha geométrica vertical com 1,0 m de comprimento é posicionada a partir da base do fuste da 

microestaca para prolongar a interface nessa zona em face da aplicação de forças de tração. Na 

interface assume-se uma total ligação entre o bolbo de selagem da microestaca e o solo envolvente 

(Rint=1). 

Nos limites do retângulo assumem-se as condições standards do Plaxis (condições de fronteira do 

modelo), ou seja, nos limites verticais são impedidos os deslocamentos horizontais (ux = 0), no limite 

horizontal inferior são impedidos os deslocamentos horizontais e verticais (ux = uy = 0). 

No presente estudo é considerada uma malha grossa,  definida por elementos triangulares de 15 nós, 

condição standard do Plaxis v8.6. Salienta-se que foi efetuada uma análise de  sensibilidade da malha, 

verificando-se que a dimensão da malha não condiciona os resultados. 
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4.3.2 Perfil do Solo, Propriedades e Modelo de Comportamento no Plaxis 

O perfil do solo no local de implantação do ensaio, foi definido com base na posição relativa das 

camadas entre o Perfil Tipo Prata e o Perfil Tipo Correeiros. Em face dos resultados obtidos na 

aplicação do método de Mayne & Schneider, exclui-se a possibilidade de ocorrência de um Perfil Tipo 

Prata. Assim, consideraram-se 5 camadas distintas, desde a superfície até à profundidade, admitida, 

do topo das formações do Miocénico no local (29m). A primeira camada (0-7,0m) correspondente aos 

depósitos antropogénicos (aterro) e as restantes (7,0-29m) correspondentes às camadas aluvionares, 

admitidas arenosas. Nas camadas aluvionares admitiu-se, em profundidade, a seguinte sequência: 

Areias lavadas, entre os 7,0m e os 12,0m de profundidade (NSPT =15); Areias finas a médias siltosas 

lodosas, dos 12,0m aos 21,5m (NSPT variável a simular); Areias finas a médias siltosas lodosas, muito 

soltas a soltas, dos 21,5m aos 25,5m (NSPT =5); Areias heterométricas silto lodosas, dos 25,5m aos 

29m (NSPT =15). O nível freático foi definido aos 4m de profundidade.  

O aterro foi considerado de matriz argilosa conforme registo do poço de fundação realizado na 

proximidade do local. O modelo adotado no Plaxis, foi o de Mohr-Coulomb (elastoplástico; critério de 

rotura de Mohr-Coulomb), em condições não drenadas. Eref é estimado pela lei de degradação de Emáx 

com o nível de carga, até à carga de serviço, Eq. (11), com Qult=1178kN. 

 *O,1 = *P'Q R1 − S=,OT
S�G)

U
,V

= *P'Q R1 − 500
S�G)

U
,V

 �11� 

Para as camadas aluvionares adotou-se o modelo Hardening Soil with Small Strain Stiffness (HSs) e 

comportamento drenado. Sendo que, G0,ref é o obtido através das correlações NSPT-VS de Dikmen com 

 obtido a partir das correlações de Bowles, propostas por Teves Costa et al., 2014,  0,7 é dado pela 

Eq. (A.50), Eur é obtido pela lei de degradação de Emáx com o nível de carga, Eq. (11), e E50=Eur /3. O 

Plaxis assume por defeito E50=Eoed. 

Para a determinação de ’ e c’ recorreram-se às correlações com NSPT propostas por Silvério Coelho, 

Eq. (5) com A=2,5 e Eq. (4), respetivamente, à exceção da camada de areias lavadas para qual se 

considerou o angulo de resistência ao corte obtido através da Eq. (1) de Hatanaka e Uchida. Note-se 

c’ é considerado igual a zero para as camadas aluvionares. No caso do aterro, foi admitido um valor de 

c’ superior ao obtido através da Eq. (4) com o intuito de tentar compensar a ausência do maciço de 

encabeçamento de betão que confina superiormente o solo. O angulo de dilatância foi considerado 

igual a zero para valores do ângulo de resistência ao corte menores ou iguais a 30 e igual a (’-30) 

para valores superiores. 

No Quadro 4.15 apresenta-se a tabela de cálculo para as propriedades geotécnicas estimadas da 

camada superficial de depósitos antropogénicos, no Plaxis. O coeficiente de Poisson foi considerado 

igual a 0,35. No caso das camadas aluvionares, as propriedades geotécnicas estimadas para a 

aplicação do modelo HSsmall no Plaxis, apresentam-se no Quadro 4.16.  
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Quadro 4.15 - Propriedades geotécnicas estimadas para a camada de aterro no Plaxis. 

 

Quadro 4.16 - Tabela de cálculo para as propriedades das camadas aluvionares no Plaxis. 

 

A camada aluvionar intermédia, definida como areias finas a médias, siltosas ou lodosas, com 

profundidade estimada entre os 12,0m e os 25,5m, foi simulada para cenários distintos de NSPT, em 

concordância com os resultados obtidos na aplicação do método de Mayne & Schneider (Subcapítulo 

4.2.4, supra). As propriedades geotécnicas estimadas para esta camada, considerando os dois 

cenários alternativos de perfil geotécnico, com base em NSPT (6 e 8 pancadas), apresentam-se no 

Quadro 4.17. 

Quadro 4.17 - Tabela de cálculo para as propriedades da camada aluvionar intermédia, cenários 

alternativos, no Plaxis 

 

Por último, apresenta-se no Quadro 4.18 a tabela de cálculo que permitiu estimar 0,7, Eq. (A.50).  

Quadro 4.18 - Procedimento de cálculo para o parâmetro 0,7 do modelo HSs no Plaxis. 
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4.3.3 Propriedades da Microestaca e Modelo de Comportamento no Plaxis 

A microestaca é modelada pela Lei de Hooke, Modelo Linear Elástico, material Não Poroso. 

No que respeita aos materiais constituintes da microestaca, considerou-se apenas o tubo metálico N-

80 e o material do bolbo de selagem (grout), tal como nos métodos aplicados no capítulo anterior, o 

que se justifica dado estar-se em presença de um carregamento axial, sem cargas horizontais que 

possam introduzir flexão. Para além disso, assume.se, como já anteriormente referido, que há uma 

ligação contínua entre os dois elementos metálicos (varrão e tubo), promovida pela calda de cimento 

de selagem, e que o comportamento conjunto é regido pelo material mais rígido. 

O valor do módulo de Young equivalente para a microestaca foi definido no Subcapítulo 6.1.3 supra, 

com base nas características individuais dos materiais apresentadas no Quadro 4.11 . O coeficiente de 

Poisson do aço é considerado igual a 0,3 e o da calda de cimento igual a 0,2. O peso especifico do aço 

é de 79,0 kN/m3 e o da calda de cimento é considerado igual a 19,4 kN/m3. No Quadro 4.19 apresentam-

se as propriedades equivalentes da secção da microestaca. 

Quadro 4.19 - Propriedades equivalentes do material da microestaca no Plaxis. 

 

4.3.4 Faseamento Construtivo 

Após a criação do modelo em elementos finitos, com a atribuição das propriedades geotécnicas às 

diferentes camadas de solo e tendo-se procedido à geração da malha de elementos finitos (grosseira), 

procedeu-se à introdução das condições iniciais, “initial conditions” no Plaxis, pressões de água e 

inicialização de tensões. No que respeita às pressões de água, definiu-se o nível freático aos -4,0m. 

Quanto à inicialização de tensões (procedimento K0), considerou-se que, com a posterior introdução de 

um elemento estrutural não poroso (microestaca), as tensões horizontais iniciais (’h0 = K0.’v0), caso 

fossem geradas nesta fase, deixariam de estar em equilíbrio na interface. Assim, em vez de utilizar o 

procedimento K0, optou-se por acionar as pressões gravíticas no primeiro passo de cálculo. Para tal, 

nesta fase, assumiu-se Mweight=0 (Gouw, 2014). Desta forma, nesta fase, não são geradas as 

tensões iniciais no solo. As pressões gravíticas iniciais, são então calculadas no módulo de cálculo do 

programa, na fase 1, considerando uma análise plástica e ignorando o comportamento não drenado 

(atribuído neste caso ao aterro), visto que no estado inicial, antes de qualquer carregamento externo 

ou mudança de geometria, o solo comporta-se como drenado. Na mesma janela dos parâmetros (Fase 

1 de cálculo), em “loading input” é selecionada a opção “Total multipliers”, na qual se define 

Mweight=1. De seguida são modeladas as posteriores fases de cálculo. A modelação é efetuada em 

cálculo plástico, “plastic analysis” no Plaxis. 
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Assim, no faseamento construtivo definiram-se as seguintes fases de cálculo: 

Fase 0 – Fase inicial: Processo de cálculo interno do programa para a inicialização das tensões, 

que neste caso são nulas devido à introdução de M-weight=0 no “Procedimento K0”. 

Fase 1 – Inicialização das pressões gravíticas: “Ignore undrained behavior”; “Loading input” 

opção “Total multipliers” com M-weight=1. 

Fase 2 – Microestaca: Execução da microestaca e ativação de carga de compressão de -1kN/m² 

no topo da microestaca (análise plástica); selecionar comportamento drenado: “Ignore 

undrained behavior”. 

Fase 3 – Escavação (Figura 4.23): Escavação até à base da sapata (-4,0m); Desativação da 

microestaca no troço deixado em consola; Desativação da carga de compressão no 

topo da microestaca;  Ativação de carga de tracção de +1kN/m² na microestaca aos 

4,0m de profundidade. 

Fase 4 – Carregamento: Carga de tracção de 70kN (2228kN/m2); Zeragem dos deslocamentos 

“Reset displacements to zero”; e seleção de “Ignore undrained behavior”.   

 Fase 5 – Carregamento: Carga de tracção de 630kN (20054kN/m2);“Ignore undrained behavior”.  

 

Figura 4.23 – Modelação na Fase 3: Escavação. 

4.3.5 Resultados das Simulações no Plaxis 

No Quadro 4.20 apresentam-se os valores dos parâmetros introduzidos no Plaxis, para cada um dos 

cenários estudados, cuja variante, como já referido, se admitiu refletir nas características da camada 

3, areias finas a médias siltosas lodosas, que interseta um maior desenvolvimento no fuste da 

microestaca. Na Figura 4.24 apresenta-se a projeção gráfica das curvas carga-deslocamento de cada 

uma das simulações efetuadas, conjuntamente com os pontos carga-deslocamento (corrigido) 

correspondentes a cada incremento de carga do ensaio.  
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Quadro 4.20 - Parâmetros Geotécnicos das Camadas no Plaxis 

 

Note-se que, os valores de condutividade hidráulica (k) previstos no Quadro 4.20 - Parâmetros 

Geotécnicos das Camadas no PlaxisQuadro 4.20 não são utilizados no processo de cálculo no Plaxis, 

devido a tratar-se de uma análise puramente mecânica. 

 

Figura 4.24 – Projeção gráfica das curvas carga-deslocamento das simulações (Plaxis) em 

simultâneo com os pontos de carga máxima dos incrementos de carga do ensaio, corrigidos em cada 

simulação. 
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Salienta-se que, a correção dos deslocamentos registados durante os incrementos de carga do ensaio, 

é efetuada do mesmo modo do previsto na aplicação do método de Mayne & Schneider, com a variante 

de estes serem atualizados no patamar de carga dos 0-70kN com os deslocamentos obtidos na 

respetiva simulação. O procedimento de correção apresenta-se na Eq. (12).  

 ∆∗= ∆,<='>? + @∆ABCD
E

   →   ∆1><'G= /∆∗ − ∆A)18 + �∆E�W>P�G'çã? �ZG'Q>=� �12� 

Como pode ser observado no gráfico da Figura 4.24, os valores dos deslocamentos corrigidos do 

ensaio são praticamente coincidentes nas várias simulações, a sua variação ocorre na centésima de 

milímetro. 

No que se refere às curvas carga-deslocamento simuladas no Plaxis, a Figura 4.24 mostra que, 

qualquer uma delas ajusta bastante bem os resultados do ensaio (corrigidos). No entanto, admite-se 

que um perfil de solo com NSPT =8 para a camada intermédia, subjacente às areias lavadas, poderá 

constituir uma boa escolha. Estes resultados corroboram os anteriormente obtidos pelo método de 

Mayne & Schneider, pelo que se admite estar em presença de uma camada aluvionar intermédia de 

fracas características resistentes, traduzida por valores de NSPT entre 10 e 6 pancadas, e com valores 

para o módulo de deformabilidade (E50)  entre 5,1 e 7,5 MPa. A inclinação das curvas sugere estar-se 

ainda longe de uma situação de rotura. 

Nas figuras seguintes, mostram-se os Outputs do Plaxis no que respeita às tensões tangenciais na 

interface (Figura 4.25) e aos pontos plásticos na interface (Figura 4.26), correspondentes à carga 

máxima do ensaio (700kN). 

Na Figura 4.25, pode observar-se que, as tensões de corte máximas na interface são mobilizadas na 

Camada 3,  os valores máximos obtidos variam entre os 52,2 e os 47,3 kPa. A zona de transferência 

de carga, para o patamar de carga máxima, assemelha-se à produzida no bolbo de uma ancoragem. 

 

Figura 4.25 - Outputs: Tensão tangencial de compressão na interface (Pmáx = 700kN). 
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Na Figura 4.26, pode observar-se que a envolvente dos pontos plásticos (“plastic points”) na interface, 

para a carga máxima aplicada (700 kN), está longe de mobilizar uma situação de rotura. Não são 

visíveis pontos de rotura de Mohr-Coulomb. 

 

Figura 4.26 - Outputs: Pontos plásticos na interface (Pmáx = 700kN). 

Neste contexto, a título de exemplo, efetuou-se uma simulação considerando um carregamento máximo 

de 1180 kN (Pult,Carv), e cujos resultados evidenciam uma situação de pré-rotura (Figura 4.27), 

nomeadamente na curvatura da curva carga-deslocamento e na envolvente de pontos de rotura M-C 

na interface. No entanto, salienta-se que para cargas inferiores a esta, a microestaca já teria rompido 

pelas uniões entre os troços. Na mesma figura, apresenta-se o respetivo output das tensões tangenciais 

na interface,  o qual mostra uma distribuição irregular na interface.  

 

Figura 4.27 - Curva carga-deslocamento para Tmáx = 1180kN e Outputs: Pontos Plásticos M-C 

(envolvente de rotura); Tensões tangenciais na interface. 
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De modo a melhor perceber a distribuição das tensões ao longo da interface, foi definido um perfil AA’ 

(Figura 4.28), o mais próximo possível da interface, para T=1180kN, e comparado com o 

correspondente a T=700kN. A Figura 4.28 mostra uma distribuição crescente, relativamente 

homogénea, para a carga de 700kN, enquanto que, para a carga de 1180kN, as tensões tangenciais 

mobilizadas nas 3 camadas atravessadas já são distintas, verificando-se uma maior resistência lateral 

na camada de areias lavadas (máx=86,66kPa). É de notar que, o valor máximo obtido, correspondente 

ao carregamento de 1180kN (Pult,Carv), não pode ser comparado com o resultante da aplicação do 

método teórico de Carvalho (117kPa), cujo campo de aplicação respeita a ancoragens, que, por 

definição, têm o seu bolbo de selagem em terreno homogéneo, desenvolvendo um atrito lateral 

relativamente homogéneo para a sua carga última, o que não se verifica no caso presente. Salienta-se 

que, de acordo com e segundo pressuposto do método de Carvalho, “o bolbo de selagem é mobilizado 

totalmente na transferência de cargas para o terreno envolvente com uma tensão de corte uniforme, 

que é invariável durante o ensaio, ao longo do seu comprimento”. No entanto, verifica-se que, para o 

carregamento de 700kN a resistência do solo, de um modo geral, ainda se encontra longe da sua 

capacidade, ao contrário do que ocorre para o carregamento de 1180kN, em que algumas camadas (à 

exceção das areias lavadas), provavelmente, já atingiram a sua máxima capacidade resistente.  

 

Figura 4.28 – Representação gráfica de  ao longo da interface, para T=700kN e T=1180kN. 

4.4 Conclusões da Retroanálise dos parâmetros do solo 

Com base em métodos expeditos foi possível identificar um valor que se considera adequado para a 

carga última da microestaca e apertar as hipóteses quanto ao perfil tipo de solo compatível com o 

ocorrente no local do ensaio, e que serviram de base à modelação pelo MEF através do Plaxis 2D v8.6. 

Inicialmente, procedeu-se à aplicação do método de Carvalho (2009) desenvolvido para ancoragens e 

do método de Chin (1972) desenvolvido para estacas, os quais conduziram a valores de carga última 

distintos. Os valores obtidos através do método de Chin mostraram-se superiores, em cerca de 15% e 
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50%, ao obtidos pelo método de Carvalho (1178kN), em que se simulou o ensaio de carga da 

microestaca como se de uma ancoragem se tratasse.  

A simulção do ensaio através do método de Fleming (1992) permitiu de imediato descartar a hipótese 

de carga última mais elevada, obtida a partir do método de Chin. As hipóteses restantes (1178kN e 

1350kN) foram posteriormente simuladas na aplicação do método proposto por Mayne & Schneider 

(2001). Este método já integra as propriedades do solo na simulação do ensaio, baseando-se na lei de 

degradação de G0 com o nível de tensão (Q/Qult), atruída a Fahey & Carter (1993). Tendo por base os 

perfis tipo para o solo, identicados no Subcapítulo 3.1, e para as duas hipóteses pláusiveis de carga 

última, as simulações então efetuadas conduziram à opção pela carga última obtida pelo método de 

Carvalho (1178kN), a par de apontar para um cenário geotécnico de características intermédias mais 

fracas para o local do ensaio. Nomeadamente, um solo com características resistente equivalentes a 

NSPT inferior ou igual a 10, para a camada aluvionar intermédia de maior pujança na envolvência da 

microestaca.  

Com base nestes resultados, avançou-se para a modelação pelo MEF, com recurso ao programa Plaxis 

v8.6, através do qual se simulou o ensaio de carga, considerando os perfis de solo correspondentes à 

gama de NSPT mais provável definida pela aplicação do método anterior (Mayne & Schneider). Para a 

definição das propriedades solo nas várias camadas, recorreu-se, tal como no método anterior, à 

fórmula de Fahey & Carter, admitindo a degradação das propriedades de resistência do solo desde as 

muito pequenas deformações (G0 ou E0) com o nível de tensão, neste caso correspondente à carga de 

serviço da microestaca (500kN). Os resultados da modelação mostraram um ajuste bastante bom ao 

ensaio realizado em obra, se bem que este teve de ser corrigido em face das características do 

programa do ensaio, próprio para ancoragens. Esta correção, foi igualmente necessária na aplicação 

dos métodos anteriores, excepto no primeiro. Salienta-se também que, tal como no método anterior, a 

definição das propriedades do solo teve como base a aplicação de correlações com NSPT, aferidas para 

o local de intervenção, com vista à obtenção dos parârametros geofísicos inicias do solo. Em conclusão, 

face aos resultados obtidos, considera-se provável, para o local do ensaio, estar-se em presença de 

um perfil geotécnico com as características indicadas no Quadro 4.21. 

Quadro 4.21 - Ordem de grandeza estimada para os parâmetros geotécnicos do solo, no local do 

ensaio de carga, de acordo com a retroanálise efetuada. 
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5 ANÁLISE DO DESEMPENHO DAS SOLUÇÕES DE PROJETO  

O Plano de Instrumentação e Observação proposto no projeto previa a instalação de alvos topográficos 

nas fachadas dos edifícios, tendo por objetivo a medição, durante os trabalhos de escavação, 

contenção e reforço de fundações, dos deslocamentos horizontais e verticais das fachadas originais 

dos edifícios.  

A quantificação e disposição dos aparelhos de medição é a que se mostra em vista aérea na Figura 

5.1 e nas fachadas dos edifícios na Figura 5.2, ou seja, foram instalados um total de 8 alvos topográficos 

(4 por fachada principal). Alguns dos alvos topográficos ficaram danificados nas fases iniciais da obra, 

pelo que foram substituídos por novos, designados com a letra N à frente do número do respetivo alvo 

(Figura 5.2). 

 

Figura 5.1 – Vista aérea dos edifícios com a localização dos alvos topográficos. 

 

Figura 5.2 – Alvos topográficos nas fachadas dos edifícios. 

Os alvos topográficos instalados são, supostamente, do tipo prisma de reflexão total (3D), e as 

medições foram realizadas com recurso a estação total tipo LEICA TS11 3" R1000 (precisão: ± 2mm + 

2ppm). As leituras topográficas foram efetuadas de acordo com o sistema geodésico em coordenadas 

locais [ M, P, Z ], sendo contabilizados os desvios relativamente às leituras iniciais de referência [ M, 

P, Z ], ou seja, ao valor da leitura “atual” foi deduzido o valor da leitura inicial de referência. 
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No que respeita aos critérios de alerta e de alarme para os deslocamentos verificados, o projeto de 

fundações referente à solução otimizada (JetSJ Geotecnia, Lda, 2016 – Projeto de Fundações), 

executada em obra, definia limites de 10mm e 15mm, respectivamente.  

5.1 Análise e Interpretação dos Deslocamentos Horizontais e Verticais no 

Edifício 1 

Nos gráficos da Figura 5.3 à Figura 5.5, apresentam-se as projeções dos deslocamentos horizontais e 

verticais verificados durante a execução da obra, referentes à fachada do Edificio 1.  

 

Figura 5.3– Deslocamentos horizontais M, na fachada principal do Edifício 1. 

 

Figura 5.4 - Deslocamentos horizontais P, na fachada principal do Edifício 1. 
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Figura 5.5 - Deslocamentos verticais, na fachada principal do Edifício 1. 

De um modo geral pode observar-se que os deslocamentos horizontais verificados na fachada principal 

do Edificio 1 não atingiram o nível de alerta, à excepção do alvo 3 em P, cujos deslocamentos rasaram 

o nível de alarme. Esta situação exigiria a tomada de medidas de reforço estrutural urgentes. Com base 

na análise do gráfico da Figura 5.4, os deslocamentos horizontais P no alvo 3, mostram desvios 

positivos crescentes, praticamente, desde o inicio das leituras, em Junho, até à terceira semana de 

Agosto, em que começam a estabilizar, rasando o limite de alarme. Estes desvios evidenciam uma 

rotação da fachada junto à empena, no sentido do exterior do edifício, a qual terá ocorrido, 

provavelmente, durante as operações de demolição e contraventamento dos pisos superiores (Figura 

5.6), não se relacionando com quaisquer escavações ao nível do piso da cave existente, as quais 

apenas tiveram inicio a meio de Agosto, praticamente em simultâneo com o inicio da execução das 

microestacas, verificando-se a sua estabilização já nesta fase.  

 

Figura 5.6 - Estruturas de contraventamento provisório da fachada principal c/ perfis metálicos 

HEA140 (fotografia ao nível do piso 1) e das paredes de empena c/ treliças formadas por perfis 

metálicos tubulares CHS 60,3x4,0mm. (Fotografias tiradas a 06/08/2016) 

Neste edíficio, a execução das microestacas decorreu entre 14 de Agosto e 27 de Setembro de 2016.  

Quanto aos deslocamentos verticais (Figura 5.5), estes não apresentam variações significativas 

durante esse período.  
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Na Figura 5.7 mostram-se duas fotografias, uma da execução da primeira microestaca no Edifício 1 a 

14 de Agosto, e a outra, que evidencia o estado de demolição, praticamente completo, do interior do 

edifício a 07/09/2016. Relembra-se que, as microestacas foram executadas apartir do nível de base da 

cave existente. As escavações e saneamento/desmonte parcial da alvenaria de pedra das fundações 

pombalinas pré-existentes a esse nível, decorreram em simultâneo com a execução das microestacas. 

Como pode ser observado nos gráficos dos deslocamentos horizontais (Figura 5.3 e Figura 5.4) e 

verticais (Figura 5.5) registados no Edificio 1, não ocorreram variações significativas durante esse 

período. 

Quanto ao andamento crescente dos assentamentos (desvios negativos relativamente à leitura de 

referência) verificados na Figura 5.5, este é mais acentuado durante o mês de Outubro, 

correspondendo ao período de betonagem dos maciços de encabeçamento das microestacas e dos 

lintéis de fundação, que decorreu entre 10 e 31 de Outubro (Figura 5.8). 

 

 

Figura 5.7 - Fotografias tiradas em obra: - Execução da primeira microestaca no edifício 1 a 

14/08/2016; - Estado de demolição, praticamente completo, do interior do edifício 1 a 07/09/2016. 

 

Figura 5.8 - Fotografias tiradas em obra a 19/10/2016 e 29/10/2016, respetivamente, à esquerda, 

onde se observa a viga de fundação da parede de empena “Norte” já betonada, e à direita, onde é 

visível o último troço, por executar, da viga periférica de fundação, na zona de canto entre a parede 

de fachada e a parede de empena “Sul”. 
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No entanto, nesse período, os assentamentos máximos foram apenas de 10mm (critério de alerta), não 

sendo portanto sigificativos. Não obstando o facto de, em projecto, ter sido considerado que as cargas 

provenientes da estrutura envolvente existente serem suportadas directamente pelas antigas 

fundações em alvenaria de pedra, e de as novas fundações serem dimensionadas apenas para os 

acréscimos de carga devido à nova construção, admite-se que alguma transferência de carga da 

parede de fachada possa ter ocorrido aquando do fecho do quadro periférico com a correspondente 

“presa” do betão da viga de fundação periférica. Assim sendo, a primeira estabilização dos 

assentamentos terá ocorrido nessa fase. Para os assentamentos posteriores, pouco significativos, 

seguidos de patamares de estabilização, admite-se coincidirem com as datas de betonagem das lajes 

dos pisos (não confirmado). A data de betonagem da laje do piso 6 coincide com a antepnúltima leitura 

registada no gráfico. Os assentamentos verificados nesta fase mativeram-se a baixo do limite de 

alarme. 

5.2 Análise e Interpretação dos Deslocamentos Horizontais e Verticais no 

Edifício 2 

Nos gráficos da Figura 5.9 à Figura 5.11, apresentam-se os deslocamentos horizontais e verticais 

registados na fachada do Edificio 2 (alvos topográfivos nºs 5, 6, 7 e 8N). 

 

Figura 5.9 – Deslocamentos horizontais M, na fachada principal do Edifício 2. 

 

Figura 5.10 - Deslocamentos horizontais P, na fachada principal do Edifício 2. 
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Figura 5.11 - Deslocamentos verticais Z, na fachada principal do Edifício 2. 

As leituras dos deslocamentos foram efectuadas apartir do inicio do mês de Junho. Os deslocamentos 

máximos ocorridos foram de 5,0 mm (M), no alvo 8N, ou seja, sem deslocamentos significativos, quer 

horizontais quer verticais. A execução das microestacas de reforço de fundações decorreu entre 

23/05/2016 e 29/06/2016, seguida da execução dos respectivos maciços de encabeçamento, durane o 

mês de Julho (zona Sul do piso térreo) e o mês de Agosto (depósito enterrado, caixa de escadas e 

paredes resistentes). 

5.3 Análise do desempenho da solução com base na instrumentação  

De um modo geral, com base nos resultados da instrumentação, pode validar-se o bom desempenho 

da solução de Projeto de Reforço Fundações executada em obra.  

No caso do Edifício 2, os deslocamentos mantiveram-se sempre bastante afastados do limite de alerta. 

Já no que se refere ao Edifício 1, ocorreram deslocamentos horizontais significativos, rasando o limite 

de alarme, mas que, de acordo com a interpretação efetuada, se admite estarem relacionados com as 

operações de demolição e contraventamento dos pisos, não evidenciando qualquer relação com a 

solução de projeto de reforço de fundações executada em obra. Relativamente aos deslocamentos 

verticais, constatou-se a ocorrência de desvios significativos coincidentes com o período de betonagem 

dos maciços de encabeçamento das microestacas, lintéis de fundação e vigas de coroamento 

periféricas. Estes deslocamentos cruzaram o limite de alerta, mas tenderam a estabilizar na 

proximidade deste limite. Admite-se que alguma transferência de carga da parede de fachada possa 

ter ocorrido aquando do fecho do quadro periférico com a correspondente “presa” do betão da viga 

periférica de fundação. Salienta-se que os limites de alerta e alarme, obtidos através da modelação no 

Plaxis, não podem ser utilizados nesta análise, em face de corresponderem a uma microesta isolada 

ao contrário do comportamento em grupo que ocorre nos maciços e linteis no reforço de fundações.  

Pelo exposto considera-se que a solução executada demonstrou um bom desempenho face aos 

resultados da instrumentação.  
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6 PRINCIPAIS CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

6.1 Principais conclusões do estudo efetuado 

Os principais objetivos deste estudo consistiram na avaliação dos condicionamentos associados a 

trabalhos de reforço de fundações em meio urbano, aplicados ao caso de obra; na retroanálise dos 

parâmetros do solo com base num ensaio de carga; e, na retroanálise do desempenho das soluções 

de projeto com base na instrumentação. 

No que se refere ao primeiro objetivo, na fase inicial foram identificados os condicionamentos geológico-

geotécnicos, hidrogeológicos e sísmicos associados a obras geotécnicas em geral, e, em particular, no 

que se refere ao Caso de Estudo. Com o acompanhamento dos trabalhos de fundações da obra, foram 

analisados os condicionamentos relativos às condições de vizinhança, aos aspetos construtivos e 

definição arquitetónica, ao património arqueológico enterrado, às acessibilidades,  os que se prendem 

com próprio prazo de execução e os relativos às condições de estaleiro.  

A análise do cenário geológico e geotécnico foi efetuada com base nas fichas individuais dos furos das 

três sondagens realizadas junto às fachadas principais dos dois edifícios, tendo-se verificado a grande 

variabilidade lateral e vertical de fácies, característica dos depósitos aluvionares ocorrentes na zona da 

Baixa de Lisboa. Com base no resultado dos ensaios SPT, foram identificados dois perfis tipo distintos, 

correspondentes ao local de cada uma das frentes onde foram realizadas as sondagens (Rua da Prata 

e Rua dos Correeiros) e, delineado um eventual perfil intermédio correspondente ao local do ensaio de 

carga. Este ensaio foi realizado na zona central do logradouro que separa os dois edifícios. 

Com a informação disponível nas fichas individuais dos furos das sondagens, houve que encontrar 

correlações com NSPT adequadas aos solos em presença. As correlações sísmicas com NSPT tomaram 

especial relevo dado o contexto histórico do local. Na pesquisa bibliográfica efetuada verificou-se a 

existência de inúmeras correlações NSPT-Vs, entre as quais as selecionadas por Teves Costa et al. 

(2014)  num estudo referente aos solos da Baixa Aluvionar de Lisboa. Estas correlações constituíram 

uma das principais bases para o cumprimento do segundo objetivo,  a  retroanálise dos parâmetros do 

solo com base no ensaio de carga. 

Para o cumprimento deste segundo objetivo, considerou-se importante recorrer inicialmente a métodos 

expeditos que permitissem estimar a amplitude de possibilidades, antes da análise final por elementos 

finitos (Plaxis 2D v8.6). O ensaio de carga foi realizado à tração de acordo com a EN1537, com a 

aplicação de uma pré-carga inicial a partir da qual foram iniciadas as medições dos deslocamentos e, 

sem que tenha sido mobilizada uma situação de rotura. A aplicação da pré-carga inicial a partir da qual 

foram iniciadas as medições dos deslocamentos, levou a que houvesse que corrigir os deslocamentos 

do ensaio de modo a poderem ser comparados com os resultados das simulações. Na abordagem por 

métodos expeditos, consideraram-se primeiramente dois métodos com intuito de estimar o valor da 

carga última da microestaca, um desenvolvido para ancoragens (Carvalho, 2009) e o outro para estacas 
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(Chin, 1972). Nesta fase, obtiveram-se os valores de 1178kN pelo método de Carvalho e de 1350kN e 

1761kN pelo método de Chin.  

Salienta-se, neste contexto, que, no caso particular do ensaio de carga, realizado à tração como uma 

ancoragem, com recurso a um varão de alta resistência selado no seu interior de modo a permitir a 

aplicação do pré-esforço, as simulações efetuadas com base no método proposto por Carvalho, 

mostraram que esta pratica, comum, permite bons resultados e que o varão apenas serve para 

acomodar as cargas de tração, não devendo contribuir para a rigidez do material da microestaca. 

Assim, na aplicação dos métodos seguintes, foi desprezada a contribuição do material do varão na 

rigidez da microestaca.   

Numa segunda fase, e com base nos valores de carga última obtidos, procedeu-se à simulação do 

ensaio com base no método de Fleming (1992), o qual permitiu de imediato excluir o valor mais elevado 

obtido pelo método de Chin. Por último, no que respeita aos métodos expeditos, procedeu-se à 

simulação do ensaio através do método proposto por Mayne & Schneider (2001). Este método difere 

dos restantes na medida em que considera as propriedades do solo. O cálculo dos deslocamentos  é 

efetuado através da equação de Poulos (1987, 1989), considerando a degradação das propriedades 

iniciais do solo de acordo a equação de Fahey & Carter (1993), introduzindo deste modo o 

comportamento não linear do solo. As propriedades iniciais do solo foram estimadas com base nas 

correlações N-Vs a cima citadas. A comparação das simulações dos vários cenários estudados (carga 

última e perfis de solo) com os resultados do ensaio, permitiu estimar as possibilidades, tanto para a 

carga última, como para a gama de perfis de solo eventualmente ocorrentes no local do ensaio. Com 

esta informação,  procedeu-se à simulação por modelação numérica pelo MEF, através do Software 

Plaxis v8.6, adotando o modelo Mohr-Coulomb, para os depósitos antropogénicos superficiais, e o 

modelo HS-Small, para os depósitos aluvionares. O módulo de deformabilidade do solo foi estimado a 

partir das correlações N-Vs, considerando a degradação de E0 para o nível da carga de serviço através 

da equação de Fahey & Carter. Quanto ao ângulo de resistência ao corte, foram considerados, 

principalmente, valores resultantes de correlações propostas por Silvério Coelho (1996) para o local. A 

comparação das curvas carga-deslocamento simuladas, com a dos deslocamentos corrigidos do 

ensaio, mostrou uma sobreposição bastante boa, permitindo admitir que o valor do módulo de 

deformabilidade da camada aluvionar de características variáveis, no local do ensaio, se situa entre 

7,5MPa e 5,1MPa, com o valor mais provável de 6,3MPa. Denotando um perfil mais fraco, mais próximo 

do perfil definido para a Rua dos Correeiros, em concordância com os resultados obtidos pelo método 

de Mayne & Schneider. Estes valores são definidos por E50=Eur/3. 

Neste ponto, salienta-se que, não obstando os fundamentos teóricos que estiveram na base da 

retroanálise efetuada, não é possível a ela dissociar o caracter subjetivo das avaliações efetuadas pelo 

autor. 

Como mencionado no inicio do capítulo, o último objetivo consistia na retroanálise do desempenho das 

soluções de projeto com base na instrumentação. Nesta parte, foram analisados os deslocamentos 

horizontais e verticais ocorridos nas paredes de fachada, instrumentadas, de cada um dos edifícios. No 
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caso do Edifício 1, sujeito a demolição total, conservando apenas a parede de fachada, concluiu-se 

que os deslocamentos horizontais anómalos ocorridos, estariam relacionados com as fases de 

demolição e contraventamento dos pisos, não se relacionando com a obra de fundações. Quanto aos 

deslocamentos verticais ocorridos durante os trabalhos de fundações, foram identificados 

assentamentos máximos na ordem dos 10mm (critério de alerta) seguidos de estabilização, os quais 

se admitiu estarem relacionados com alguma transferência de carga da parede de fachada, que possa 

ter ocorrido aquando do fecho do quadro periférico, com a correspondente “presa” do betão da viga de 

fundação, e com os carregamentos associados à betonagem das lajes dos pisos superiores. No Edificio 

2, cuja intervenção foi menos intrusiva, havendo sido mantida a estrutura original, os deslocamentos, 

horizontais e verticais, mantiveram-se sempre bastante abaixo do limite de alerta definido no projeto. 

No global conclui-se que a solução de projeto apresentou um bom desempenho em obra face aos 

limites estabelecidos no projeto. 

De acordo com a modelação efetuada no software Plaxis, os deslocamentos obtidos entre a carga de 

serviço e a carga máxima do ensaio, situaram-se entre, aproximadamente, 6 e 10mm, o que 

corresponde a limites mais apertados para os deslocamentos. No caso do Edificio 2, cujo perfil do solo 

se admite se poder enquadrar no obtido pela modelação, os deslocamentos máximos obtidos são 

inferiores a 5mm, o que verifica, também, o limite inferior estimado através da modelação. No caso dos 

deslocamentos registados na parede de fachada do Edifício 1, salvaguarda-se que os resultados da 

modelação efetuada não são extrapoláveis para o perfil de solo identificado nessa fachada. 

Como principais conclusões podem ser destacados os seguintes tópicos: 

 Os condicionamentos associados aos trabalhos de reforço de fundações realizados em obra 

assumiram particular importância na escolha da própria solução de projeto, na escolha do 

equipamento, na sequência de execução, na gestão dos espaços, nos aspetos relacionados 

com a segurança, entre outros; 

 A análise do cenário geológico-geotécnico, hidrogeológico e sísmico do local, aliado ao uso 

de correlações com expressão local, permitiu obter bons resultados ao longo do estudo 

efetuado com vista à concretização do segundo objetivo; 

 Os métodos expeditos utilizados na simulação do ensaio de carga permitiram definir um valor 

provável para a carga última e restringir as possibilidades quanto às características do solo 

ocorrente no local do ensaio, com vista à modelação por elementos finitos com o Plaxis 2D; 

 A modelação efetuada por elementos finitos com o software Plaxis 2D, com base nos 

resultados obtidos nos métodos anteriores, e assumindo o modelo de comportamento HSsmall 

para a camada aluvionar, conduziu a um bom ajuste da curva carga-deslocamento face à 

registada no ensaio (corrigido para a pré-carga inicial); 
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 Esta modelação permitiu definir limites para os deslocamentos no caso de um perfil de solo 

com características similares às estimadas para o local do ensaio, no caso de uma microestaca 

isolada; 

 Os resultados obtidos na retroanálise respeitam a um perfil geotécnico especifico, que se 

admite corresponder ao do local do ensaio, não podendo ser extrapolados para perfis de solo 

com outras carcterísticas, como é o caso do definido para a frente da Rua da Prata, ou um 

perfil cujas camadas aluvionares sejam de natureza predominantemente argilosa.    

6.2 Perspetivas de desenvolvimentos futuros 

Ao longo deste estudo e do acompanhamento da obra surgiram questões e situações passíveis de ser 

abordadas em desenvolvimentos futuros: 

 A modelação do reforço de fundações da parede de fachada em consola do edifício 1, através 

de software 3D de elementos finitos, de modo a quantificar a transferência de carga 

eventualmente verificada para as novas fundações e os eventuais assentamentos diferenciais 

da parede de fachada decorrentes de incorreções na implantação de algumas das 

microestacas de reforço da fundação da mesma (Subcapítulo 3.4); 

 A verificação ao Estado Limite Último de Capacidade de Carga do Terreno das soluções de 

projeto, com base na resistência da interface calda – terreno ( = xy) obtida na retroanálise do 

ensaio de carga através do Plaxis; 

 A verificação ao Estado Limite Último Sismo e Liquefação das soluções de projeto; 

principalmente o da Liquefação, devido a esta envolver a perda de confinamento das 

microestacas e o aumento do carregamento lateral; 

 Confirmar se a liquefação será realmente um problema; 

 A modelação 3D da totalidade dos edifícios e correspondentes microestacas de fundação, de 

modo a serem estimados os deslocamentos num quadro global; 

 Verificar a possibilidade de otimização da solução de projeto. 

Concluindo, considera-se estar-se em presença de temáticas interessantes a serem estudadas 

futuramente. 
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Este Anexo engloba quatro partes distintas, que abordam, respetivamente, o Enquadramento aos 

estudos geológico-geotécnicos em obras correntes, os Métodos expeditos na retroanálise dos 

parâmetros geotécnicos, o  Método dos elementos finitos (MEF) com base no Plaxis 2D v8.6 e, a 

Instrumentação e observação na avaliação do desempenho das soluções de projeto. 

 

A.1 ENQUADRAMENTO AOS ESTUDOS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS EM OBRAS 

CORRENTES E AO CASO DE ESTUDO EM PARTICULAR 

A determinação dos parâmetros geotécnicos das formações ocorrentes no local é realizada a partir de 

ensaios laboratoriais específicos, os quais nem sempre constam dos estudos geológico-geotécnicos 

desenvolvidos para obras correntes. Em projeto de obras correntes, a estimativa destes parâmetros é 

normalmente efetuada através de correlações com base nos resultados dos ensaios SPT, visto que a 

realização de sondagens geotécnicas acompanhadas destes ensaios constitui a prática mais comum 

nos estudos geológico-geotécnicos realizados em Portugal.  Também é usual o recurso à experiência 

adquirida em obras da mesma natureza e em condições de fundação semelhantes.  

No que respeita à utilização de correlações, é de notar que estas devem ser usadas com o devido 

cuidado, dado que o seu campo de aplicação se restringe às condições (tipo de solo, dimensão e 

credibilidade da base de dados, enquadramento espacial, entre outros) que lhe estiveram na base. 

No caso, por exemplo, do módulo de deformabilidade do solo, parâmetro importante quando se estuda 

o comportamento tensão-deformação (ou carga-deslocamento, no caso de uma estaca quando sujeita 

a um esforço axial), encontram-se na bibliografia da especialidade (e.g.: Bowles J.E.,1996) um elevado 

número de correlações com base nos ensaios SPT, para solos de idêntica natureza, que, no entanto, 

conduzem a uma tal dispersão de resultados que impossibilita o seu uso de forma credível. 

Por outro lado, o módulo de deformabilidade do solo, para além de ser, em geral, determinado através 

de ensaios laboratoriais sobre amostras intactas, pode também ser relacionado com a velocidade das 

ondas corte Vs no caso de serem realizados estudos geofísicos no local, ou por via de correlações 

NSPT-Vs. Neste contexto, com base na velocidade das ondas de corte é possível determinar o módulo 

de distorção inicial do solo, Gmáx (ou G0), e através das relações entre as constantes elásticas, Eq. (A.1) 

e Eq. (A.2), chegar ao módulo de deformabilidade inicial solo, Emáx. 

 [PáQ = \]=I (A.1) 

 * = 2[�1 + ^� (A.2) 

Em que, \ = _) �⁄ = densidade em massa do solo, _)= peso especifico do solo, g = 9,8m/s2 = 

aceleração da gravidade, e  é o coeficiente de Poisson. 

Como se sabe, o módulo de distorção inicial G0 verifica-se no campo das muito pequenas deformações, 

sendo assim, é necessário considerar a degradação de G0 até níveis consistentes com o tipo de análise 
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que se pretende (Figura A. 1). Esta degradação tem por base na relação conhecida para o 

carregamento cíclico, entre G/G0 e o logaritmo da deformação de corte (s), a qual pode ser também 

aplicada ao carregamento monotónico, que exibe um comportamento menos acentuado (Figura A. 2). 

Este comportamento é introduzido por Fahey & Carter 1993, na forma de uma hipérbole modificada, 

permitindo relacionar o nível de rigidez do solo (G/G0) com o nível de tensão (/ult), ou seja, desde o 

nível das pequenas deformações até às grandes deformações, compatíveis com os níveis de tensão 

em obras geotécnicas. 

 

 Figura A. 1 - Variação do módulo de distorção com o nível de deformação e campo de aplicação dos ensaios in 

situ. Adaptado de Mayne & Schneider, 2001. 

 

Figura A. 2 - Variação de G/G0 no carregamento cíclico e monotónico. Adaptado de Mayne & Schneider, 2001. 

Estas considerações são particularmente úteis no caso da obra em estudo, em que a existência de 

estudos geofísicos publicados (Teves Costa et al., 2014), envolvendo as formações geológicas 

superficiais ocorrentes na Baixa de Lisboa, veio permitir a utilização de correlações entre a velocidade 

das ondas de corte, VS, e NSPT, com um menor grau de incerteza. O estudo de base da referida 

publicação, envolveu a caracterização geotécnica da área mediante a utilização de uma base dados, 

alargada, de sondagens com ensaios SPT. As velocidades das ondas de corte foram estimadas através 

de correlações empiricas com NSPT (valores médios resultantes do tratamento estatístico dos dados).  

No estudo de Teves-Costa et al., 2014, a seleção da correlação empirica N-Vs, teve por base os 

seguintes passos: 
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1) Determinação das curvas H/V a partir dos registos de “ambient vibration mesurements” em 13 locais 

próximos de sondagens com informação geotécnica satisfatória; 

2) Identificação do perfil 1D do solo a partir da informação geotécnica (espessura de cada camada e 

a profundidade do bedrock); 

3) Estimativa de Vs para cada camada a partir dos valores de NSPT das sondagens, utilizando 

correlações empíricas adequadas às características  geologicas das várias camadas; 

4) Obtenção das funções de transferencia (“Transfer Functions”) dos vário perfis mediante a utilização 

de acelerogramas sintéticos; 

5) Selecção da correlação empirica adequada comparando a frequência fundamental (f0) das funções 

de transferencia teóricas com a frequencia de pico da curva H/V experimental. 

 As correlações empíricas seleccionadas em Teves Costa et al., para as camadas superficiais 

compostas por depósitos antropogénicos e para as camadas aluvionares foram as propostas por 

Dikmen (2009), enquanto que para as formações Miocénicas foi sugerida a correlação proposta por 

Lee (1990). Estas correlações são representadas na forma da Eq. (A.3) e os respetivos parâmetros de 

correlação,  e , são identificados no Quadro A. 1, para o local afeto ao Caso de Estudo. 

 ]W = `	WZa
b  (A.3) 

Quadro A. 1 - Valores dos parâmetros  e   propostos por Dikmen (2009) e Lee (1990) para os diferentes tipos 

de solo e contexto estratigráfico (Teves Costa et al., 2014). 

 

Salienta-se, neste contexto, que um dos locais selecionados no estudo de TevesCosta et al. se situa 

na próximidade do local da obra, a Oeste, na Rua Augusta (identificado pela sondagem S5 e pelo 

microtremor M9), o que valida a opção pelas correlações apresentadas, considerando, no que se refere 

ao Caso de Estudo, estar-se em presença de aluviões essencialmente arenosos. A determinação do 

peso específico,  (kN/m3), das formações superficiais ocorrentes, foi também efectuada com base nos 

valores de NSPT, havendo sido usadas as correlações propostas por Bowles, 1982 (citado em Teves 

Costa et al., 2014), as quais se apresentam na Eq.(A.4) e na Eq. (A.5) seguintes. 

 _ = 2 �!�	WZa� + 12,1 ���cd�ã"� (A.4) 

 _ = 2,1 �!�	WZa� + 11 �e fó��h"� �!h�"f"�é!��"�� (A.5) 

Para as formaçoes Miocénicas, o referido estudo sugere valores de 20 kN/m3 e 22 kN/m3, 

respetivamente para a camada superior descomprimida e para o substrato não descomprimido. No que 

respeita a outros parâmetros de resistência do solo, tais como o ângulo de resistência ao corte, , e a 
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resistência não drenada, su, existem na bibliografia da especialidade inumeras correlações envolvendo 

NSPT. No caso de estudo são utilizadas algumas, por forma a obter a gama de valores mais provável 

para estes parâmetros. 

 

A.2 MÉTODOS EXPEDITOS NA RETROANÁLISE COM BASE NUM ENSAIO DE CARGA 

 

A.2.1 Modelo teórico de simulação de ensaios de carga em ancoragens (Carvalho, 2009) 

A aplicação do modelo teórico de simulação de ensaios de carga em ancoragens, proposto por 

Carvalho (2009), tem como objetivo inferir o valor da carga de rotura a partir dos resultados obtidos 

num ensaio prévio ou de adequabilidade, durante o qual não tenha sido mobilizada uma situação de 

rotura. O método tem por base a formulação do modelo hiperbólico de Duncan et al., 1980 (citado em 

Carvalho, 2009). Este método envolve a determinação dos deslocamentos mobilizados numa 

ancoragem durante a aplicação dos incrementos de carga (tracção) e de descarga durante um ensaio, 

nomeadamente, os deslocamentos elásticos mobilizados no comprimento livre da ancoragem devido 

ao incremento de carga, os deslocamentos elastoplásticos durante o aumento da carga, os 

deslocamentos plásticos de fluência, e os deslocamentos plásticos durante a descarga. Este modelo 

tem por base os seguintes pressupostos: 1) O aço de pré-esforço do comprimento livre da ancoragem 

apresenta apenas deformações elásticas, e, tanto na fase de carga como na fase de descarga do 

ensaio; 2) O bolbo de selagem é mobilizado totalmente na transferência de cargas para o terreno 

envolvente com uma tensão de corte uniforme, que é invariável durante o ensaio, ao longo do seu 

comprimento; 3) Os deslocamentos mobilizados na interface do bolbo de selagem com o terreno 

envolvente são do tipo elastoplástico e designados por ep; 4) O comportamento do solo na interface 

do bolbo de selagem com o terreno envolvente é representado pelo modelo hiperbólico conforme 

definido por Konder (1963) e Duncan & Chang (1970), tanto nas fases de carga como nas de descarga;  

5) Os deslocamentos totais mobilizados na cabeça da ancoragem durante o ensaio, t, são constituídos 

por três parcelas: a) deslocamentos elásticos, e, mobilizados no comprimento livre da ancoragem; b) 

deslocamentos elastoplásticos, ep, mobilizados durante a fase de carga ou de descarga na interface 

entre o bolbo de selagem e o terreno envolvente; c) deslocamentos de fluência, f, mobilizados durante 

os patamares de carga constante. Ou seja, os deslocamentos totais são calculados pela seguinte 

expressão: 

 j) = j, + j,( + j1 (A.6) 

6)Os deslocamentos plásticos permanentes totais, pt, que se verificam na interface do bolbo de 

selagem após a descarga de um patamar de carga constante, são quantificados por duas parcelas: a) 

deslocamento plástico (residual) após descarga, p;  b) deslocamentos de fluência, f, mobilizado 

durante o patamar de carga constante. Ou seja,  
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 j() = j( + j1 (A.7) 

7)A grandeza dos deslocamentos de fluência é uma função do nível de tensão mobilizado, SSL (Shear 

Stress Level) e do tipo de solo; 8) O modelo considera incrementos de carga positivos (+) com o 

aumento da carga e negativos (-) durante a descarga. 

Deslocamentos mobilizados no comprimento livre da ancoragem 

Os deslocamentos mobilizados no comprimento livre da ancoragem devido ao incremento de carga P, 

são obtidos pela seguinte equação, em que, Et é o módulo de Young do aço e At a área do aço: 

 j, = ∆- �*)%)�⁄  (A.8) 

Comportamento do solo durante o aumento da carga 

O modelo considera o modelo hiperbólico para representar o comportamento do solo na envolvente do 

bolbo de selagem (Figura A. 3), e uma abordagem incremental em termos de tensão-deformação de 

corte (distorção) em função do módulo de distorção tangente (Gt) e do nível de tensão de corte 

mobilizado (SSL). As expressões para o cálculo dos incrementos de tensão-deformação de corte (, 

) são as que a seguir se apresentam: 

 

Figura A. 3 - Modelo hiperbólico: curva tensão-deformação (Carvalho, 2009). 

 

 ∆kl = ∆- �m. o. &)5�⁄  (A.9) 

 ∆_ = ∆kl [)⁄  (A.10) 

 [) = [P'Q/1 − H1 . pp&8I (A.11) 

 [P'Q = qr-'�s<� -')P⁄ �< (A.12) 

 s<� = sT� �"� t (A.13) 

 pp& = k kO?)⁄  (A.14) 

 k = k + ∆kl (A.15) 

Em que, M – incremento da tensão de corte mobilizada devido a um incremento de carga P;   – 

incremento de deformação de corte (distorção); D – diâmetro do bolbo de selagem; Ltb – comprimento 
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do bolbo de selagem; Gt – módulo de distorção tangente; Gmax – módulo de distorção inicial, obtido 

através da expressão de Jambu: Eq (A.12); SSL – nível de tensão de corte mobilizado; Rf – coeficiente 

de rotura; ’n – tensão normal efetiva; Patm – pressão atmosférica; KG e n – parâmetros da Eq.(A.12): 

coeficiente de distorção e módulo expoente, respetivamente;  – inclinação da ancoragem; rot – tensão 

de corte de rotura; 0 - tensão de corte inicial correspondente à carga de referência Pa=0,10Pp, com Pp 

a carga máxima do ensaio. 

Deslocamentos elastoplásticos durante o aumento da carga 

O incremento de deformação elastoplástico, ep, é relacionado com o incremento da deformação de 

corte, , pela expressão, em que h é a espessura de solo mobilizada pela tensão de corte , admitida 

igual ao diâmetro D do bolbo de selagem da ancoragem (h=D): 

 ∆j,( = ∆_. ℎ (A.16) 

. Deslocamentos plásticos de fluência 

No modelo o coeficiente de fluência, ks, é independente do tipo de solo, sendo apenas função do nível 

de tensão de corte mobilizada (SSL). Admitindo ks(mm)=2SSL (Salgado e Carvalho, 2008), na rotura, 

com SSL=1, obtém-se ks=2mm. Assim, conhecendo o SSL mobilizado pela carga no patamar de 

fluência, é possível estimar o valor de ks correspondente a esse patamar e, o deslocamento plástico de 

fluência em cada patamar de carga (carga constante) no intervalo de tempo t1 a ti, é calculado pela Eq. 

(A.17), em que, t1 corresponde ao tempo inicial, considerado igual a 1 minuto, e 1 o deslocamento 

inicial, o qual é considerado nulo, o que conduz a uma expressão simplificada para o cálculo do 

deslocamento plástico de fluência fi no instante de tempo ti, dada pela Eq. (A.18): 

 j> − j
 = L=��"��h>� − �"��h
�� (A.17) 

 j1> = j> = L=�"��h>� (A.18) 

Deslocamentos plásticos durante a descarga 

Na descarga, a metodologia proposta para estimar os deslocamentos plásticos tem por base os 

procedimentos desenvolvidos por Byrne et al. (1990; 1991) [citado em Carvalho, 2009]. O 

comportamento do solo na descarga é também representado pelo modelo hiperbólico, mas o módulo 

de deformabilidade considerado é o secante e não o tangente. Quanto à tensão de rotura em descarga, 

esta é considerada igual à soma da tensão de corte mobilizada antes da descarga, L, com a tensão de 

rotura rot correspondente à fase de carga (Figura A. 4), ou seja: 

 �kO?)�v,=w'Ox' = kA + �kO?)�w'Ox'  (A.19) 
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Figura A. 4 - Comportamento do solo durante a descarga (segundo Byrne et al., 1990, Fonte: Carvalho, 2009). 

Os incrementos dos deslocamentos mobilizados no solo durante a descarga (d) são calculados 

através das seguintes equações, em que, d – a variação de tensão de corte durante a descarga; Gs 

– o módulo de corte secante; USSL – o nível de tensão de corte mobilizado na descarga (Unloading 

Shear Stress Level);  – a tensão de corte mobilizada após a descarga : 

 ∆jv = �∆kv [=⁄ �ℎ (A.20) 

 [= = [P'Q�1 − ypp&� (A.21) 

 ypp& = k �kA + kO?)�⁄  (A.22) 

 k = kA − ∆kv (A.23) 

 Estimativa dos parâmetros característicos da rigidez e da resistência da interface bolbo de 

selagem – terreno envolvente 

Os procedimentos propostos para estimar os parâmetros característicos da rigidez e da resistência da 

interface bolbo de selagem – terreno envolvente, ou seja, o valor do módulo máximo de corte, Gmáx, e 

da tensão última de corte, ult, mobilizada no solo na zona da interface do bolbo de selagem com o 

terreno envolvente, tendo por base os resultados de um ensaio de carga de uma ancoragem, são os 

que a seguir se transcrevem: 

1) Representação dos resultados do ensaio identificando separadamente as fases de carga e 

de descarga, de forma clara; 

2) Selecionar as fases de carga e zerar a origem de cada ciclo de carga; 

3) Estimar o deslocamento mobilizado no solo, na zona da interface do bolbo de selagem, no 

final de cada incremento de carga, de acordo com as seguintes etapas: 

a. Estimar a evolução do comprimento livre aparente, Lapp, ao longo do ensaio. Cálculo 

do valor médio do comprimento livre aparente para as cargas iguais ou superiores à 

carga de serviço definida no projeto. 
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b. Determinação dos deslocamentos elásticos, e, mobilizados na armadura devido aos 

incrementos de carga, considerando o (Lapp)médio. 

 j, = ∆-. /&'((8Pév>? �*)%)�⁄  (A.24) 

c. Estimar os deslocamentos mobilizados no solo, solo, na zona da interface do bolbo 

de selagem, os quais correspondem à diferença entre os deslocamentos totais e os 

deslocamentos elásticos. 

 j( = j) − j, (A.25) 

4) Converter o diagrama força aplicada (T-Ti) vs. deslocamento (solo), no diagrama 

correspondente à tensão de corte aplicada(-i) vs. distorção (). 

A tensão de corte aplicada relaciona-se com o incremento de carga dividindo a força aplicada 

(T-Ti = P-Pa) pela área lateral do bolbo (Ltb). 

 �k − k>� = z − z>
mo&)5

 (A.26) 

A distorção, , obtém-se dividindo os deslocamentos no solo pelo diâmetro do bolbo de 

selagem (D): 

 _ = j=?G? o⁄  (A.27) 

5) Estimar a tensão de corte última (ult) e o módulo de distorção máximo (Gmáx) por regressão 

linear obtida a partir do gráfico correspondente a {_ �k − k>�� ;   _|. A equação da reta de 

regressão linear é da forma y = m x + c, em que as constantes m e c são definidas por: 

 . = 1 �k�G) − k>�⁄  (A.28) 

 � = 1 [>⁄  (A.29) 

 k> = -� �mo&)5�⁄  (A.30) 

A estimativa do valor de Gmáx pode obter-se recorrendo à Eq. (A.11) e à Eq. (A.14) com Gt= 

Gi, e tendo presente que rot é dado pela Eq.(A.31). A estimativa da carga última é obtida a 

partir da multiplicação deult pela área lateral do bolbo, recorrendo à Eq. (A.30). 

 kO?) = H1 × k�G)  (A.31) 

 Alternativa ao método no comportamento na recarga 

No modelo teórico desenvolvido por Carvalho (2009), o comportamento na recarga é modelado como 

uma fase de carga. Sabendo-se que o solo exibe um comportamento na descarga-recarga (Figura A. 

5) modelado por Gur (ou, Eur em tensões-deformações), propõe-se como alternativa, simular este 

comportamento na aplicação do modelo teórico desenvolvido por Carvalho (2009). Assim, na aplicação 

ao caso de estudo, apresenta-se a simulação do ensaio considerando este comportamento. 
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Figura A. 5 - Relação tensão-deformação na carga-descarga de um ensaio triaxial (Duncan et al. 1980, adaptado 

de Maranha das Neves, 2007) 

A.2.2 Método proposto por Fleming (1992) para a previsão do assentamento de uma estaca 

isolada 

O método de Fleming (1992) tem por base o uso de funções hiperbólicas para descrever o 

comportamento individual do fuste e da ponta de uma estaca isolada (Figura A. 6), sob carregamento 

contínuo. A abordagem seguida por Fleming para a obtenção da equação geral do método, assume 

que a carga total é igual à soma da componente por atrito lateral (PS) com a componente por ponta 

(PB), distinguindo da mesma forma as componentes do assentamento (S e B), considerando que as 

resistências por atrito lateral (US) e por ponta (UB) são representadas por funções hiperbólicas. No que 

respeita à resistência por atrito lateral, componente que interessa quando se aplica o método a um 

ensaio de tracção, a relação hiperbólica é representada pela Eq. (A.32). 

 yW = ∆W
�∆W -=⁄ � − q=

 (A.32) 

 

 

Figura A. 6 - Relação assentamento vs. assentamento/carga e comportamento individual do fuste e da base 

(Fleming, 1992). 

No que respeita à resistência por atrito lateral, componente que interessa quando se aplica o método a 

um ensaio de tracção, a relação hiperbólica é representada pela Eq. (A.33). 

 yW = ∆W
�∆W -=⁄ � − q=

 (A.33) 

Esta expressão, quando manipulada em termos de S, conduz à Eq. (A.35), expressa em termos do 

fator de flexibilidade MS. Neste método o coeficiente KS (Figura A. 6) é traduzido em termos de MS, 

como uma função inversa de US, Eq. (A.34), sendo oW o diâmetro do fuste da estaca. 
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 q= = ~WoW yW⁄  (A.34) 

 ∆W= ~WoW-W
yW − -W

 (A.35) 

Em Fleming (1992) são sugeridos valores de MS numa ordem de grandeza de 0,004 em solos moles a 

duros ou relativamente soltos, 0,0005 em solos muito duros ou rocha branda, e 0,001-0,002 em argilas 

duras sobreconsolidadas. Também são referidos valores entre 0,001 e 0,004, reportados a Randolph 

& Wroth (1978, 1982). Note-se que, tratando-se de uma microestaca os valores do fator de flexibilidade 

poderão verificar-se substancialmente superiores aos relatados. 

No que respeita ao deslocamento elástico da estaca, quando submetida a um determinado 

carregamento, Fleming considera, simplificadamente, três parcelas distintas (Figura A. 7): - a primeira, 

que depende do comprimento, junto à cabeça da estaca, não afetado por atrito lateral ou com baixo 

atrito lateral (L0); a segunda, que depende do desenvolvimento da zona de transferência de carga (LF); 

e, a terceira, em função da componente de carga transmitida diretamente para a ponta. Estas três 

parcelas são definidas pelo autor de acordo com as seguintes expressões: 

 ∆
= 4
m

&-a
oWI*�

 (A.36) 

 ∆I= 4
m

q�&�-a
oWI*�

 (A.37) 

 ∆V= 4
m

�-a − yW�&�
oWI*�

 (A.38) 

Em que, EC é o módulo de Young do material da estaca, PT é a carga total aplicada na cabeça da 

estaca e KE é um fator de redução de LF, definido pelo centroide da zona de transferência de carga. 

 

Figura A. 7 - Método simplificado para o cálculo do encurtamento elástico (Fleming, 1992). 

No caso de atrito lateral uniforme, o encurtamento elástico 2 é equivalente, no máximo, ao de uma 

coluna de comprimento igual a 0,5LF. Com base em estudos citados no artigo, são indicados valores 

para o comprimento efetivo da coluna na ordem de 0,4LF no caso de solo elástico com rigidez uniforme, 

e 0,67LF para solo com rigidez uniformemente crescente a partir do topo da zona de transferência de 

carga, em que é igual a zero. A terceira componente, 3, tem em conta que, quando a carga aplicada 
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excede a resistência lateral última US, as cargas adicionais provocam o encurtamento do comprimento 

LF, podendo ser simplesmente tratado como uma coluna sujeita ao excesso de carga aplicada. O 

encurtamento elástico total,  ∆�, no caso de uma estaca flutuante, é então, definido como a soma das 

parcelas devidas à carga aplicada (PT) até esta igualar a resistência lateral última US, ou seja: 

 ∆�= 4
m × -�& + q� × &��

o=I × *w
 , -a ≤ yW (A.39) 

A.2.3 Método de Mayne & Schneider (2001) na simulação de um ensaio de carga 

O método proposto por Mayne e Schneider (2001), assenta no conceito da degradação da rigidez inicial 

do solo, E0, com o aumento do nível de carga, incorporando assim o comportamento não linear do solo 

nas curvas carga-assentamento. No método, este comportamento tem por base a representação 

gráfica, na forma adimensional de E/E0 versus q/qult, definida a partir da expressão da hipérbole 

modificada de Fahey e Carter (1993), e dada por: 

 * * = 1 − ��� ��G)⁄ �x⁄  (A.40) 

Em que, E é o módulo de deformabilidade secante e q é a carga aplicada. 

Este conceito é aplicado na simulação de um ensaio de carga de uma estaca, carregada axialmente, e 

introduzido na expressão de Poulos (1987,1989) para o cálculo dos deslocamentos (wt).  Para a 

determinação do fator de influência dos deslocamentos(I) é considerada a solução concisa de 

Randolph e Wroth (1978). As equações são as seguintes: 

 �) = -)�� �*=e�⁄  (A.41) 

 

�� = 4�1 + �
�1 + 1

m� . 8
�1 − =� .�� . h�!ℎ ��&�

�& . &
e�

� 4
�1 − =� .�� + 4m\

� . h�!ℎ ��&�
�& . &

e�
 (A.42) 

Onde, � = db / d (estacas de base alargada), � = ESL/Eb (� =1 para estacas flutuantes; � <1 para estacas 

por ponta),  = Esm /EsL (grau de homogeneidade do solo, variação do módulo em profundidade: =1 

para solo homogéneo e =0,5 para solo tipo Gibson),  é a razão de rigidezes estaca-solo dada pela 

Eq. (A.38), os parâmetros  e L têm em conta a esbelteza da estaca (L/d), e são expressos, 

respetivamente, pela Eq. (A.44) e pela Eq. (A.45). 

 
 = 2�1 + =� *(

*=A
 (A.43) 

 � = �!��0,25 + �2,5\�1 − ^=� − 0,25���2&/e� (A.44) 

 �& = 2 R 2
��U

,� &
e (A.45) 

No que respeita à definição dos vários parâmetros, d é o diâmetro do fuste da estaca, L é o comprimento 

da estaca, EsL é o módulo de elasticidade do solo ao longo do fuste da estaca para a profundidade total 
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(z=L), Esm é o módulo de elasticidade do solo a meia altura do fuste da estaca, Eb é o módulo de 

elasticidade do solo abaixo da base da estaca e Ep é o módulo de Young da estaca. 

Tendo em conta a Eq. (A.40) de Fahey e Carter, a expressão de Poulos reescreve-se na forma: 

 �) = S. ��
e. *PáQ . �1 − ��S S�G)⁄ �x� (A.46) 

Em que Q=Pt (carga aplicada); Qult=Pult (capacidade axial sob carregamento de compressão ou de 

tracção); e, f e g são parâmetros da hipérbole (f=1,0 e g=0,3 sugeridos para primeira aproximação).  

 

A.3 MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS COM O SOTWARE PLAXIS 2D  

O Plaxis é um software de cálculo para aplicações geotécnicas que recorre à lógica dos elementos 

finitos. Este programa foi desenvolvido na Universidade Técnica de Delf, na Holanda, desde 1987, 

sendo desde 1993, gerido pela empresa comercial Plaxis. Atualmente, as versões mais utilizadas são 

as versões 8.2 a 8.6 para modelação 2D, e a versão 3D para a modelação tridimensional. As versões 

8.2 a 8.6, permitem a análise de problemas geotécnicos em 2D (deformação plana ou axissimétrica). 

O Plaxis 3D permite a análise tridimensional das deformações em obras geotécnicas. Esta versão 

considera os mesmos modelos de comportamento que o Plaxis 2D e é utilizada na modelação 

tridimensional do comportamento de estruturas. 

A malha standard do Plaxis v8.6 é definida por elementos triangulares de 15 nós. Este elemento 

proporciona uma integração de quarta ordem para os deslocamentos e a integração numérica com 

doze pontos de Gauss. 

 Este programa contempla as interfaces, o faseamento da construção, a geração automática da malha 

de elementos finitos, e incorpora várias leis de comportamento de solos nos modelos de cálculo, 

nomeadamente, a Lei de Hooke - Modelo Elástico Linear (LE), o Modelo de Mohr-Coulomb (MC), o 

Modelo Hardening Soil (HSM), o Modelo Hardening Soil with Small Strain Stiffness (HSsmall) e o 

Modelo Soft Soil Creep (SSM). 

No caso de estudo recorreu-se ao Plaxis 2D, versão 8.6, com vista à retroanálise dos parâmetros 

geotécnicos do solo, tendo por base os resultados do ensaio de carga, realizado em obra, a uma 

microestaca.  

O Plaxis na análise de uma microestaca isolada carregada axialmente 

A modelação do comportamento de uma microestaca pelo método dos elementos finitos, com recurso 

ao Plaxis 2D, pode ser realizada através de um modelo em simetria de revolução. Esta condição de 

simetria de revolução (ou axissimetria) é geralmente utilizada no caso de uma estaca cilíndrica isolada, 
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em que o eixo de simetria é o eixo da estaca, razão pela qual, nos parágrafos seguintes, é usado o 

termo estaca indistintamente.  

No modelo axissimétrico, a estaca é considerada cilíndrica e totalmente preenchida. No caso de 

secções não circulares ou não preenchidas, são atribuídas características equivalentes para as 

superfícies, para os módulos e para as densidades, conservando em geral as rigidezes axiais e os 

diâmetros exteriores ou o comprimento real das estacas. Conhecendo o raio equivalente, é necessário 

atribuir ao material que constitui a estaca um módulo de Young tal que assegure uma rigidez 

equivalente à da estaca real. 

Na modelação é conveniente fixar os limites verticais da malha (condição fronteira: u=0) e o limite 

horizontal inferior (condição fronteira: v=0 ou u=v=0). A definição destes limites, no caso de uma estaca 

em compressão, é de pelo menos duas vezes o comprimento da estaca (Lp) para o limite vertical, e 

para o limite horizontal inferior em pelo menos 2,5Lp abaixo da ponta (condição fronteira: v=0 ou u=v=0), 

ou seja, 3,5L a partir da superfície. No caso de uma estaca/microestaca sujeita a tracção, o critério 

estabelecido para o limite horizontal inferior poderá revelar-se excessivo. Relativamente à malha, esta 

deve ser relativamente mais refinada na vizinhança das interfaces, isto é, ao longo do fuste e na ponta 

(estacas carregadas à compressão). 

Modelo de comportamento de solos aluvionares arenosos no Plaxis 

No caso de estacas fundadas em solos aluvionares arenosos e sujeitas a ensaios de carga, são 

normalmente utilizados o Modelo Mohr-Coulomb, o Modelo Hardening-Soil e o Modelo Hardening-Soil 

with Small Strain Stiffness. Nos parágrafos seguintes apresentam-se, resumidamente, os modelos 

citados e as suas limitações. 

O Modelo Mohr-Coulomb é o mais fácil de utilizar no Plaxis, sendo recomendado para uma primeira 

análise do problema. Este modelo assume um comportamento Elástico Perfeitamente Plástico para o 

solo, o que corresponde a uma simplificação grosseira do real comportamento do solo (Figura A. 8).  

 

Figura A. 8 - Modelo Mohr-Coulomb (adaptado de Gouw,Tjie-Long 2014). 

Na realidade, o solo apresenta comportamento não linear variando com o nível de tensão, o que conduz 

a uma sobreavaliação dos deslocamentos até pelo menos 50% da carga última, enquanto que para 

cargas superiores conduz a valores de deslocamentos subestimados (Gouw,Tjie-Long 2014). O módulo 

de deformabilidade de referência no modelo é o E50 (Eref = E50), ou seja, o correspondente ao declive 
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da reta secante ao ponto em que a deformação é 50% da atingida para a carga última (ramo elástico).  

No que respeita ao comportamento na descarga-recarga, este é assumido igual ao de uma situação 

em carga, Eur= E50, ou seja, inferior ao do comportamento real.  

De acordo com Gouw (2014), poderá obter-se uma melhor aproximação ao comportamento real 

assumindo Eref = Eur (Eur > E50). No caso de estudo adotou-se este procedimento, com  bons resultados. 

O modelo Mohr-Coulomb envolve cinco parâmetros importantes: o módulo de deformabilidade (E50), e 

o coeficiente de Poisson () para a elasticidade do solo; o ângulo de resistência ao corte () e a “coesão” 

(c) para a plasticidade do solo e, o ângulo de dilatância (). Para ter em conta as variações com a 

profundidade, o Plaxis permite considerar o aumento do módulo de deformabilidade e da “coesão” com 

a profundidade, considerando um Eincr e um cincr. Este procedimento não se aplica ao caso de estudo, 

pelo que não será aqui desenvolvido. 

No que respeita à interface solo-estrutura, esta é definida no Plaxis pelo parâmetro Rinter, o qual é 

introduzido no critério de rotura de Mohr Coulomb, Eq. (A.47). 

 k ≤ �' + s� h�! j>        "c        k ≤ �' + H><),Os� h�! � (A.47) 

Para além dos parâmetros já mencionados, as condições iniciais do solo, tensões horizontais iniciais, 

são geradas com base no coeficiente de impulso em repouso (K0 = 1–sen ’). Salienta-se que o estado 

de tensão inicial do solo tem um papel essencial na maioria dos problemas de deformações.  

O modelo Hardening-Soil (endurecimento isotrópico) é um modelo avançado que tem por base o 

modelo hiperbólico de Duncan & Chang, 1970, e incorpora o modelo Cam Clay (modificado). Este 

modelo retoma as formulações hiperbólicas, melhorando-as através da introdução da teoria da 

plasticidade ao invés da teoria da elasticidade, da dilatância do solo e da introdução de uma superfície 

de cedência “yield cap”. O modelo Hardening-Soil (HS) é aplicável a todos os tipos de solos e é 

particularmente usado para simular carregamentos rápidos, como é o caso dos ensaios de carga. Neste 

modelo os ciclos de descarga-recarga são modelados pelos parâmetros elásticos Eur e ur. O 

comportamento não linear do solo é representado com base na degradação da rigidez do solo com o 

aumento da carga aplicada, sob a forma de uma hipérbole. Este modelo envolve um elevado número 

de parâmetros, nomeadamente, os vários módulos de deformabilidade (Ei, E50, Eur, Eoed), determinados 

a partir de ensaios triaxiais, no caso dos três primeiros, ou, com base no ensaio edométrico, no caso 

do último. A característica de base do modelo é a dependência da tensão de confinamento na rigidez 

do solo, introduzida pelo parâmetro m. O modelo prevê a aplicação em condições de tensão e de 

deformação edométricas (compressão unidimensional), que no Caso de Estudo não são aplicáveis 

 A formulação hiperbólica e a definição dos parâmetros do modelo, têm por base o ensaio triaxial 

drenado (Figura A. 9).  No que respeita à formulação hiperbólica e ao respetivo enquadramento dos 

parâmetros do modelo, remete-se para leitura em Brinkgreve, Broere, & Waterman, PLAXIS 2D - 

Version 8, Scientific Manual, 2006. 
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Figura A. 9 - Parâmetros Modelo Hardening-Soil vs. relação tensão-deformação (hiperbólica), ensaio triaxial 

drenado (Brinkgreve, Broere, & Waterman, PLAXIS 2D - Version 8, Material Models Manual, 2006). 

Os parâmetros do modelo incluem, para além do Módulo de Deformabilidade de referência ( E50ref ) e 

do Módulo de deformabilidade de referência em descarga-recarga (Eurref = 3E50ref, por defeito no Plaxis), 

correspondentes a uma pressão de confinamento de referência (pref = 100kPa), mais dois parâmetros, 

um que é o coeficiente de rotura Rf,  relacionado com a formulação hiperbólica e com o critério de rotura 

de Mohr-Coulomb, e o outro, que é o parâmetro de potência m, já referido, que determina o grau de 

dependência da tensão de confinamento, assumido com comportamento logarítmico. Este parâmetro 

toma valores entre 0,5 e 1,0 (1,0 para argilas moles e próximo de 0,5 para areias e siltes). O elevado 

número de parâmetros envolvidos, e cuja determinação tem por base a realização de ensaios 

laboratoriais que, no âmbito dos Estudos Geológico-Geotécnicos inerentes à maioria das obras 

comuns, nem sempre, ou raramente, se verificam, torna o seu campo de aplicação restritivo. A 

apresentação deste modelo teve como objetivo a introdução ao modelo Hardening Soil with Small Strain 

Stiffness, o qual constitui uma extensão ao modelo anterior, e que se reveste de particular interesse na 

aplicação ao Caso de Estudo, particularmente na retroanálise dos parâmetros do solo.  

O Modelo Hardening-Soil with Small Strain Stiffness (HSsmall), tal como já referido, constitui uma 

extensão ao modelo Hardening-Soil. A principal diferença  consiste em que as propriedade elásticas se 

aplicam na gama das muito pequenas deformações, verificando-se o decaimento não linear da rigidez 

do solo  com o aumento da amplitude da deformação. A base do método é ilustrada na Figura A. 10. 

 

Figura A. 10 - Curva característica do comportamento rigidez-deformação de corte dos solos. 
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No Plaxis, o modelo HSsmall utiliza praticamente os mesmos parâmetros do modelo HS, e introduz 

dois parâmetros adicionais para descrever o comportamento da rigidez do solo na gama das pequenas 

deformações, nomeadamente, o módulo de distorção inicial G0 e, o valor da distorção 0,7 para o qual 

o módulo de distorção secante G é reduzido para 70% de G0. De acordo com Brinkgreve, Broere, & 

Waterman, PLAXIS 2D - Version 8, Material Models Manual, 2006, a determinação deste parâmetro 

pode ser efetuada, de modo aproximado, através da aplicação do Critério de rotura de Mohr Coulomb 

na Eq. (A.48) e na Eq. (A.49). A primeira, é a equação de Hardin e Drnevich (1972), que modela a 

forma em S da curva característica na dinâmica de solos (Figura A. 10), e a segunda é a correspondente 

equação modificada, adotando r igual a 0,7. Em que, r é o limiar de distorção. 

 [
[

= 1
1 + � _

_O
�         �".         _O = kP'Q

[
 (A.48) 

 [
[

= 1
1 + � � _

_,E
�

        �".         � = 3
7 

(A.49) 

A Eq. (A.50) permite, assim, determinar de forma aproximada o valor do parâmetro 0,7: 

 _,E ≈ 1
9[

�2���1 + �"��2��� − s
��1 + q� ��!�2��� (A.50) 

Este modelo abre uma possibilidade de aplicação ao Caso de Estudo, permitindo simular o ensaio de 

carga partindo de propriedades do solo mais realistas, estimadas com base em G0, com recurso a 

correlações NSPT-VS já abordadas e justificadas neste Anexo, em A.1.  

A.4 A INSTRUMENTAÇÃO E MONITORIZAÇÃO EM OBRAS DE REABILITAÇÃO 

A Instrumentação e Observação de obras geotécnicas é de extrema valia na avaliação do desempenho 

das soluções adotadas e, consequentemente, no dimensionamento efetuado em fase de projeto, 

permitindo em tempo útil corrigir os desvios verificados, mediante a adoção de medidas de reforço ou 

mesmo a opção por soluções alternativas mais adequadas, minimizando os riscos envolvidos. Esta 

abordagem de dimensionamento de obras geotécnicas insere-se no chamado Método Observacional 

(cláusula 2.7 do EC7), no entanto, a sua implementação só é viável se o projeto puder ser adaptado, 

simplificado ou reforçado, em tempo útil, após a observação, o que no Caso de Estudo se enquadra no 

reforço de fundações das fachadas instrumentadas dos edifícios. Os “limites aceitáveis” do 

comportamento das estruturas são usualmente representados na forma de critérios de alerta e de 

alarme associados à observação, os quais delimitam três zonas de risco para os deslocamentos ou 

outra propriedade observada.  Estas zonas são representadas por três cores (verde, amarelo e 

vermelho), com os seguintes significados: VERDE – OK, prosseguir; AMARELO – Fase de Decisão 

(monitorizar com maior frequência, rever os cálculos e iniciar a implementação de medidas de 

contingência caso a observação mostre uma evolução rápida no sentido do limite de alarme (vermelho); 

VERMELHO – Implementação de medidas para travar os movimentos. Mais recentemente, foi 

introduzido o patamar correspondente ao ELU (UK CHSW Reg, 1996, fonte: Nicholson, 2011): 

EMERGÊNCIA – Evacuação. 
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Na Figura A. 11 é apresentada a definição destas zonas reportando (ex.: Cortina flexível).  

 

Figura A. 11 - Idealização da Previsão dos Deslocamentos (EC7) versus Deslocamentos Observados 

(Patel et al. 2007; Nicholson 2011). 

O cálculo destes limites insere-se na verificação aos Estados Limites de Serviço (EC7: ELS), a qual se 

baseia, no caso dos projetos predefinidos (modo tradicional), no uso dos “valores característicos” das 

propriedades do terreno. No Método Observacional, os “limites do comportamento aceitável” são 

também calculados em condições de “serviço”, mas considerando o valor “mais provável” e o valor 

“característico” das propriedades do terreno. No Quadro A. 2 apresentam-se as definições destes 

limites (CIRIA 185), com base nos quais o comportamento pode ser monitorizado e revisto. 

Quadro A. 2 - Valores mais provável, característico e mais desfavorável. (CIRIA 185, em Patel et al. 2007) 

 

No EC7 as premissas para o dimensionamento baseiam-se, como referido, no uso de “valores 

característicos”, os quais representam uma “estimativa cautelosa do valor que influencia a ocorrência 

do estado limite”, prevendo a possibilidade de serem usados métodos estatísticos para a escolha dos 

“valores característicos” das propriedades do terreno, no entanto, para a grande maioria dos projetos, 

a escassa investigação geotécnica não permite o seu uso, não obstando a sua utilidade em grandes 

projetos cuja quantidade de dados o justifica. 

Na prática, estes limites são usualmente definidos com base na experiência adquirida (projetos de baixo 

risco), ou, no caso de projetos importantes e/ou de elevado risco, são estimados em fase de projeto, 

com base na modelação numérica para o cálculo de deslocamentos, através de software adequado.  
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Compilação da informação geológica das fichas individuais dos furos das sondagens: 

SOND. 
PROF. 
INICIAL 

LITOLOGIA LITOLOGIA ESPECÍFICA 
ESP. 
(m) 

UNID. 
(m) 

S1 0 aterro 
Argilas areno-siltosa c/ seixo miúdo frequente e restos cerâmicos muito 
abundantes, castanho escuras acinzentadas 

6,5 At 

  6,5 areia Areia média lavada ou levemente siltosa, solta, amarela "suja" 2,5 a 

  9 areia 
Areia média lavada ou muito levemente siltosa, medianamente 
compacta, amarela 

1,5 a 

  10,5 areia 
Areia fina siltosa, lodosa, restos conquíferos abundantes, 
medianamente compacta, cinzento escura 

1,5 a 

  12 areia 
Areia fina siltosa, lodosa, medianamente compacta, acinzentada e 
acastanhadas no topo 

4,5 a 

  16,5 silte 
Siltes lodosos, algo arenosos, duros a muito duros, micáceos, por vezes 
c/ restos de conchas abundantes, cinzento escuros e anegrados 

5,5 a 

  22 silte 
Idem, medianamente consistentes, cinzento escuros com nódulos 
anegrados 

2 a 

  24 areola? 
Areias finas a muito finas siltosas, micáceas, medianamente compactas, 
cinzento escuras 

3 a / MII 

  27 silte 
Siltes argilosos e finamente arenosos, com nódulos carbonatados, rijos, 
cinzento azulados com elementos esbranquiçados 

3 MI 

  30 argila 
Argilas siltosas, rijas, levemente micáceas, azuladas e castanho 
esverdeadas 

3 MI 

  33 silte 
Siltes finamente arenosos e areias muito finas siltosas, algo argilosas, 
rijas, acinzentado e esverdeado c/ laivos acastanhados 

3,32 MI 

S2 0 aterro 
Areias heterométricas siltosas e silto argilosas com seixo e calhau 
calcário abundante (enrocamento), acastanhadas 

2,5 At 

  2,5 aterro 
Siltes areno argilosos, com seixo e calhau disperso,  restos cerâmicos e 
vestígios de argamassa de cal, castanhos e acinzentados 

4 At 

  6,5 areia 
Areias médias lavadas, medianamente compacta, amareladas "sujas" 
(Areias de praia) 

6 a 

  12,5 areia 
Areias finas siltosas, lodosas, com restos conquíferos, levemente 
micáceas, medianamente compactas, cinzento escuras 

8,5 a 

  21 areia Idem, muito soltas a soltas 3 a 

 24 areia Idem, medianamente compactas 1,5 a 

 
 

25,5 argila 
Argilas siltosas a silto arenosas, levemente micáceas, duras a rijas, com 
seixo e calhau frequente 

3 a 

 28,5 argila 
Argila siltosa, muito duras, micáceas, azuladas e castanho esverdeadas 
com laivos avermelhados 

3 MI 

 31,5 silte 
Siltes finamente arenosos e areias muito finas fortemente siltosas, algo 
argilosos, rijos, acinzentados com laivos acastanhados 

3,4 MI 

S3 0 aterro 
Areias heterométricas silto argilosas com fragmentos de calcário 
abundantes (por vezes com vestígios de argamassa de cal) e frequentes 
restos cerâmicos, castanho escuras acinzentadas 

7 At 

  7 aterro Argila arenosa, dura, castanho escura 1 At 

  8 areia 
Areias médias lavadas ou muito levemente siltosas, compacta a muito 
compacta, amareladas "sujas" 

4 a 

  12 areia 
Areia média a fina com seixo miúdo ocasional, micácea, compacta, 
cinzento escuras 

1,5 a 

  13,5 areia Idem, muito solta, com finos leitos silto-lodosos, cinzento escura 1,5 a 

  15 argila 
Argila siltosa e algo lodosa, levemente micáceas, mole e medianamente 
consistente, cinzento escura anegrada 

6 a 

  21 areia 
Areia média a fina siltosa, lodosa ou com finas passagens lodosas, muito 
soltas a soltas, com restos conquíferos por vezes abundantes, cinzento 
escuras 

4,5 a 
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Compilação da informação geológica das fichas individuais dos furos das sondagens (cont.): 

SOND. 
PROF. 

INICIAL 
LITOLOGIA LITOLOGIA ESPECÍFICA 

ESP. 
(m) 

UNID. 
(m) 

S3 
(cont.) 

25,5 areia 
Areias heterométricas silto-lodosas, com seixo disperso, 

medianamente compactas, algo micáceas, cinzento escuras 
4,5 a 

 30 argila 
Argila siltosa, levemente micácea, medianamente consistente, 

castanho escura 
1,5 a 

 31,5 silte 
Siltes argilosos e finamente arenosos, muito duros, cinzento azulados 

com nódulos carbonatados esbranquiçados 
1,5 MI 

 33 argila 
Argilas siltosas, rijas, com seixo disperso, cinzento esverdeadas com 

laivos castanho amarelados 
3 MI 

 36 argila Argilas siltosas, rijas, cinzento escuras 4,9 MI 

Estudo com base nas correlações de Bowles (), Dikmen (Vs) e de Lee (Vs), [fonte: Teves Costa 

et al., 2014]: 

Sondagem S1 

Prof. Geol. NSPT Vs  G0 E0 

m S1 - m/s kN/m3 MPa MPa 

1,5   1         

3 At 1 58 11,0 3,8 9 

4,5   3 89 13,3 10,8 26 

6   4 100 13,9 14,1 34 

7,5   8 145 16,3 34,9 84 

9 10,5 14 174 17,4 53,9 129 

10,5   18 189 17,9 65,5 157 

12   12 166 17,1 47,9 115 

13,5   13 170 17,2 50,9 122 

15   18 189 17,9 65,5 157 

16,5   16 182 17,6 59,8 144 

18   16 182 17,6 59,8 144 

19,5   15 178 17,5 56,9 137 

21   14 174 17,4 53,9 129 

22,5   6 132 15,7 27,8 67 

24   17 186 17,8 62,7 150 

25,5   27 217 18,7 89,5 215 

27   60 424 20 366,6 880 

28,5 M 49 384 20 300,6 721 

30   31 307 20 191,9 461 

31,5   45 368 20 276,5 664 

33   60 424 22 403,2 968 

34,5   60 424 22 403,2 968 

36   60 424 22 403,2 968 

 

 

 

Sondagem S2 

Prof. Geol. NSPT Vs  G0 E0 

m S2 - m/s kN/m3 MPa MPa 

1,5   60         

3 At 2 76 12,5 7,3 18 

4,5   9 137 15,6 29,7 71 

6 6,5 9 137 15,6 29,7 71 

7,5   12 166 17,1 47,9 115 

9   16 182 17,6 59,8 144 

10,5   19 193 18,0 68,3 164 

12 12,5 23 205 18,4 79,1 190 

13,5   28 219 18,8 92,0 221 

15   20 196 18,1 71,1 171 

16,5   16 182 17,6 59,8 144 

18   15 178 17,5 56,9 137 

19,5   15 178 17,5 56,9 137 

21   6 132 15,7 27,8 67 

22,5   4 115 14,9 20,2 48 

24   12 166 17,1 47,9 115 

25,5   34 234 19,2 106,8 256 

27   14 174,4 17,4 53,9 129 

28,5   26 281 20 161,5 388 

30 M 29 297 20 179,8 431 

31,5   60 424 22 403,2 968 

33   60 424 22 403,2 968 

34,5   60 424 22 403,2 968 

 

 

 

 

Sondagem 3 

Prof. Geol. NSPT Vs  G0 E0 

m S3 - m/s kN/m3 MPa MPa 

1,5   1         

3 At 3 89 13,3 10,8 26 

4,5   3 89 13,3 10,8 26 

6   3 89 13,3 10,8 26 

7,5 8,0 12 153 16,2 38,7 93 

9   47 260 19,8 136,7 328 

10,5 12 52 269 20,0 147,6 354 

12   36 238 19,3 111,7 268 

13,5   6 132 15,7 27,9 67 

15 

a 

4 115 14,9 20,2 48 

16,5 5 124 15,3 24,1 58 

18 4 115 14,9 20,2 48 

19,5 5 124 15,3 24,1 58 

21   5 124 15,3 24,1 58 

22,5   4 115 14,9 20,2 48 

24   5 124 15,3 24,1 58 

25,5   16 182 17,6 59,7 143 

27   28 219 18,8 92,2 221 

28,5   14 174 17,4 54,0 130 

30   7 139 16,0 31,4 75 

31,5   20 247 20 124,9 300 

33 M 28 292 20 173,7 417 

34,5   33 316 20 204,0 490 

36   40 347 20 246,4 591 

37,5   60 424 22 403,2 968 

39   60 424 22 403,2 968 

40,5   60 424 22 403,2 968 
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UNID 
GEOLOGIA PROFUNDIDADE NSPT  Vs G0 E0 

Perfil Prata (S1 + S2) (m) (-) (kN/m3) (m/s) (MPa) (MPa) 

Dep. 
Antropogénicos 

Matriz:  
(S1) argilas areno-siltosas /  (S2) 

siltes areno argilosos 

< 4,0 - - - - - 

4,0 - 6,5 3 13,3 89 10,8 26 

Aluvião 

Areias médias lavadas 6,5 – 12,0 15 17,5 178 56,8 136 

Areia fina siltosa lodosa /Siltes 
lodosos arenosos 

12,0 – 21,5 15 17,5 178 56,8 136 

Areia fina siltosa lodosa, muito 
solta a solta 

21,5 – 24,0 5 15,3 124 24,1 58 

Areia fina a muito fina siltosa/ 
Argila siltosa a silto-arenosa 

24,0 – 27,0/28,5 15 17,5 178 56,8 136 

Miocénico MI/MII descomprimido > 27,0 / 28,5 - - - - - 

 

UNID GEOLOGIA PROFUNDIDADE NSPT  Vs G0 E0 

 Perfil Correeiros (S3) (m) (-) (kN/m3) (m/s) (MPa) (MPa) 

Dep. 
Antropogénicos 

Matriz: areia heterométrica silto-
argilosa 

< 4,0 3 - - - - 

4,0 – 7,0 3 13,3 89 10,8 26 

argila arenosa dura 7,0 – 8,0 12 16,2 153 38,6 93 

Aluvião 

areias médias lavadas 8,0 – 12,0 15 17,5 178 56,8 136 

areia média a fina 12,0 – 15,0 5 15,3 124 24,1 58 

argila siltosa lodosa 15,0 – 21,5 5 15,3 124 24,1 58 

areia média a fina, siltosa 21,5 – 25,5 5 15,3 124 24,1 58 

areia heterométrica siltosa 25,5 – 30,0 15 17,5 178 56,8 136 

argila siltosa micácea 30,0 – 31,5 7 16,0 139 31,4 75 

Miocénico MI/MII descomprimido > 31,5 - - - - - 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 10 20 30 40 50 60

P
ro

fu
n

d
id

ad
e 

(m
)

NSPT

S1
S2
S3
Perfil Prata
Perfil Correeiros

0

5

10

15

20

25

30

35

10 12 14 16 18 20 22

P
ro

fu
n

d
id

ad
e 

(m
)

 (kN/m3)

S1
S2
S3
Perfil S1/S2 (Prata)

0

5

10

15

20

25

30

35

0 50 100 150 200 250 300

P
ro

fu
n

d
id

ad
e 

(m
)

Vs (m/s)

S1
S2
S3
Perfil S1/S2 (Prata)
Perfil S3 (Correeiros)

0

5

10

15

20

25

30

35

0 25 50 75 100 125 150

P
ro

fu
n

d
id

ad
e 

(m
)

G0 (MPa)

S1
S2
S3
Perfil S1/S2 (Prata)
Perfil S3 (Correeiros)

0

5

10

15

20

25

30

35

0 75 150 225 300 375

P
ro

fu
n

d
id

ad
e 

(m
)

E0 (MPa)

S1
S2
S3
Perfil S1/S2 (Prata)
Perfil S3 (Correeiros)



ANEXO B – Caracterização geológico-geotécnica 

 

101 

 

Determinação da Pressão intersticial (u), da Tensão total ( v) e da Tensão efetiva ( ’v): 

 

UNID 

GEOLOGIA PROFUNDIDADE NSPT  u v ’v 

Perfil Prata (S1 + S2) (m) (-) (kN/m3) (kPa) (kN/m2) (kN/m2) 

Dep. 
Antropogénicos 

Matriz: 0 - - 0 0,0 0,0 

(S1) argilas areno-siltosas /  
(S2) siltes areno argilosos 

4 3 13,3 0 53,2 53,2 

6,5 3 13,3 25 86,5 61,5 

Aluvião 

Areias médias lavadas 12 15 17,5 80 182,7 102,7 

Areia fina siltosa lodosa /Siltes 
lodosos arenosos 

21,5 15 17,5 175 349,0 174,0 

Areia fina siltosa lodosa, 
muito solta a solta 

24 5 15,3 200 387,2 187,2 

Areia fina a muito fina siltosa/ 
Argila siltosa a silto-arenosa 

28 15 17,5 240 457,2 217,2 

Miocénico MI/MII descomprimido > 28 - - - - - 

 

UNID GEOLOGIA PROFUNDIDADE NSPT  u v ’v 

  Perfil Correeiros (S3) (m) (-) (kN/m3) (kPa) (kN/m2) (kN/m2) 

Dep. 
Antropogénicos 

Matriz: areia heterométrica 
silto-argilosa 

0 - - 0 0 0 

4 3 13,3 0 53,2 53,2 

7 3 13,3 30 93,1 63,1 

argila arenosa dura 8 12 16,2 40 109,3 69,3 

Aluvião 

areias médias lavadas 12 15 17,5 80 179,3 99,3 

areia média a fina 15 5 15,3 110 225,2 115,2 

argila siltosa lodosa 21,5 5 15,3 175 324,7 149,7 

areia média a fina, siltosa 25,5 5 15,3 215 385,9 170,9 

areia heterométrica siltosa 30 15 17,5 260 464,6 204,6 

argila siltosa micácea 31,5 7 16 275 488,6 213,6 

Miocénico MI/MII descomprimido > 31,5 - - - - - 
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Determinação do angulo de resistência ao corte por Hatanaka & Uchida, Eq. (1) e NF = 4 m (ex.: 

Sondagem 1): 

Prof. Geol. NSPT N60  u v0 'v0 CN N1,60 ' 

m  - - kN/m3 kPa kN/m2 kN/m2   - graus 

1,5   1                 

3 At 1 1 11,0   33,0 33,0 1 1 23 

4,5   3 3 13,3 5 53,0 48,0 1 3 26 

6   4 3 13,9 20 73,8 53,8 1 3 27 

7,5   8 8 16,3 35 98,3 63,3 1,257 10 32 

9 10,5 14 13 17,4 50 124,4 74,4 1,160 15 35 

10,5   18 18 17,9 65 151,2 86,2 1,077 19 37 

12   12 12 17,1 80 176,9 96,9 1,016 12 34 

13,5   13 13 17,2 95 202,7 107,7 0,964 13 34 

15   18 18 17,9 110 229,5 119,5 0,915 16 36 

16,5   16 16 17,6 125 255,9 130,9 0,874 14 35 

18   16 16 17,6 140 282,3 142,3 0,838 13 34 

19,5   15 15 17,5 155 308,6 153,6 0,807 12 34 

21   14 14 17,4 170 334,7 164,7 0,779 11 33 

22,5   6 6 15,7 185 358,2 173,2 0,760 5 28 

24   17 17 17,8 200 384,9 184,9 0,735 13 34 

25,5   27 27 18,7 215 413,0 198,0 0,711 19 37 

27 M 60                 

28,5 desc. 49         

30   31         

 
 
 
 

UNID 
GEOLOGIA PROFUNDIDADE ’ (H&U) 

Perfil Prata (S1 + S2) (m) (°) 

Dep. Antropogénicos 
Matriz: 

(S1) argilas areno-siltosas /  (S2) siltes areno argilosos 

< 4,0 - 

4,0 - 6,5 27 

Aluvião 

Areias médias lavadas 6,5 – 12,0 34 

Areia fina siltosa lodosa /Siltes lodosos arenosos 12,0 – 21,5 34 

Areia fina siltosa lodosa, muito solta a solta 21,5 – 24,0 27 

Areia fina a muito fina siltosa/ Argila siltosa a silto-arenosa 24,0 – 27,0/28,5 34 

Miocénico MI/MII descomprimido > 27,0 / 28,5 - 

 

UNID 
GEOLOGIA PROFUNDIDADE ’ (H&U) 

Perfil Correeiros (S3) (m) (°) 

Dep. 
Antropogénicos 

Matriz: areia heterométrica silto-argilosa 
< 4,0 - 

4,0 – 7,0 27 

argila arenosa dura 7,0 – 8,0 33 

Aluvião 

areias médias lavadas 8,0 – 12,0 35 

areia média a fina 12,0 – 15,0 28 

argila siltosa lodosa 15,0 – 21,5 28 

areia média a fina, siltosa 21,5 – 25,5 27 

areia heterométrica siltosa 25,5 – 30,0 33 

argila siltosa micácea 30,0 – 31,5 30 

Miocénico MI/MII descomprimido > 31,5 - 
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Solo tipo D ( VS,30 < 180 m/s ): 

 

Prof. Geol. NSPT Vs hi hi /Vs,i Vs,30 
 

Geol. NSPT Vs hi hi/Vs,i Vs,30 
 

Geol. NSPT Vs hi hi/Vs,i Vs,30 

m S1 - m/s m s m/s 
 

S2 - m/s m s m/s 
 

S3 - m/s m s m/s 

1,5   1           60           1        

3 At 1 58 3,0 0,05172   
 

At 2 76 3,0 0,03947   
 

At 3 89 3,0 0,03370   

4,5   3 89 1,5 0,01685   
 

  9 137 1,5 0,01098   
 

  3 89 1,5 0,01685   

6   4 100 1,5 0,01506   
 

6,5 9 137 1,5 0,01098   
 

7,0 3 89 1,5 0,01685   

7,5   8 145,0 1,5 0,01035      12 165,7 1,5 0,00905    8,0 12 153 1,5 0,00981   

9 10,5 14 174,4 1,5 0,00860   
 

  16 182,3 1,5 0,00823   
 

  47 260,1 1,5 0,00577   

10,5   18 189,5 1,5 0,00792   
 

  19 192,9 1,5 0,00778   
 

12 52 268,9 1,5 0,00558   

12   12 165,7 1,5 0,00905   
 

12,5 23 205,4 1,5 0,00730   
 

  36 238,2 1,5 0,00630   

13,5   13 170,2 1,5 0,00881      28 219,2 1,5 0,00684      6 131,9 1,5 0,01138   

15   18 189,5 1,5 0,00792      20 196,2 1,5 0,00765    

a 

4 115,3 1,5 0,01300   

16,5   16 182,3 1,5 0,00823   
 

  16 182,3 1,5 0,00823   
 

5 124,2 1,5 0,01208   

18   16 182,3 1,5 0,00823   
 

  15 178,4 1,5 0,00841   
 

4 115,3 1,5 0,01300   

19,5   15 178,4 1,5 0,00841   
 

  15 178,4 1,5 0,00841   
 

5 124,2 1,5 0,01208   

21   14 174,4 1,5 0,00860      6 131,9 1,5 0,01138      5 124,2 1,5 0,01208   

22,5   6 131,9 1,5 0,01138      4 115,3 1,5 0,01300      4 115,3 1,5 0,01300   

24   17 185,9 1,5 0,00807   
 

  12 165,7 1,5 0,00905   
 

  5 124,2 1,5 0,01208   

25,5   27 216,6 1,5 0,00692      34 233,7 1,5 0,00642      16 182,3 1,5 0,00823   

27   60 424 1,5 0,00354   
 

  14 174,4 1,5 0,00860   
 

  28 219,2 1,5 0,00684   

28,5   49 384 1,5 0,00391      26 281 1,5 0,00533      14 174,4 1,5 0,00860   

30   31 307 1,5 0,00489 144 
 

  29 297 1,5 0,00505 156 
 

  7 138,7 1,5 0,01081 132 

31,5   45 368     
 

  60 424     
 

  20 247     

33   60 424  
  

 
  60 424  

  
 

  28 292  
  

34,5   60 424  
  

 
  60 424  

  
 

  33 316  
  

36   60 424  
  

     
  

   40 347  
  

37,5 
              

  60 424    
39 

              
  60 424    

40,5 
              

  60 424    

 

Caracterização da Ação Sísmica: 

 

Maior grau de suscetibilidade ao sismo para a Ação Sísmica tipo 2, sismo próximo (intraplacas). 
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Suscetibilidade à Liquefação (interpolação do fator de correção de CSR, CM, para magnitude 

diferente de MS = 7,5): 

 

 

 

 

Suscetibilidade à liquefação dos solos aluvionares da sondagem S1, para AS1 (Sismo Longe – 

Interplacas), pelo método empírico definido no EC8 (exemplo de aplicação à sondagem S1, com base 

nos parâmetros determinados no Anexo B): 

     AS1 AS2 

Prof. Geol. v0 'v0 N1,60     e CSR     e CSR 

m S1 kN/m2 kN/m2 - kPa - kPa - 

1,5               

3 At 33 33 1 5,1 0,15 5,5 0,58 

4,5   53 48 3 8,2 0,17 8,9 0,64 

6   74 54 3 11,4 0,21 12,4 0,80 

7,5   98 63 10 15,2 0,24 16,5 0,91 

9 10,5 124 74 15 19,2 0,26 20,9 0,98 

10,5   151 86 19 23,4 0,27 25,4 1,03 

12   177 97 12 27,4 0,28 29,7 1,07 

13,5   203 108 13 31,4 0,29 34,0 1,1 

15   230 120 16 35,5 0,3 38,5 1,12 

16,5   256 131 14 39,6 0,3 43,0 1,14 

18   282 142 13 43,7 0,31 47,4 1,16 

19,5   309 154 12 47,8 0,31 51,8 1,17 

21   335 165 11 51,8 0,31 56,2 1,19 

22,5   358 173 5 55,4 0,32 60,2 1,21 

24   385 185 13 59,6 0,32 64,6 1,22 

25,5   413 198 19 63,9 0,32 69,3 1,22 

27           

 

Os valores obtidos para AS2 (sismo próximo), verificam-se muito acima de CSR = 0,5, valor abrangido 

pelos gráficos. Nesta fase, admite-se que estes solos não apresentam suscetibilidade à liquefação face 

ao sismo próximo. Ao contrário, para o sismo longe, os valores de (CSR ; N1,60) obtidos para a camada 

aluvionar intercetada pela sondagem S1, mostram-se claramente dentro das curvas limite para a 

ocorrência de liquefação. Em conclusão, de acordo com o EC8, classificam-se estes solos aluvionares 

como um terreno tipo S2. 

y = 65,59320e-0,56481x
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Figura C. 1 - Interpolação de 
CM para magnitude MS ≠ 7,5 

Figura C. 2 - – Projeção dos pontos [CSR ; N1,60] 

obtidos para a Sondagem S1, sobre as curvas 

limite de liquefação, e/’V0 - N1,60, para areias 

lavadas (A) e areias siltosas (B: curva 1 - 35% 

finos; curva 2 - 15% finos; curva 3 - < 5% finos), 

para sismo de magnitude Ms=7,5. 


