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Resumo 
 

 
As soluções de fundações podem ser divididas em três grupos: superficiais ou directas, semi-

profundas ou semi-directas e profundas ou indirectas. 

 

O que determina a classificação dos vários tipos de fundação é a relação entre a sua 

profundidade e o seu diâmetro. Diz-se que uma fundação está: no primeiro grupo quando a sua 

relação é inferior a 4; no segundo grupo quando tem um valor entre 4 e 10; e no terceiro grupo 

quando é superior a 10.  

 

O objectivo principal das fundações indirectas é a transmissão das cargas estruturais para um 

estrato firme localizado a uma dada profundidade. A utilização deste tipo de fundação deve 

efectuar-se quando o solo sob a estrutura: não apresenta capacidade resistente para acomodar 

fundações superficiais; é muito compressível (assentamentos); a compressibilidade e/ou a 

distribuição de cargas é variável (assentamentos diferenciais). Quando é necessário resistir a 

forças horizontais e/ou tracções verticais ou mesmo quando a escavação necessária para 

atingir o estrato firme não é economicamente viável, as fundações profundas também surgem 

como solução. 

 

Como principais exemplos de tipos de fundação de cada um dos grupos atrás enunciados, 

temos para as superficiais as sapatas ou os ensoleiramentos, para as semi-profundas temos os 

pegões e para as profundas temos as estacas. 

 

Esta dissertação incide apenas sobre os últimos dois grupos de fundações referidos, as semi-

profundas e as profundas, tendo como principais objectos de estudo, 4 tipos de solução: poços 

ou pegões, barretas, micro-estacas e estacas. Em termos gerais, as estacas e as barretas são 

para grandes profundidades (h/d > 10), pegões são para pequenas profundidades (h/d > 4) e 

as micro-estacas funcionam por atrito lateral, ou seja, não é absolutamente necessário 

encontrar solo firme, tornando-se assim na solução que apresenta maior versatilidade.  

 

 

 

 

Palavras chave 
Fundações semi-directas, fundações profundas ou indirectas, pegões, barretas, micro-estacas, 

estacas 
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Abstract 

 
The solutions for foundations can be distinguished between three main groups: shallow (or 

direct), semi-deep and deep. What determines this distinction is the relationship between the 

foundation’s depth and its diameter. Objectively, one says the foundation is: in the first group if 

the relation is inferior to 4; in the second group if between 4 and 10; and in the third if greater 

than 10. 

 

The main goal of deep foundations is to assure the transmission of the structural weights and 

loads to a firm platform at a given depth. This type of foundation must be used only when the 

soil underneath the structure: does not reveal enough resistive capacity to accommodate 

shallow foundations; is very compressible (settlement); and if the compressibility and/or the 

weight distribution is variable (differential settlement). If there is a need to resist to horizontal 

forces and/or vertical tractions and even when the necessary excavation to reach the firm 

platform is not economically viable, the deep foundations solution can also be employed.  

 

As main examples of the types of foundations previously announced, one has, for the shallow 

kind, the spread footings or the mat foundations, for the semi-direct the piers and for the indirect 

the piles. This thesis is mainly focused, however, on the last two of the three abovementioned 

foundation types: the deep and the semi-depp, being the main study objects 4 types of 

implementations: piers, barretes, micro-piles and piles. 

 

In general terms, the piles and barrets are used for greater depths (more than 8 meters), piers 

for smaller depths (less than 6 meters) and micro-piles work through lateral attrition therefore 

not needing firm ground to support on and thus being the most versatile solution. 
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Introdução 
 
O objectivo e o âmbito deste trabalho centra-se no estudo dos diferentes tipos de fundações 

profundas dos pontos de vista técnico e económicos, enquadrando-os em variados tipos de 

solos e obras, através de uma análise comparativa de soluções possíveis. Para tal, são tidos 

em conta vários aspectos ligados à realidade económica do nosso país e ao nosso mercado de 

construção civil. 

 

No primeiro capítulo do trabalho são apresentados os diversos tipos de fundações semi-

directas e indirectas, onde se podem encontrar informações de carácter geral e teórico sobre 

estas. As formas geométricas e dimensões mais comuns são exemplos dos pontos focados 

neste capítulo, bem como alguns exemplos práticos da utilização das referidas fundações. 

 

O segundo capítulo é dedicado à demonstração dos principais processos construtivos que se 

utilizam em Portugal e é abordada um pouco da história e da evolução destes ao longo do 

tempo. Comparam-se diversos métodos com o intuito de demonstrar as vantagens e 

desvantagens associadas a cada um destes, e assim perceber em que situação é que se utiliza 

cada método. 

 

No capítulo seguinte são abordados aspectos ligados ao dimensionamento das fundações em 

estudo, sendo mais pormenorizado o dimensionamento das estacas. Abordam-se as seguintes 

etapas: cargas actuantes, pré-dimensionamento, capacidade de carga, dimensionamento e 

verificação de segurança. 

 

A fase seguinte desta dissertação tem como objectivo estabelecer uma ligação entre as 

fundações apresentadas anteriormente e diversos tipos de solos e obras. Esta ligação é 

realizada tendo por base aspectos técnicos e aspectos económicos. No início do capítulo IV 

são apresentados os campos de aplicação de cada tipo de fundação em estudo e, numa fase 

posterior, é feita uma análise comparativa de várias soluções possíveis para o mesmo caso. 

 

O quinto e último capítulo do trabalho fala sobre os tipos de fundação mais utilizados em 

Portugal e o seu futuro, focando os diversos tipos de solos existentes, a tecnologia disponível e 

o mercado Português, comparando-os com a realidade de outros países com desenvolvimento 

relativo superior e inferior a Portugal. 
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Capitulo I 
Tipos de Fundações Profundas 
 

1) Poços ou Pegões 
 

Os pegões distinguem-se das estacas pelo modo de execução e pela esbelteza. Normalmente, 

devido à maior dificuldade de execução, a esbelteza destes elementos está mais limitada do 

que a das estacas [6]. 

Estes elementos de fundação são compostos por uma elevada secção transversal, geralmente 

maior do que 1m2 e com uma esbelteza reduzida, entre 5 e 8 [10]. A secção é na maioria dos 

casos circular ou ovalizada mas também pode tomar uma forma rectangular, principalmente 

nos pegões de maiores dimensões, com hipótese de a base ser alargada. O material que as 

compõem pode ser madeira, betão simples ou armado ou ainda metal. Utilizam-se quando o 

solo resistente se encontra a uma profundidade média de 4 a 8 metros em relação ao piso 

térreo, correspondendo a uma altura dos pegões variando geralmente entre os 3 e os 5 metros. 

 
                         Figura 1.1 – Secções usuais em pegões 

 
A secção dos pegões é preferencialmente circular pois é a forma mais resistente às pressões 

exteriores do terreno e da água e em que mais facilmente se consegue evitar escavações 

desiguais, desvios na cravação e fendas no poço, pois o terreno empurra a fundação 

uniformemente em todos os sentidos. Como principal inconveniente da secção circular temos a 

facilidade com que o tubo moldador pode deslocar-se durante o processo de cravação 

alterando a direcção pretendida. Quando as secções são muito grandes, é preferível utilizar 

uma forma rectangular, pois esta possibilita executar-se uma divisão em células, definidas por 

septos que aumentam a rigidez da secção e permitem trabalhar separadamente em cada 

célula durante o processo de escavação, o que trás vantagens de ordem construtiva. Os 
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pegões assim construídos são normalmente designados por caixões e a sua utilização só se 

justifica na presença de água em movimento, como nos rios. São usados como elementos 

subestruturais e são totalmente preenchidos com betão para transmitir, através da base, as 

cargas ao solo subjacente. Na verdade, são soluções pouco utilizadas pois são pouco 

competitivas em relação aos agrupamentos de estacas, devido aos seus elevados custos. De 

notar que não se devem usar secções assimétricas pois a sua colocação traz sempre grandes 

dificuldades [10]. 

 

Quanto ao número de poços a realizar numa obra, convém referir que é melhor construir 

poucos de grandes dimensões do que muitos de pequenas dimensões, essencialmente por 

duas razões: poços de grande dimensões permitem paredes mais grossas e de maior 

facilidade construtiva; a distância entre poços é maior e a sua colocação pode realizar-se com 

mais rigor, pois os moldes tendem a inclinar-se mais facilmente para o lado no qual o solo 

perdeu resistência devido à existência de um poço contíguo. Por esta razão, o espaçamento 

mínimo entre poços deve ser de 0,60 metros [10]. 

 

No capítulo seguinte, são abordados de forma mais aprofundada os vários métodos possíveis 

de construir pegões mas convém desde já adiantar que quando o método construtivo é a 

cravação, este acarreta algumas dificuldades óbvias derivado do grande atrito lateral que se 

gera e da elevada quantidade de solo que é necessário “esmagar”, pois são elementos com 

grandes dimensões em planta.  

 

Em Portugal não existe a tradição de usar pegões ou poços talvez devido às muitas 

dificuldades que estas soluções apresentam, dando-se preferência às estacas. No entanto já 

se usou esta técnica no nosso país em obras importantes como na Ponte 25 de Abril em 

Lisboa e na ponte São João no Porto. 

 

É muito importante referir que não se devem usar quando na proximidade existem outras 

fundações a uma cota superior, devido à perda de pressão lateral no solo que se dá durante o 

processo de escavação [10]. 
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   Figura 1.2 – Exemplo da utilização de pegões (caixões) na Ponte 25 de Abril em Lisboa 

 

 

2) Barretas 
 
As barretas são constituídas por um ou mais painéis de paredes moldadas que se devem 

posicionar conforme o tipo de solo e os carregamentos a suportar. 

 

As principais características destes elementos são: 

- elevada secção transversal; 

- esbelteza média a grande; 

- capazes de resistir a acções muito significativas; 

- resiste a acções verticais e horizontais. 

 

O facto de resistir a acções horizontais é determinante para uma eventual escolha deste tipo de 

solução, em determinados casos. 

 
Estes elementos normalmente são utilizados como solução de fundação em estruturas de 

grande porte, como pontes, instalações fabris e portuárias e em zonas com terrenos muito 
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brandos onde o substrato rochoso se localiza a grandes profundidades (pode ir até às dezenas 

de metros) [1]. 

 

 Ao nível de secção transversal, esta pode tomar as mais variadas formas: 

 
Figura 1.3 – Exemplos de secções transversais de barretas (à esquerda) e barreta na 

continuação de um pilar (à direita) [1] 

 

 

3) Micro-estacas 
 
As micro-estacas são estacas moldadas de pequeno diâmetro, que variam essencialmente 

entre os 80 e os 250mm, podendo atingir os 400mm, enquanto que as estacas moldadas 

convencionais têm sempre diâmetros superiores a 400-500mm. Outras das principais 

diferenças deste tipo de estacas é ser mais curta e normalmente betonada ín-situ. São cada 

vez mais utilizadas na consolidação de taludes, em fundações normais ou de tipo especial e 

principalmente na presença de terrenos difíceis. Esta maior utilização provém de um série de 

vantagens que estas fundações apresentam em relação às estacas moldadas “normais”, tais 

como: uma alta capacidade de carga com assentamentos muito reduzidos (podem atingir os 

10MPa enquanto que as estacas moldadas convencionais não ultrapassam os 5-6MPa); 

utilização em áreas muito reduzidas com pouca perturbação do ambiente circundante, em 

qualquer tipo de terreno e em qualquer direcção espacial pois trabalham tanto à compressão 

como à tracção [2]. 

 

A capacidade de carga varia entre os 200 e os 1000 kN. Podem então resumir-se a estacas de 

betão armado de fuste contínuo com rugosidades e dotadas de armadura metálica em todo o 

seu comprimento. A capacidade de carga é ganha essencialmente através da resistência por 

atrito lateral, pois normalmente quando se recorre a micro-estacas estamos perante um terreno 

de fracas características. No entanto, a resistência de ponta torna-se significativa aquando da 

presença de rocha firme. As micro-estacas podem ser executadas em qualquer direcção 

espacial, sendo assim possível solucionar qualquer acção aplicada ao sistema, recorrendo 
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apenas a esforços axiais. Estas permitem um excelente controlo dos assentamentos pois, 

como já foi referido, funcionam essencialmente por atrito lateral, o que faz com que reajam aos 

mais pequenos movimentos da superestrutura. As micro-estacas são realizáveis em qualquer 

tipo de terreno, mesmo naqueles impermeáveis, pois não se baseiam na difusão da mistura no 

solo. 

 

Para aumentar a capacidade de carga da estaca e reduzir ao mínimo o assentamento, pode 

utilizar-se uma técnica que consiste na injecção, sob pressão, de calda de cimento com o 

objectivo de formar um bolbo de selagem na ponta da micro-estaca que a pressiona em 

direcção à superfície, originando um “atrito negativo” e constituindo assim uma reserva 

adicional de capacidade de carga [2]. 

 
             Figura 1.4 – Exemplo de utilização de micro-estacas sob maciço de fundação [2] 

 

 

 
Figura 1.5 – Recurso a micro-estacas como elementos de fundação em elementos de grandes 

dimensões (aeroporto do Funchal) [9] 
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4) Estacas 
 
Apesar de outros tipos de soluções para fundações profundas estarem a ser utilizadas cada 

vez com mais frequência, como é o caso das micro-estacas, as estacas constituem a opção 

mais recorrente, essencialmente para solos onde numa profundidade relativamente grande não 

se encontram características para suportar as cargas que lhe são impostas por uma 

superestrutura ou limitar assentamentos previsíveis. 

 

As estacas são em geral elementos com secção circular, que transmitem as cargas vindas da 

superestrutura através de atrito lateral ou através da sua ponta. Podem ser moldadas ou 

cravadas, conforme o seu método de execução. As estacas moldadas são em betão e 

executadas ín-situ, enquanto que as cravadas são pré-fabricadas, sendo depois levadas para 

estaleiro e então inseridas no terreno [3]. Neste momento as estacas moldadas são as mais 

utilizadas, dadas as suas vantagens ao nível do processo construtivo, como as menores 

vibrações e ruídos.  

 

No entanto, recentemente tem-se dado um crescimento na utilização de estacas cravadas, pois 

surgiram evoluções nas técnicas de execução destas. Através de camadas de espuma 

absorventes de ruído e vibração e barreiras exteriores em metal e/ou borracha consegue-se 

minorar estas desvantagens. De resto, as estacas cravadas ainda apresentam vantagens como 

a rapidez de execução, elevado nível de controlo de qualidade e maior facilidade de 

posicionamento [3]. 

 

De referir que hoje em dia a execução de estacas é uma técnica banalizada e que já não exige, 

como até algum tempo atrás, firmas especializadas, a não ser que estejamos em casos 

especiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.6 – Em cima: utilização de estacas na continuação de uma sapata; em baixo: 

esquema de vários métodos para construir estacas 
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4.1) Classificação de estacas 
As estacas podem ser classificadas de diferentes formas, consoante as características em 

análise. Sendo assim, podem ser classificadas, conforme: comportamento e modo de 

funcionamento; processo de execução. 

 

4.1.1) Classificação consoante o comportamento e modo de funcionamento 
É possível diferenciar as estacas, consoante o seu modo de funcionamento, em dois grupos 

distintos: a fundação rígida, que pode ser de primeira ou segunda ordem, e a fundação 

flutuante. Nas fundações rígidas de primeira ordem, a ponta das estacas penetra numa 

camada de terreno firme, abaixo da qual não existem mais estratos de terreno brando, ao 

contrário do que se passa ao longo do fuste. Assim sendo, as forças de sustentação actuam 

principalmente na ponta da estaca, sendo normalmente desprezado, para efeitos de 

dimensionamento, o atrito lateral. Este tipo de funcionamento é designado por de ponta [4]. 

 
                                              Figura 1.7 – Estacas de ponta [4] 



 9

 

Se abaixo da camada de solo firme existir uma camada de solo brando e a maior profundidade 

registar-se uma outra camada de solo firme de grande espessura, a fundação deve ser 

introduzida até esta ultima camada de terreno, de modo a evitar assentamentos que podem ser 

importantes e que podem colocar a estrutura em risco. Estas são as chamadas fundações 

rígidas de segunda ordem e têm um funcionamento misto do ponto de vista da sustentação, 

pois tanto a resistência de ponta como o atrito lateral têm um peso significativo. Este tipo de 

funcionamento é designado por de ponta e atrito lateral ou misto [4]. 

 

 

 
                                         Figura 1.8 – Estacas de ponta e atrito lateral [4] 

 

 

Quando a camada de solo firme está a uma profundidade muito grande, tornando-se 

economicamente inviável atingi-la, as estacas têm de ficar totalmente submersas em solo 

brando, sendo toda a carga transmitida pelo atrito lateral da estaca para o solo. Naturalmente 

surgem neste casos assentamentos que não são desprezáveis e o único modo de os minorar é 

introduzir as estacas o mais profundamente possível no terreno. No entanto, este tipo de 

solução é de evitar, sendo preferível procurar outras soluções para este tipo de obra. São as 

chamadas estacas flutuantes [4]. 

 

 
                                               Figura 1.9 – Estacas flutuantes [4] 
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4.1.2) Processo de execução 
Sob o ponto de vista do processo construtivo, existem basicamente dois tipos de estacas: as 

cravadas e as moldadas. O seguinte esquema demonstra os vários tipos de processos 

construtivos existentes para a execução de estacas: 

 
Figura 1.10 – Classificação das estacas quanto ao processo de execução [3] 

 

Os processos construtivos acima referido serão abordados no capítulo II. 

 

5) Jet Grouting 
 
O jet grouting corresponde essencialmente a uma técnica de tratamento de solos, para que 

estes fiquem com melhores características resistentes, e não a um tipo de fundação profunda. 

A referência a esta técnica neste trabalho surge, porque é muitas vezes utilizada em conjunto 

com fundações profundas numa só obra, principalmente com micro-estacas. Assim sendo, 

abordar-se-á este tema apenas neste capítulo. 

 
5.1) Generalidades 
As fundações por corpos de Jet Grouting são executadas através de injecções de calda de 

cimento através do impacto, resultante do jacto provocado pela transmissão da energia 

potencial de bombagem da calda em energia cinética, permitindo assim a criação de corpos no 

interior do solo sem qualquer escavação prévia. É executável em solos em que o Nspt < 30 e a 

transmissão de cargas ao terreno é feita essencialmente por atrito 

lateral, mas também por ponta a tensões baixas (σ  < 2MPa). A 

injecção é feita a pressões de 20 a 40 MPa, que permite a 

desagregação do solo “in-situ” e a sua substituição por uma 

mistura de solo remexido e calda de cimento. Note-se que esta 

nova mistura aumenta muito a resistência mecânica do solo e é 

tão pouco permeável como o betão.  
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5.1.1) Tipos de tecnologia de Jet Grouting 
 

Existem três tipos de Jet Grouting: 

 - Jet tipo 1 (simples): injecção de cimento 

 - Jet tipo 2 (duplo): injecção de ar e cimento 

 - Jet tipo 3(triplo): injecção de ar, água e cimento 

 
Figura 1.11 – Tipos de Jet Grouting [5] 

 

5.1.2) Formas dos corpos mais correntes 

 

 
Figuras 1.12 e 1.13 – Formas correntes de corpos de Jet Grouting [5] 
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5.1.3) Solução com colisão de jactos 
Esta variante permite aumentar o impacto do jacto, por conseguinte, a geometria do corpo. 

 

 
Figura 1.14 – Colisão de jactos em Jet Grouting (à direita); Incremento da área do corpo 

formado pelo Jet Grouting devido ao impacto dos jactos (à esquerda) [5] 

 

5.1.4) Efeitos indesejáveis do Jet Grouting: como evitá-los ou mantê-los sob 

controlo 
Os principais problemas associados à utilização da tecnologia de Jet Grouting são: 

 - risco de levantamento do terreno; 

 - risco de assentamento do terreno; 

 - agressividade química do terreno. 

 

Para todos estes problemas existem procedimentos executáveis de modo a evitá-los ou 

diminui-los. Em relação ao levantamento do terreno, deve-se: assegurar a continuidade do 

regime hidráulico de livre saída do refluxo; prever poços de alívio; dar muita importância à 

instrumentação e à observação. Para evitar o risco de assentamentos, deve-se seguir uma 

adequada sequência de execução e é novamente muito importante uma boa instrumentação e 

observação. Quanto à agressividade química do terreno, deve-se seleccionar bem o tipo e a 

dosagem de cimento. 

Ainda existe o rico de ficarem alguns vazios dentro das colunas de Jet Grouting devido ao 

chamado efeito sombra, sendo muito importante uma boa inspecção de modo a detectá-los. 

 

 

 
        

 
                                          Figura 1.15 – Efeito “Sombra” [5] 
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5.2) Campo de aplicação 
Ao nível dos solos, os limites para uma aplicação eficaz do Jet Grouting são: 

- solos orgânicos de alta acidez (pH<5); 

- solos argilosos muito compactos ou rochas; 

- solos de granulometria elevada, sem finos, especialmente quando saturados; 

- solos muito heterogéneos, com grandes descontinuidades e vazios, principalmente 

com fluxo de água intersticial, que pode impedir a estabilização da calda de cimento. 

 

As principais condições que justificam o tratamento do solo com “jet grouting” são: 

- dispor de uma resistência insuficiente para suportar uma alteração do respectivo 

estado de tensões, por incremento (capacidade de carga) ou por alívio (escavação); 

- ser excessivamente permeável, e portanto, inadequados para impedir indesejáveis 

circulação da água subterrânea. 

 
    Figura 1.16 – Campos de aplicação de tratamentos de solos 

 
Os esquemas apresentados de seguida mostram algumas das principais aplicações do Jet 

Grouting. 

 
Figura 1.17 – Exemplos de aplicações do Jet Grouting [5] 
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5.3) Aspectos a considerar numa obra de Jet Grouting 
 

5.3.1) Campanha de prospecção geotécnica 
A prospecção é essencial nesta técnica pois dá a conhecer o perfil geológico segundo vários 

parâmetros (SPT, nível de água, etc), permite caracterizar quimicamente e fisicamente o solo. 

É importante saber a granulometria, o peso específico, a permeabilidade e a coesão do solo. 

 

5.3.2) Projecto de execução 
No projecto de execução define-se a geometria, a dimensão (φ , comprimento), as 

características resistentes, a dosagem e o tipo de cimento. 

 

5.3.3) Determinação dos parâmetros executivos 
Nesta fase define-se o método de Jet Grouting (Jet 1, Jet 2 e Jet 3). Os principais parâmetros a 

definir são: pressão, caudal, φ  do bico e o tempo entre outros. 

 

5.3.4) Testes preliminares 
Para a realização destes testes recolhe-se uma amostra de solo misturada com cimento na 

proporção estudada e determina-se as suas características mecânicas. 

 

 

5.3.5) Campo de provas 
Aqui, aferem-se parâmetros de concepção: diâmetro, forma, homogeneidade; características 

mecânicas; ensaios de laboratório sobre carotes e/ou refluxo; ensaios de carga. 

   

5.3.6) Controlo de execução 
O controlo é muito importante por forma a garantir a qualidade da obra. O controlo deve incidir 

sobre a calda de cimento, em que se deve controlar a densidade, a viscosidade aparente e a 

resistência à compressão simples uniaxial não confinada. O refluxo também deve ser 

controlado, verificando-se a densidade e também à compressão simples uniaxial não 

confinada. 
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5.4) Relação custo – diâmetro 

 
                        Figura 1.18 – Relação custo / diâmetro da coluna de Jet Grouting [5] 

 
5.5) Jet Grouting como elemento de fundação 
 
- Estado Limite Último de resistência estrutural: 

 

 compressão:                                              (combinação rara de acções) 

 tracção:                                                             (combinação rara de acções) 

 

- Estado Limite Último de capacidade de carga do terreno: 

 ponta:        (combinação rara de acções) 

 atrito lateral:     , método de Bustamante 

 
                 Figura 1.19 – Tensão tangencial coluna / solos  τ cs : ábacos orientativos [5] 

 
- Estado Limite de Utilização: 

Deformação axial (igual a estacas) 
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5.6) Comparações: Jet Grouting, Micro-estacas e Estacas 
 

5.6.1) Jet Grouting vs Micro-estacas 
  

- Vantagens do Jet Grouting em ralação às Micro-estacas 

• Mobilização de atrito lateral em qualquer tipo de terreno 

• Maior rigidez 

• Capacidade para transmitir cargas por ponta 

- Desvantagens 

• Consumo de cimento 

• Exigentes verificações e controlo executivo 

 

5.6.2) Jet Grouting vs Estacas 
  

- Vantagens do Jet Grouting em relação às Estacas 

• Maior facilidade de furação e maior rendimento 

• Maior versatilidade 

• Maior capacidade para transmitir cargas por atrito lateral 

- Desvantagens 

• Menor capacidade de carga 

• Exigentes verificações e controlo executivo 

 

5.6.3) Micro-estacas vs Estacas 
  

- Vantagens das Micro-estacas vs Estacas 

• Maior facilidade de furação e maior rendimento, com menor 

perturbação do solo 

• Maior versatilidade de equipamento e limitação de ruído e vibrações 

• Maior capacidade para transmitir cargas por atrito lateral, em particular 

de tracção 

- Desvantagens 

• Menor capacidade de carga 

• Menor rigidez 
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Capítulo II 
Processos construtivos 
 

1) Pegões 
 
Antes de se escolher a construção de pegões como solução para a fundação de uma certa 

obra, convém ter em conta que a execução destes está longe de ser simples e implica muitos 

riscos. Além disso, normalmente quando ocorrem situações imprevistas em obra, estas são 

muito difíceis de remediar, originando um aumento elevado dos custos e grandes atrasos nos 

prazos de entrega. Assim sendo, esta solução exige bons equipamentos, técnicas adequadas e 

uma empresa especializada. 

 

1.1) Primeiros métodos – Métodos de Gow e Chicago 
No início do século, os pegões eram construídos escavando manualmente os buracos, usando 

pessoas e cavalos para içar o terreno removido. Posteriormente este processo foi substituído 

por roldanas e guinchos, manuais ou mecânicos. 

 

1.1.1) Método de Chicago 
No método de Chicago era escavado um buraco circular por fases e eram colocadas como 

cofragem tábuas verticais ou aduelas mantidas no local através de um anel interior de 

compressão. Esta estrutura de suporte permitia que os trabalhadores continuassem a 

escavação até um nível mais profundo e voltava-se a repetir o processo de contenção. 

Repetia-se tudo até ser atingida a altura total dos pegões. De referir que posteriormente esta 

técnica também foi usada mas com recurso a anéis de contenção, aduelas em betão, que 

serviam também de cofragem perdida, o que encarecia o processo, mas permitia assegurar 

uma segurança muito maior para o pessoal dentro do furo. Também se executavam buracos 

com forma rectangular e recorrendo a técnicas semelhantes, mas substituindo-se os anéis de 

contenção por escoramentos que eram colocados com espaçamentos iguais até a 

profundidade desejada. A escavação era executada através de picaretas, pás e martelos 

pneumáticos e os avanços faziam-se de 1,5 a 2 metros, conforme a consistência do terreno 

[10]. 

 
Mais pormenorizadamente, a escavação consiste nas seguintes operações: 

- marcação periférica do poço; 

- início da remoção manual do terreno e da extracção das terras removidas; 

- escoramento na secção de topo; 

- carregamento das terras em veículos de transporte; 
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- atingida a cota de fundação, este deverá ser limpo de detritos e terra solta e compactado 

com recurso a pilão manual e deve ser colocada uma camada de regularização em betão 

pobre. 

 
Hoje em dia, por motivos de falta de rapidez de execução e segurança em obra, este método 

está a cair em desuso na maioria dos países, principalmente nos ditos mais desenvolvidos. 

Ainda assim, é uma técnica que ainda é possível observar em execução, principalmente em 

situações especiais, como na execução de poços de pequenas dimensões, em que não se 

justifica o recurso a maquinaria de escavação. Nesses casos, na execução das paredes do furo 

deve ter-se uma série de cuidados. Em primeiro lugar, deve ser efectuada uma inspecção a 

estas de forma a detectar eventuais bocados de terra prestes a soltar-se e a grandes 

cavidades, sendo que os primeiros devem ser retirados e os segundos preenchidos com 

argamassa. Se o pegão for armado superficialmente, a armadura deve ser escorada de forma 

a não se deformar durante a betonagem e esta é feita através de uma tremonha e por camadas 

não muito espessas. O escoramento vai sendo retirado à medida que o betão pode assumir 

função estrutural e os contraventamentos em madeira devem ser todos retirados porque se 

esta apodrecer, leva à descompressão do terreno, aumentando as pressões laterais [10]. 

 

 
                          Figura 2.1 – Construção de poços através do método de Chicago [10] 

 

 

1.1.2) Método de Gow 
Este método usava uma série de cofragens metálicas com uma forma telescópica que, à 

excepção desta redução telescópica das suas secções, é igual ao método actual de tubos 

moldadores. Estes métodos mais modernos serão abordados posteriormente neste capítulo. 
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                               Figura 2.2 – Construção através do método de Gow [10] 

 

Conclusões 
 - Em ambos os métodos arcaicos, se o solo o permitisse, podia alargar-se a base do pegão 

por forma a aumentar a capacidade de carga destes; 

 - O material de entivação das terras era normalmente deixado no local pois a sua remoção não 

era fácil e não prejudicava a resistência lateral; 

 - Actualmente, devido a factores económicos e de segurança no trabalho, não se justifica a 

escavação manual, sendo utilizadas máquinas perfuradoras. 

 
1.2) Métodos actuais de construção de Pegões 
Em primeiro lugar, é importante referir que nestes métodos os cuidados geotécnicos são de 

grande relevância pois é necessário efectuar uma análise o mais completa possível aos 

terrenos a atravessar e sob os quais os pegões irão assentar, com o intuito de averiguar os 

seguintes aspectos: resistência e continuidade lateral, existência de água, resistência e 

profundidade do “bed-rock” e em caso de terrenos rochosos, verificar a qualidade destes para 

prever uma eventual maior ou menor dificuldade de perfuração [10]. 

 

1.2.1) Pegões com perfuração à rotação 
Processo construtivo: 

1 - escavação até à cota da cabeça dos pegões, normalmente mais ou menos coincidente com 

a cota do piso térreo; 

2 - posicionamento do tubo equipado com a coroa e início da perfuração; 

3 - colocação das armaduras; 

4 - betonagem, com betão introduzido no fundo do poço com recurso a tremonha; se o solo for 

granular, deve-se fazer um revestimento com lamas bentoníticas para conter as paredes do 

poço, o qual se recupera normalmente imediatamente após o lançamento do betão; 

5 - após o endurecimento, ficam à vista as armaduras de espera para ligação à superestrutura. 
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Por vezes, além da armadura convencional, coloca-se um perfil metálico mergulhado no betão 

cravado na camada resistente, aumentando significativamente a resistência. Em geral, os 

equipamentos de perfuração são muito dispendiosos, de grandes dimensões e exigem grande 

espaço de manobra. Assim, só são utilizados em obras de grande porte com grandes estaleiros 

[10]. 

 

1.2.2) Pegões pneumáticos 
Neste processo construtivo, recorre-se a uma “campânula” em betão e/ou aço pressurizada. A 

principal função do ar comprimido é impedir a entrada de água na “campânula”. À medida que 

o solo é escavado e removido, a campânula é gradualmente afundada neste. Na câmara-de-ar 

comprimido é onde se encontram os trabalhadores e o material necessário para as escavações 

que são feitas manualmente através dos operários. Uma forma de perceber as hipóteses de 

base deste método é pensar numa tigela colocada dentro de água virada ao contrário. Se não 

sair ar de dentro da tigela, pouca água entrará na mesma, em que a pressão do ar a mantém 

fora [10]. 

 

1.2.3) Construção de caixões 
Os caixões podem ser fechados ou abertos (na base), pneumáticos, flutuantes ou uma 

combinação destes. Em planta, podem ser redondos, ovais, rectangulares ou celulares. 

 

Os caixões abertos têm geralmente as extremidades inferiores em forma de lâmina de modo a 

facilitar a descida dos mesmos. Por serem abertos, permitem a escavação no fundo até se 

encontrar solo firme, depois nivela-se e betona-se a base. Por fim o caixão é preenchido com 

areias. Os caixões fechados são fechados no fundo. No entanto é possível “afundá-los” até à 

profundidade desejada se forem deixadas aberturas que permitam a extracção do terreno, por 

meio de bombagem com solos finos e água recorrendo a dragas [10]. 

 

Os caixões pneumáticos só diferem dos pegões pneumáticos nas dimensões da secção 

transversal. Consistem em válvulas de pressurização (“airlocks”) e de câmaras de 

pressurização e despressurização, já que os trabalhadores são sujeitos a grandes diferenças 

de pressão. São usados tubos para a extracção do material e pelo menos duas fontes de 

energia de modo a que a pressão seja mantida em segurança. De resto, o processo construtivo 

é em tudo semelhante aos pegões pneumáticos [10]. 

 

Os caixões flutuantes são pré-fabricados, transportados para o local e depositados no leito do 

rio, previamente nivelado. A ancoragem é muito importante de modo a que a corrente não 

prejudique a colocação do mesmo. Após a colocação do caixão este é preenchido com areia. 



 21

 
                              Figura 2.3 – Exemplos de plantas de caixões [10] 

 

2) Barretas 
O processo de construção das barretas é em tudo idêntico ao das 

paredes moldadas, podendo dividir-se em dois casos: construção de 

barretas sem estas estarem ligadas a paredes moldadas e execução 

de barretas conectadas a paredes moldadas. 

                                                                            Figura 2.4 – Máquina de execução de barretas 

 

2.1) Construção de barretas não integradas em paredes moldadas 
De forma sequencial, pode-se resumir este método de execução da seguinte forma:  

- preparação da plataforma de forma, com a execução dos muros-guia; 

- escavação do painel ou painéis correspondentes à barreta até obtenção da ficha; 

- limpeza do fundo; 

- estabilização do furo com lamas bentoníticas; 

- introdução da armadura; 

- betonagem do furo por via submersa, com extracção das lamas; 

 
Figura 2.5 – Processo de execução de barretas: 1) execução dos muros-guia; 2) escavação 

com eventual recurso a trépano; 3) limpeza do fundo do furo; 4) furo estabilizado com lamas 

bentoníticas; 5) introdução da armadura; 6) betonagem do furo por via submersa, com 

extracção simultânea das lamas [1] 

Nota: quando a barreta é um único painel, é desnecessário o recurso a tubos de junta. 
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2.2) Construção de barretas no prolongamento de paredes moldadas 
 

Neste caso, as barretas não são mais do que prolongamentos das paredes moldadas e o seu 

processo construtivo não trás qualquer novidade ao de um painel de parede moldada corrente, 

sendo que a barreta não é mais do que o troço inferior de um painel mais alto. Importa salientar 

que a maioria das barretas construídas hoje em dia acontecem exactamente na continuação de 

paredes moldadas. 

 

2.3) Cuidados e particularidades no processo de execução 
 

A limpeza do fundo da vala é um aspecto a que por vezes se dá pouca importância, mas na 

realidade constitui um momento de grande relevância no processo construtivo, pois um 

deficiente saneamento deste local pode levar a uma significativa perda de capacidade de carga 

de ponta. Como é natural, os fundos planos são preferíveis pois permitem uma limpeza mais 

eficaz, mas este é um aspecto que depende do equipamento utilizado na escavação. 

 

Quando se executam barretas no miolo da superestrutura, não se deve, a haver caves, 

construir até ao nível da plataforma de trabalho, para evitar trabalhos posteriores de demolição 

que se podem tornar caros e demorados. Aqui, a solução é o recurso ao preenchimento da 

altura acima da barreta para uma mistura de cimento com bentonite, que garante a resistência 

estrutural desejada enquanto o betão não faz presa e é facilmente desagregável [1]. 

 

A utilização de perfis metálicos no interior de barretas é uma solução também cada vez mais 

utilizada pois aumenta significativamente a capacidade de carga destas. É uma solução que 

exige uma boa pormenorização de cintas e conectores para garantir um encastramento perfeito 

ao perfil. Esta solução é muito utilizada no sistema de construção de pisos enterrados “top-

down”, no qual se executam em primeiro lugar as barretas e depois escava-se o piso abaixo, 

em torno destas. Isto porque as barretas suportam só por si o peso da estrutura já construída 

acima [1]. 

 

 

3) Micro-estacas 
 
3.1) Fases de execução 
 

Em primeiro lugar, procede-se ao posicionamento das micro-estacas através dos métodos 

usuais de topografia, com a correspondente determinação precisa do centro de cada micro-

estaca. 
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Posto isto, podem dividir-se em três, as fases necessárias para a execução de uma micro-

estaca [2]: 

- perfuração; 

- colocação de armadura; 

- injecção da argamassa. 

 

Posteriormente, abordar-se-á mais detalhadamente cada uma destas três etapas. 

 

Outro aspecto que marca completamente a diferença no processo construtivo é o tipo de solo, 

se é coerente ou incoerente. Sendo assim pode resumir-se da seguinte forma os processos 

para cada uma das tipologias de terreno da seguinte forma: 

 

- solos incoerentes 

1) perfuração à roto percussão e introdução de tubo de perfuração; 

2) extracção das varas e bit; 

3) introdução do tubo-armadura, tubo TM; 

4) selagem do espaço entre tubos; 

5) extracção do tubo de perfuração; 

6) injecção faseada do bolbo de selagem; 

7) preenchimento do tubo TM com calda; 

8) introdução de eventual armadura complementar no interior do tubo TM. 

  

- solos coerentes 

1) furação; 

2) introdução do tubo-armadura; 

3) enchimento do espaço anelar entre o tubo e o furo; 

4) injecção através das manchetes  e enchimeno do tubo. 

 

Como se pode verificar a grande diferença reside no facto de quando estamos na presença de 

solos incoerentes, utiliza-se um tubo TM. Isto prende-se com a necessidade de conter o terreno 

antes de se iniciar a betonagem.  

 
            Figura 2.6 – Secção transversal de uma micro-estaca realizada em solo incoerente [11] 
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3.2) Perfuração 

 
Para operações de perfuração, são utilizadas máquinas perfuradoras de rotação ou máquinas 

de roto percussão com varas e bit, accionadas a ar comprimido. 

 

 
Figura 2.7 – Máquina perfuradora de rotação (à esquerda) e máquina de roto percussão  

                    (à direita) 

 
Em solos incoerentes, para evitar o colapso do terreno durante a furação, recorre-se ao tubo de 

perfuração mas pode-se também utilizar em alternativa, lamas bentoníticas, principalmente 

para furos de maiores dimensões. Os detritos resultantes da perfuração são trazidos à 

superfície através do fluido em circulação através do interstício anelar que se forma entre o 

tubo e o terreno. Assim determina-se que o diâmetro final da micro-estaca é sempre maior que 

o diâmetro nominal do tubo. Quando a cota de fundação é muito profunda, recorre-se a uma 

junção de tubos, junções estas que são roscadas por forma aos troços ficarem ligados entre si. 

A injecção de água é fundamental para remover detritos e mesmo quando se termina a 

perfuração é importante continuar, para promover a limpeza do fundo. 

Em solos coerente, as paredes do furo são normalmente auto-sustentáveis. Assim sendo, 

prescinde-se do tubo exterior de revestimento e a furacão é feita por roto percussão 

recorrendo-se a brocas rotativas e martelos pneumáticos, através de varas e bit. 

Alternativamente pode-se recorrer a trados. Estas operações requerem a presença de dois 

operários no mínimo, em que um manobra a máquina de furacão e outro executa tarefas 

auxiliares, como observação e relato do desenrolar da furacão. A extracção de terreno é 

também feita através do auxílio de água ou ar comprimido. A detecção da rocha firme é feita 

pelo operador através do som da broca, que muda claramente. Terminada a furacão, é muito 
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importante uma boa limpeza do furo e procede-se à remoção das varas e bit por ordem inversa 

à de furação [2]. 

 

3.3) Colocação da armadura 
Terminada a perfuração, é colocada, manualmente ou por meio de um guindaste auxiliar, a 

armadura no interior do furo. A armadura pode ser constituída de várias formas: tubo de aço; 

um ou mais varões de aço de aderência melhorada e para estacas de maior diâmetro; vários 

varões de aço cintados, formando uma gaiola. Quando os furos têm mais de 12 metros de 

profundidade, há necessidade de utilizar mais do que um troço de armadura, sendo que a 

ligação entre dois troços pode ser feita através de simples sobreposição ou através de soldas. 

Quando não se usa tubo de perfuração, a armadura é ela própria um tubo que funciona 

também como tubo manchete (conhecido como tubo TM), com válvulas anti-retorno na sua 

parte inferior para formação do bolbo de selagem. De referir que o tubo TM deve penetrar no 

solo resistente pelo menos 1 metro [2]. 

 

 
                     Figura 2.8 – Esquema do processo construtivo de micro-estacas 

 
3.4) Injecção da argamassa 

 
Em geral é utilizado um tubo de injecção em PVC, através do qual é lançada a argamassa de 

cimento (relação água-cimento à volta de 0,6). 

A argamassa deve ser lançada de baixo para cima pois assim garante que a água ou lama 

utilizada anteriormente, durante a perfuração seja expulsa para fora do furo e substituída pela 

própria argamassa. Assim o furo permanece sempre preenchido, garantindo-se a máxima 

segurança. 

 

Na presença de solos coerentes, em primeiro lugar preenche-se o espaço anelar entre o tubo-

armadura e o furo com calda. A calda deve refluir à boca do furo com um aspecto limpo para 

então se dar por concluída a bombagem. Normalmente são necessárias 6 horas para a calda 

realizar presa, e só depois de isto acontecer é que se procede à fase seguinte, que é em tudo 
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semelhante à descrição feita no parágrafo anterior e que se refere à generalidade das 

injecções de argamassa. Quando o tubo perfurador estiver preenchido com argamassa, 

procede-se à sua extracção e se o terreno exigir a criação de um bolbo de selagem, aplica-se 

ar comprimido. Devido à criação do bolbo, é necessário preencher de novo o furo com 

argamassa, pois a que estava lá inicialmente, escorreu em parte para o bolbo. Este novo 

enchimento é acompanhado de uma compressão da argamassa por forma a se garantir uma 

boa consistência final [2]. 

 

 
3.5) Controlo de integridade 
 

 
Após a execução da micro-estaca deve proceder-se a um 

controlo de integridade que hoje em dia é feito recorrendo à 

propagação de ondas sónicas ao longo do próprio corpo da 

micro-estaca, permitindo assim analisar a possível existência 

de falhas e vazios dentro desta. 

 

 

 
                                                                                

                                                                              Figura 2.9 – Máquina de ultra-sons que 

permite averiguar a eventual 

existência de falhas ou vazios 

no interior das micro-estacas 

4) Estacas 
 
Neste capítulo são descritos de forma esquemática os principais processos de execução, 

utilizados hoje em dia em estacas, conforme Jorge de Brito em “Tipologia de Estacas” [3]. 

Essas técnicas são: 

- estacas de betão pré-fabricadas (cravadas) – tipo 1 

- estacas executadas com trado contínuo – tipo 6 

- estacas executadas com tubo moldador recuperável – tipo 2 

- estacas executadas com lamas bentoníticas – tipo 6 

- estacas executadas com trado curto sem tubo moldador – tipo 6 

- estacas executadas com tubo moldador perdido – tipo 4 

- estacas executadas sem extracção do terreno – tipo 3 e 5 

A forma sucinta como serão mencionados os processos construtivos surge para que esta não 

se torne demasiado massiva. 
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4.1) Estacas de betão pré-fabricadas (cravadas) 
 

1 – Pré-fabricação das estacas, transporte e depósito em obra; 

2 – Selecção do equipamento de cravação das estacas; 

3 – Posicionamento da estaca; 

4 – Cravação; 

5 – Estimativa da capacidade de carga; 

6 – Escavação para o maciço de fundação e demolição da cabeça da estaca; 

7 – Cofragem, colocação da armadura e betonagem do maciço de fundação; 

8 – Controlo de qualidade na execução; 

 

                           
Fig. 2.10 – Efeito da cravação da estaca no solo (à esquerda); Máquina bate estacas (à direita) 
 

 
4.2) Estacas executadas com trado contínuo [8] 
 

1 – Selecção do equipamento de furação; 

2 – Furação com o trado contínuo em que a profundidade de furacão é controlada pelo 

comprimento da haste do trado; 

3 – Injecção do betão pelo eixo interior do trado, feita em pressão, fazendo subir o trado 

carregado com terra; 

4 – Introdução da armadura com vibrador; 
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Figura 2.11 – Em cima: equipamento de furacão; em baixo: representação esquemática da 

execução de estacas por trado contínuo [8] 

 

4.3) Estacas executadas com tubo moldador recuperável 
1 – Selecção do equipamento de introdução do tubo moldador e furação; 

2 – Furação prévia (3 a 4 metros de profundidade) para posicionar e verticalizar o 1º troço do 

moldador; 

3 – Introdução do tubo moldador e furacão simultânea, geralmente com trado curto de diâmetro 

inferior ao usado anteriormente, terra removida de quando em quando; acoplar os diversos 

troços de tubo moldador, com parafusos ou em pequeno cabo de aço; massa consistente 

na ligação; 

4 – Limpeza do fundo do furo com limpadeira e alargamento da base da estaca, se pretendido, 

com ferramenta adequada; 

5 – No furo limpo e confinado pelo tubo moldador, é introduzida a armadura; 

6 – Betonagem com trémie com subida simultânea do tubo moldador, até a estaca ficar 

concluída; fase mais crítica da execução; se a subida for demasiado lenta, o betão já seco 

agarra-se às paredes do tubo diminuindo a secção da estaca e, se for rápida demais, o 
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betão não tem auto-sustentação e dá-se o corte da estaca; tanto a trémie como o tubo 

moldador são desmontados por troços à medida que o nível de betonagem vai subindo; 

compactação do betão nos 3 metros superiores; 

7 – Saneamento da cabeça das estacas e execução do maciço de fundação. 

 

 
Figura 2.12 – Esquema de execução de estacas com tubo moldador recuperável (uma das 

variantes do sistema Franki) 

 

4.4) Estacas executadas com lamas bentoníticas 
1 – Montagem da central de fabrico e reciclagem das lamas bentoníticas; 

2 – Selecção do equipamento de furação; 

3 - Furação prévia com trado curto para melhor posicionar e verticalizar a furação e permitir o 

posicionamento do tubo-guia; 

4 – Continuação da furação, geralmente com limpadeira, numa primeira fase sem lamas e, 

quando o solo exige, recorrendo a essas mesmas lamas; alternativa: polímeros 

estabilizadores; 

5 – Introdução de armadura no furo preenchido com lamas bentoníticas, com empalmes se 

necessário; 

6 – Betonagem da estaca do camião – betoneira para o funil da trémie; à medida que o sobe, 

as lamas são recolhidas para reciclagem e a trémie, inserida por troços, é desmontada 

também por troços; 
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7 – Saneamento da cabeça das estacas e execução do maciço da fundação. 

 

4.5) Estacas executadas com trado curto sem tubo moldador 
1 – Selecção do equipamento de furação à rotação; 

2 – Verticalização da haste motora do trado e inicio da furação com o trado; o terreno tem de 

ter coesão, que permita que as paredes do furo se mantenham sem qualquer confinamento 

e que adira à hélice do trado quando este é puxado acima; a terra é liberta ao lado do furo, 

por centrifugação; 

3 – Atingido e limpo o fundo do furo, é colocada a armadura, pré-fabricada em estaleiro com 

cintas helicoidais e espaçadores, através do próprio equipamento de furação; 

4 – Antes de ser colocada no furo a trémie é lavada por dentro e por fora; 

5 – A betonagem efectuada do camião – betoneira para o funil da trémie; a extremidade inferior 

da trémie é mantida sempre dois metros abaixo do nível do betão; a sua retirada é feita por 

troços à medida que a betonagem prossegue; os últimos 3 metros da estaca devem ser 

compactados; 

6 – Saneamento da cabaça da estaca com martelos pneumáticos e execução do maciço de 

fundação. 

 
Figura 2.13 – Esquema da execução de estacas com recurso a trado curto sem tubo moldador                             

[3] 

4.6) Estacas executadas com tubo moldador perdido 
1 – Selecção do equipamento de furação e movimentação de material; 

2 – Verticalização do equipamento e introdução do tubo de maior diâmetro do que o da estaca; 

em obras executadas dentro de água, dá melhores condições para a cravação do tubo 

moldador; 

3 – Cravação do tubo moldador pelo seu peso e pressão que o equipamento introduz por 

vibração (motor vibrado suspenso por cabo); tubo cravado 1,0 a 1,5m no terreno com boas 

características; 

4 – A furação é feita com limpadeira (baixa consistência do solo); esta trás o terreno misturado 

com muita água no seu interior e despeja-o ao lado do furo por abertura da sua face 

inferior; no firme, recorre-se ao trado ou mesmo ao trépano; o fundo do furo é limpo de 

detritos com a limpadeira; 
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5 – A armadura, pré-fabricada com o seu comprimento total (com empalmes e espaçadores), é 

transportada para o interior do furo com uma grua; a betonagem é feita através de uma 

trémie. 

6 – Betonagem feita por bombagem de um camião – betoneira com betão pronto com uma 

mangueira; a água, menos densa que o betão, é empurrada para fora do furo moldador; a 

extremidade inferior da trémie mantém-se no interior do betão cerca de 2 metros; a 

operação de recuperação dos troços da trémie é repetida até preencher com betão e na 

sua totalidade o interior do tubo moldador; 

7 – Presa do betão (dentro do tubo, em face da existência de água no exterior, o que inviabiliza 

a sua recuperação) e saneamento da cabeça da estaca acima do tubo moldador (martelos 

pneumáticos); tubo exterior não aderente ao moldador; ligação da estaca à super estrutura 

(geralmente através do maciço de fundação). 

 

 
            Figura 2.14 – Metodologia de execução de estacas moldadas com tubo perdido 

 
4.7) Estacas executadas sem extracção do terreno 
1 – Selecção do equipamento de cravação (misto de percussão, rotação e vibração, com pilão 

para percussão do rolhão) e movimentção do material (grua); 

2 – Formação da obturação (rolhão: pequena quantidade de betão com um slump muito baixo, 

muito seco e fortemente compactado, pré-fabricado em betão; ponta cónica metálica); 

3 – Cravação do tubo com a obturação a impedir o acesso do terreno ao interior do tubo 

moldador; percussão directa do rolhão com um pilão, percussão (com um martelo 

pneumático ou de queda livre) do tubo moldador de cabeça protegida por um capacete em 

madeira ou motor vibrador; 

4 – Atingida a cota pretendida, expulsa-se o rolhão; se este estiver aderente ao tubo moldador, 

o que se faz é percutir fortemente o rolhão conseguindo que este esboroe, ao mesmo 
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tempo que se prende o tubo moldador à máquina, impedindo de acompanhar o rolhão; a 

introdução de um movimento no tubo para cima desliga a obturação metálica cónica 

imediatamente; 

5 – A armadura pré-fabricada é colocada com os espaçadores respectivos; 

6 – Se o tubo for recuperado, o processo de betonagem recorre a uma trémie, cuja 

extremidade inferior permanece mergulhada no betão durante todo o processo, ao mesmo 

tempo que o tubo moldador é subido e, sempre que necessário, desmontado por troços; 

7 – Se o tubo for perdido, o processo de betonagem é com a trémie mas sem os problemas 

associados à recuperação do tubo; 

8 – Em ambas as hipóteses, é necessário vibrar o betão nos 3 metros superiores da estaca, 

sanear a respectiva cabeça (cerca de 50cm) e executar o maciço de fundação. 

 
Figura 2.15 – Estaca executada sem extracção do terreno (variante do sistema Franki) [3] 

 

Legenda 

(1) O rolhão de betão arrasta consigo o tubo moldador fazendo-o penetrar no terreno 

(2) O tubo moldador mantém-se fixo e o betão do fuste é apiloado novamente 

(3) Apiloamento do betão do fuste da estaca ao mesmo tempo que é extraído o tubo 

moldador 
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Capítulo III 
Considerações sobre o dimensionamento 
 

1) Pegões 
Os pegões podem funcionar por ponta, por atrito lateral ou por uma conjunção dos dois efeitos. 

Como é óbvio, o solo que rodeia a fundação tem um papel fundamental neste efeito, havendo 

grande diferenças de comportamento entre, por um lado, o caso dos pegões atingirem uma 

formação rígida e ficarem rodeados por solos muito diferentes em termos de deformabilidade e, 

por outro lado, o caso de ficarem imersos em solo com características mecânicas idênticas nos 

solos que se dispõem lateralmente e sob a base do pegão. 

Quando os pegões funcionam por ponta, a contribuição da resistência lateral do fuste aos solos 

adjacentes deve ser desprezada no cálculo, por ser pequena ou pouco fiável. Assim, a 

resistência é totalmente conseguida através da mobilização de reacções nos solos rígidos em 

que assenta a base do pegão. 

Ainda assim, no caso de se instalarem grandes deformações distorcionais, incompatíveis com 

a rigidez de formação de base, pode-se contar com uma contribuição dos solos laterais. Este 

cálculo efectua-se de forma similar ao utilizado nas estacas, cálculo este que será 

demonstrado posteriormente neste capítulo, na secção dedicada às estacas [10]. 

 

 
               Figura 3.1 – Comportamento dos pegões perante diferentes tipos de solo [10] 

 

Nos pegões flutuantes, existe uma mobilização conjunta de forças reactivas na base e nos 

solos aderentes ao fuste. Como as deformabilidades dos solos sob o pegão e a ele adjacentes 

são da mesma ordem de grandeza, considera-se que podem reagir em conjunto. Neste tipo de 
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pegões, há que diferenciar o caso em que estamos perante solos arenosos e solos argilosos. 

Quando o pegão flutuante se situa numa formação arenosa, os assentamentos são 

condicionantes, pois a rotura acontece pelo esgotamento da capacidade de carga devido a 

refluimento. Para os pegões flutuantes em argilas, utilizam-se métodos idênticos aos das 

estacas no que toca à resistência de ponta. Quanto à aderência lateral, existem poucas 

teorizações, no entanto, existe uma forte experimentação nesta área e cujos resultados servem 

para guiar um dimensionamento deste tipo de fundação. O seguinte quadro apresenta 

aderências laterais para pegões de betão em vários tipos de solo [10]. 

 

Solo Aderência lateral média mobilizável (kg/cm2) 

Argila branda 0,07 a 0,3 

Argila muito rija 0,5 a 2,0 

Areia solta 0,12 a 0,34 

Areia compacta 0,34 a 0,68 

Cascalho 

compacto 
0,5 a 1,0 

                     Quadro 3.1 - Aderência lateral em pegões de betão [10] 

 

Se existem forças horizontais a actuar, o 

cálculo das armaduras deve ter em conta 

a reacção contra o maciço de fundação. O 

impulso passivo deve equilibrar a força 

horizontal vinda da superestrutura, assim 

como o momento gerado por esta. 

                                                                               

 

 

                                                                        Figura 3.2 – Forma como os pegões resistem a 

acções horizontais vindas da 

superestrutura [10] 

É prática frequente prescindir-se de armaduras que tenham um efeito considerável na 

resistência da estrutura, utilizando-se apenas uma armadura superficial de controlo de 

fendilhação, sem cálculo. No entanto, se os momentos associados ao esforço normal, 

provocarem tracções na secção transversal do pegão, é indispensável o dimensionamento de 

armadura resistente, que é feito da mesma forma que para outras peças de betão armado 

sujeitas a flexão composta.  

Para resistir às cargas verticais vindas dos elementos verticais que assentam directamente no 

topo dos pegões, é frequente a criação de um alargamento no topo do pegão, uma espécie de 

sapata solidária com este e dimensionada da mesma forma que as sapatas correntes. 
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2) Barretas 
 
A resistência de uma barreta depende da resistência do atrito lateral e da resistência de ponta. 

A primeira é totalmente mobilizada com pequenas deformações (5 a 10mm) enquanto que para 

a mobilização total da resistência de ponta, podem ser necessárias grandes deformações (10 a 

15% da menor dimensão da barreta) [1]. 

 

Comparativamente com as estacas, a resistência por atrito lateral das barretas é muito 

superior, pois a área lateral do fuste destas é substancialmente maior. Consequentemente o 

seu módulo de flexão também é superior na direcção da sua maior dimensão e a orientação 

desta dimensão é de vital importância para um melhor equilíbrio da obra a ser executada. 

 

Normalmente o dimensionamento das barretas é feito por aproximações sucessivas, pois a 

carga é transmitida a estas de forma incremental, conforme se avança na execução da 

superestrutura. Inicialmente, é usual dimensionar-se estes elementos para tensões médias no 

betão da ordem dos 4 a 5 MPa. 

 

Um método de dimensionamento muito utilizado é o método de Ferrandi. Isto porque é um 

método relativamente simples e que conduz a resultados conservativos, como já se constatou 

experimentalmente. 

 
         Figura 3.3 – Capacidade resistente à compressão de barretas (Método de Ferrandi) [1] 

 
A fórmula geral para a capacidade resistente das barretas à compressão é: 

 
em que:  T1 – capacidade resistente da barreta à compressão 

Tp – resistência de ponta 

Tl – resistência por atrito lateral 

 

Assim sendo: 

    



 36

em que:  

               σ1 – tensão admissível na base da barreta 

A – área da secção transversal da barreta 

f – coeficiente de atrito (quadro 3.2) 

U – perímetro da barreta 

h – comprimento enterrado da barreta 

a,b – coeficiente do ângulo de atrito interno do solo (quadro 3.2) 

 γ   – peso volúmico do solo na base da barreta 

c – coesão do solo na base da barreta 

Existem dificuldades em determinar o valor do ângulo de atrito interno do solo em laboratório, 

logo deve aplicar-se um factor de segurança à capacidade resistente admissível das barretas e 

que varia entre 0,7 e 1,0. 

O dimensionamento para acções horizontais é normalmente feito com recurso a modelos de 

elementos finitos e em que se simula que o topo da barreta é carregado com uma força 

concentrada horizontal e um momento flector que lhe são transmitidos pela superestrutura 

quando actuada pelo vento ou por uma acção sísmica. 

TIPO DE SOLO kN/m2 

Mole, silte orgânico 2 a 18 

Turfa 3,5 a 6 

Silte plástico 3,5 a 18 

Argila mole 7 a 23 

Plástico,argila magra 7 a 39 

Argila insensivel (não plástica) 18 a 34 

Argila rica, pouco plástica 28 a 35 

Areia siltosa 35 a 58 

Areia 23 a 39 

Cascalho arenoso 39 a 116 

Cascalho 58 a 134 

                           
                          Quadro 3.2 – Coeficiente de atrito [1] 
 

Nota: Os valores inferior e superior referem-se ao estado húmido e seco de solos coesivos 

respectivamente, no caso de solos granulares os valores inferiores referem-se ao estado 

solto e os superiores ao estado compactado.  

Φ 5o 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 

a 0,45 1,40 2,30 3,90 6,00 9,20 14,80 22,10 33,60 69,10 

b 6,00 7,40 8,30 10,60 13,40 16,20 20,80 25,80 37,00 57,80 

    

    Quadro 3.3 – Coeficientes para cálculo da tensão admissível na base das barretas [1] 
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3) Micro-estacas 
 
Como já foi descrito anteriormente as micro-estacas retiram normalmente a maioria da sua 

capacidade de carga do atrito lateral, consequência do seu processo de execução. No entanto, 

quando a argamassa que compõe a micro-estaca é injectada a alta pressão, a resistência de 

ponta torna-se significativa. 

 

Existem vários métodos para estimar as duas componentes de capacidade de carga, os 

clássico - empíricos (com base em formulações de Terzaghi, Tomlinson e Brame) e os teórico - 

experimentais. Estes segundos métodos serão descritos posteriormente neste capítulo por 

serem os mais utilizados e de mais fácil compreensão. Refira-se ainda que a capacidade 

resistente das micro-estacas é dada entre o menor valor da capacidade de carga do terreno e a 

resistência estrutural da própria micro-estaca. Abordar-se-á apenas a primeira, pois 

normalmente é condicionante, já que a resistência da estaca depende sempre das dimensões 

e da armadura previstas em projecto [2]. 

 

3.1) Método penetrométrico-experimental 

 
É um método que foi adoptado para as micro-estacas através das estacas, pois verificou-se 

que também conduzia a bons resultados neste tipo de estrutura. Como em outros métodos, 

consiste em separar a resistência de ponta da resistência por atrito lateral e estas são dadas 

através de: 

- Resistência de ponta 

 
- Atrito lateral 

 
em que : 

 Rpa – resistência de ponta equivalente ao nível da ponta; 

 β  – coeficiente de capacidade penetrométrica; 

 Ab – área de secção; 

 Rpi – resistência de ponta na camada i; 

              α i – relação resistência de ponta / atrito lateral na camada; 

              Qfi – carga de atrito lateral da camada i; 

   li – espessura da camada i; 

  B – diâmetro da micro-estaca 

A capacidade de carga admissível nominal, Qn, é dado por: 
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3.1.1) Resistência de ponta 

 
A resistência de ponta equivalente, Rpa, é dada através de uma média que é efectuada a partir 

de um gráfico correspondente à curva CPT, que naturalmente, dá uma gama de resistências de 

ponta ao longo da profundidade da estaca. 

 

Ainda assim, a principal característica deste método de cálculo das micro-estacas prende-se 

com o coeficiente de capacidade penetrométrica, β , que depende da natureza e da resistência 

do solo, Rp. O quadro seguinte mostra as gamas de valores que Rp e β  podem tomar conforme 

o solo em presença: 

 

Coeficiente de capacidade 

penetrométrica β 

Natureza do solo 
Rp       

(105 Pa) 
Micro-

estacas do 

tipo I 

Micro-

estacas do 

tipo II 

Argila muito mole e lodos < 10 0,40 0,50 

Argila de média consistência 10 a 50 0,35 0,45 

Siltes e areias soltas ≤ 50 0,40 0,50 

Argila consistente a dura, silte compacto, 

areia siltosa 
> 50 0,45 0,55 

Areia e seixo mediamente compactos 50 a 120 0,40 0,50 

Areia e seixo compactos a muito 

compactos 
> 120 0,30 0,40 

 
   Quando 3.4 – Coeficiente de capacidade penetrométrica para vários tipos de solo [2] 

 

 

3.1.2) Resistência por atrito lateral 

 
O atrito lateral da camada i, qfi, é calculado do seguinte modo: 

 

qfi = Rpi /  α i 
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No seguinte quadro estão dispostos os valores que qfi pode tomar: 

Coeficiente α Valor máximo de qf*** (105 Pa)

Natureza do solo 
Rp         

(105 Pa) 
Micro-

estacas do 

tipo I 

Micro-

estacas do 

tipo II* 

Micro-

estacas do 

tipo I 

Micro-

estacas do 

tipo II 

Argila muito mole e 

lodos 
< 10 30 30 0,15 --- 

Argila de média 

consistência 
10 a 50 40 80 (0,80)** 0,35 ≥ 1,20 

Siltes e areias 

soltas 
≤ 50 60 120 0,35 --- 

Argila consistente a 

dura, silte 

compacto, areia 

siltosa 

> 50 60 120 (0,80)  0,35 ≥ 2,00 

Areia e seixo 

mediamente 

compactos 

50 a 120 100 200 (1,20)  0,80 ≥ 2,00 

Areia e seixo 

compactos a muito 

compactos 

> 120 150 200 (1,50)  1,20 ≥ 2,00 

    
Quadro 3.5 – Coeficiente α  e valores máximos de qf para vários tipos de solos [2] 
 

*por omissão de valores para o grupo IIIB no quadro fonte, adoptou-se os correspondentes ao grupo IIB; 

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

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

a uma execução de qualidade média; 

***os valores máximos de qf pretendem ter em conta a possibilidade da ocorrência de picos no valor de Rp 

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

normalizadas, do mau estado das ponteiras do penetrómetro, etc. 

 

De referir que o ensaio SPT é um ensaio ín-situ muito usual, mas dado o seu carácter empírico, 

a sua utilização faz-se indirectamente através de correlações com outros ensaios ín-situ, como 

o CPT, e com as características de resistências ao corte, como mostra o seguinte quadro: 
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Natureza do 
solo N (SPT) Rp (104 Pa) cu (105 Pa) C´ (104 Pa) θ´ (o) 

1 1 a 2 0,1   14,7 
2 2 a 4 0,2   18,7 
2 2 a 4 0,2   18,7 
4 4 a 8 0,4   22,7 
4 8 0,4 22,7 

Lodos e argilas 
muito moles e 

médias 

8 16 0,8 
0,08 

26,7 
8 24 0,53 0,08 26,7 
15 45 1 0,22 30,3 
15 45 1 0,22 30,3 
30 90 1,2 0,52 34,3 
30 90 2 0,52 34,3 

Argilas siltosas 
ou arenosas 

60 180 4 1,12 38,3 
4 16     32 
4 16   32 
10 40   

0,04 
37,3 

10 40   0,04 37,3 
30 120   0,17 43,6 
30 120   0,17 43,6 
50 200   0,31 46,6 
50 200   0,31 46,6 

Areias argilosas

60 240   0,37 47,6 
4 20     26,7 
4 20     26,7 
10 50     32 
10 50     32 
30 150     38,3 
30 150     38,3 
50 250     41,3 
50 250     41,3 

Areia finas a 
médias, 

siltosasou 
lodosas 

60 300     42,3 
4 24     32 
4 24     32 
10 60     37,3 
10 60     37,3 
30 180     43,6 
30 180     43,6 
50 300     46,6 
50 300     46,6 

Areias médias a 
grosseiras com 

seixo 

60 360     47,6 
   
Quadro 3.6 – Correlações dos resultados dos ensaios SPT (N) com os do ensaio CPT (Rp) 

e as características de resistência dos terrenos (cu – coesão não 

consolidada não drenada, c´ - coesão drenada e  φ ´ - ângulo de atrito 

interno drenado) [2] 

 

No Anexo I encontra-se a descrição dos vários tipos de micro-estacas mencionados no quadro 

5. 
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3.2) Método de Bustamante 

 
Neste método a determinação da capacidade de carga da micro-estaca, depende dos 

seguintes factores [2]: 

- técnica de injecção da calda de cimento, sistema IRS (injecção repetitiva selectiva) ou 

sistema IGU (injecção com obturador simples); 

- pressão efectiva de injecção, Pi; 

- medida da cabeça da estaca e a sua relação com a pressão limite do terreno, P1 (Pi maior ou 

igual a P1 no sistema IRS e 0,5P1 menor ou igual a Pi menor ou igual a P1 no sistema IGU); 

- natureza e consistência do solo. 

 

Neste método, dá-se especial relevância ao atrito lateral TL que é dado por:  

 
em que: 

Lsi – comprimento de amarração na camada i; 

Dsi =  α i . Dd – diâmetro médio da micro-estaca na camada i; 

Dd – diâmetro da perfuração da micro-estaca; 

α i – coeficiente função do sistema de injecção 

 

Para completar este cálculo é necessário a consulta do seguinte quadro, em que Vs é o volume 

da zona de amarração: 

 

Coeficiente α 
Solo 

IRS IGU 

Quantidades mínimas de calda 
aconselhada Vs 

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

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

Areia com seixo 1,5 a 1,6 1,2 a 1,3 1,5 Vs 

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

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

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

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

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

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

Rocha alterada ou 
fragmentada 1,2 1,1 

1,1 a 1,5 Vs para camada finamente 
fissurada e 2 Vs ou mais para camada 
fracturada 

 
   Quadro 3.7 – Determinação e diâmetro médio da micro-estaca [2] 

 
O valor de τ , atrito lateral limite unitário pode ser obtido através de correlações empíricas com 

os resultados do ensaio SPT, como mostra o seguinte gráfico: 

 
Figura 3.4 – Correlação entre o atrito lateral τ  numa micro-estaca e o resultado N do ensaio 

SPT em função do sistema de injecção (válido para argila e silte) [2] 

 

 
De referir que o método penetrométrico - experimental é mais indicado para os casos em que 

as estacas estão a ser carregadas à compressão, já que entra em linha de conta com a 

resistência de ponta, enquanto que o método de Bustamante é mais indicado para os casos em 

que os elementos são carregados à tracção, uma vez que se considera o atrito lateral.  
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4) Estacas 
Um projecto de estacas tem normalmente cinco fases [9]: 

1) determinação das cargas actuantes em cada estaca; 

2) pré-dimensionamento (geometria); 

3) cálculo da capacidade de carga; 

4) dimensionamento das estacas, maciços de encabeçamento e vigas de fundação 

(equilíbrio); 

5) verificação da segurança (várias etapas). 

 

4.1) Cargas actuantes 
 
As cargas que actuam nas estacas têm duas proveniências: a superestrutura e o terreno. 

 

4.1.1) Cargas provenientes da superestrutura 
 

a) Uma estaca – peso do maciço de encabeçamento, peso do terreno e excentricidade  

                          (Figura 3.5) [9] 

 

  
 
 V total = V   

 

 
b) Maciços com mais de uma estaca – distribuição das cargas pelas estacas 

 

• maciço de duas estacas (Figura 3.6) [9] 
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• maciço com mais de duas estacas (Figura 3.7) [9] 

 
 

  
 

4.1.2) Cargas provenientes do terreno 
As cargas transmitidas pelo terreno têm origem em: 

 

 
a) movimentos horizontais de solos compressíveis                                                             

(Figura 3.8) [9] 

 

 

 
b) consolidação de solos compressíveis 

 

                                                  (Figura 3.9) [9] 

 

 

 

 
c) expansão volumétrica de solos   (Figura 3.10) [9] 
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É importante ter em conta que as cargas que actuam nas estacas são descarregadas no solo e 

provocam superfícies de rotura. A figura seguinte mostra as superfícies de rotura no terreno 

criadas por (da esquerda para a direita): tracção das estacas, compressão das estacas e flexão 

e corte das estacas. 

 

 
 

Figura 3.11 – Superfícies de rotura provocadas pela tracção, compressão e flexão das estacas 

[9] 

 

 
4.2) Pré-dimensionamento 
 
O pré-dimensionamento pode ser dividido em várias etapas: 

a) Em primeiro lugar escolhe-se a tecnologia de execução das estacas, com base em 

informações pré-disponíveis e no relatório de prospecção. Este relatório deve dar 

informações sobre as características mecânicas das camadas, que respondam a questões 

como: que tipo de estaca usar? ; que resistência de ponta temos e a que profundidade? ; 

atrito lateral?     

b) Em seguida procede-se à determinação do comprimento da estaca. O comprimento deve ser 

tal que o encastramento seja no mínimo igual a três vezes o diâmetro da estaca em solos e 

uma vez o diâmetro da estaca em rochas, como mostra o seguinte exemplo (Figura 3.12) [9]: 
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 c) Escolher a localização em planta. Esta deve ser feita tendo em conta que as estacas 

absorvem maioritariamente esforços axiais e as vigas de fundação absorvem momentos 

flectores. O afastamento mínimo entre estacas deve ser de 2,5 a 3,0 vezes o diâmetro das 

estacas e o afastamento mínimo a obstáculos, como construções vizinhas, deve ser de 

0,70m, distância esta que é condicionada pelo equipamento. 

 

d) Os diâmetros mais usuais em estacas são (mm): 400, 500, 600, 1000 e 1200. 

Este diâmetro deve ter por base: 

- o controlo dos assentamentos que é garantido através de: < 5,0MPa 
 

- a esbelteza   < 40 , que depende do processo construtivo e do tipo de solo 

 

e) Os maciços de encabeçamento devem respeitar as seguintes regras (Figura 3.13) [9]: 

 
 

f) Nas vigas de fundação deve-se ter em atenção que: 

 

  - vão: L > 7,0m     (Figura 3.14) 

 

 

  

 - secção transversal (Figura 3.15):  b > 0,30m 

                                     H > (L/10 a L/12 ;  μ  = 0,14) 

 

 

 

  

- devem possuir rigidez à flexão para controlar assentamentos 

   diferenciais (Figura 3.16) [9] 
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4.3) Capacidade de carga 
 
O cálculo da capacidade de carga de cada estaca normalmente é efectuado recorrendo-se a 

um ou mais dos seguintes métodos de cálculo: 

1) Ensaios de carga 

 
Realizam-se numa estaca real, aplicando-se cargas 

na cabeça ou na base da estaca. A grande 

desvantagem reside no facto dos resultados não 

poderem ser extrapoláveis (Figura 3.17). 

 

 

 
Estes testes permitem estabelecer variadíssimas relações: 

- relação carga de ensaio (F) / deslocamento vertical (δ ) 

- relação carga de ensaio (F) / fluência (δc ) 

- relação carga de ensaio (F) / profundidade , permitindo conhecer a transmissão de carga 

ao terreno 

- atrito unitário no fuste (qs) / deslocamento vertical (δ ) , permitindo conhecer o atrito lateral 

 

Exemplos destas relações estão traduzidos graficamente no Anexo II. 

 

Ainda existem os ensaios de carga à escala real do tipo estático/dinâmico, como demonstra o 

seguinte esquema. 

 
Figura 3.18 – Ensaio de carga tipo estático/dinâmico à escala real [9] 

em que: 

                  w – peso da massa (pilão) 

                  h – altura de queda da massa 

                  R – resistência oferecida pelo solo à penetração da estaca 

                  e – nega / penetração da estaca 

               ΔE – perdas de energia do sistema 
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2) Fórmulas estáticas 

 
Os princípios básicos das fórmulas estatísticas ao nível da capacidade de carga são definidos 

de forma idêntica à das fundações superficiais. 

 
 - Resistência de ponta (Figura 3.19) [9] 

                                     Qp = Ap x qp    

   em que: 

                                                                           Ap – área da ponta da estaca 

                                                                        qp = c.Nc.sc + q.Nq.sq , q = σ0
.   

                                                                        (Nc e Nq – factores de capacidade de carga 

                                                       sc e sq – factores de forma) 

 
 - Resistência lateral (Figura 3.20) [9] 

                                    QL = AL x fs    

  em que: 

                                                                     AL – área do fuste da estaca  ( AL =  ) 

                                                                      fs – tensão de atrito 

                                                                      fs = Ks. σ o’med.tgψ  

                                                    Ks – coeficiente de impulso (Ko ou Kp) 

                                                              ψ  - ângulo de atrito fuste / terreno 

 
Existe ainda o método do laboratório de Delft, em que a capacidade de carga determinada a 

partir do CPT: Q = Qp + QL  

 

Esquematicamente, este método é apresentado da seguinte forma: 

 

 
Figura 3.21 – Método do laboratório de Delft para determinação da capacidade de carga de 

estacas [9] 

 

 

 



 49

3) Método do penetrómetro 
Este método foi apresentado anteriormente neste capítulo, na secção das micro-estacas e 

pode ser utilizado para as estacas de forma semelhante. No Anexo III podem ser visionada as 

verificações de segurança sugeridas no EC7 a efectuar em estacas à compressão e à tracção. 

 

4.4) Dimensionamento 
 
Após a obtenção dos esforços com base nos modelos de cálculo 

apresentados anteriormente, pode-se dimensionar aos Estados 

Limites Últimos de resistência à flexão como um pilar. 

 
                                                                                                 Figura 3.22 – Exemplo de    modelo de          

cálculo para dimensionamento 

de uma estaca [9] 

 

Tendo em atenção que em estacas à compressão, σservico  < 5,0 MPa: 

Φ Nsd
serviço (kN) As,min

long Asw/s
cintas 

400 630 6Φ12 Φ8//0,15 

500 980 6Φ16 Φ8//0,15 

600 1410 7Φ16 Φ8//0,15 

800 2510 8Φ20 Φ10//0,15

1000 3920 8Φ25 Φ10//0,15

1200 5650 12Φ25 Φ10//0,15

                               Quadro 3.8 – Armaduras para estacas à compressão [9] 

 
Nos maciços de uma estaca (Figura 3.23), pode-se seguir o seguinte quadro: 

 
                                                     

 
 

 

 

 
 

 

                                                      

                                                Quadro 3.9 – Armaduras para maciços de encabeçamento [9] 
Nota: Estas tabelas estão no Anexo IV de forma mais completa. 

Φ Maciço (m) As
long Asw/s

cintas 

400 0,7x0,7x0,7 Φ10//0,15 Φ10//0,15 

500 0,8x0,8x0,7 Φ10//0,15 Φ10//0,15 

600 0,9x0,9x0,8 Φ10//0,15 Φ10//0,15 

800 1,1x1,1x0,8 Φ10//0,10 Φ10//0,10 

1000 1,3x1,3x1,0 Φ12//0,15 Φ12//0,15 

1200 1,5x1,5x1,0 Φ12//0,15 Φ12//0,15 
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Para os maciços de duas estacas (Figura 3.24), pode-se seguir os seguintes passos [9]: 

 

 
 

 
 

O modelo de cálculo para L>2h, deve ser o de viga (Figura 3.25): 

 
 

Para as vigas de fundação tem-se que (Figura 3.26) [9]: 
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No Anexo V está apresentado esquematicamente um outro método de dimensionamento de 

estacas, o método da consola equivalente. 

No Anexo VI são apresentadas tabelas e ábacos que permitem escolher as armaduras 

longitudinais em projectos de estacas.  

Por sua vez, no Anexo VII são apresentados alguns exemplos de pormenorizações das 

armaduras em maciços de encabeçamento. 

 

4.5) Verificação de segurança 
 
Na maioria das obras de Engenharia Civil fazem-se duas verificações de segurança: Estado 

Limite Último e Estado Limite de Utilização. Nos projectos de estacas, são estas as verificações 

que normalmente se utilizam também. 

 

4.5.1) A verificação de segurança aos E. L. Últimos deve incidir sobre: 
 

a) Capacidade de carga das estacas (terreno determinante) 

- conceito de estados limites (EC7): Ned
comp < Rc  ;  Nsd

tracção < Rt  

- conceito de factor de segurança global:   

 

b) Flexão do maciço de encabeçamento (estrutura determinante) – EC2, REBAP 

 

c) Punçoamento do maciço de encabeçamento (estrutura determinante) – EC2, REBAP 

 

d) Esforço transverso do maciço de encabeçamento e estacas (estrutura determinante) – 

EC2, REBAP 

 

4.5.2) A verificação de segurança aos E. L. de Utilização 

 
Incide sobre a deformação vertical das estacas através de fórmulas da resistência dos 

materiais, em que tanto o solo como a estrutura são determinantes. 

 

w = w1 + w2 

w1 – deformação vertical da estaca:   

w2 – assentamento devido ao terreno de fundação:  

 

A verificação de segurança aos estados limites de utilização permite obter uma margem de 

segurança em relação à rotura. 
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                              Figura 3.28 – Relação carga / deformação [9] 

 

 
A experiência adquirida empiricamente ao longo dos tempos através da observação de vários 

tipos de obras permitiu chegar a algumas conclusões, em relação às deformações admissíveis, 

como o esquema seguinte demonstra. 

 

 

 
             Figura 3.29 – Exemplos de limites de flechas em diversos tipos de obras [9] 
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Capítulo IV 
Relação técnica e económica das fundações profundas com os 

diversos tipos de obras e solos 

 

1) Generalidades 
 

Na maioria dos casos, o solo constitui o principal factor para se recorrer a fundações 

profundas, mas por vezes, alguma especificidade da obra em si, é razão suficiente para o uso 

deste tipo de solução. Elevadas cargas verticais ou horizontais ou mesmo grandes 

excentricidades que provoquem momentos significativos são exemplos de particularidades de 

algumas superestruturas que só por si podem levar à utilização de fundações profundas numa 

determinada obra, mesmo que se esteja na presença de um terreno com boas características 

mecânicas. 

 

Torna-se assim óbvio que não é fácil de fazer uma separação clara entre tipos de solos e tipos 

de obras que requeiram fundações profundas, pois é o conjunto destes dois factores que 

determina se se deve recorrer a técnicas de fundações indirectas. No entanto, é possível dizer 

que as principais características das superestruturas que requerem fundações profundas são 

essencialmente duas: grandes esforços transmitidos ao solo, principalmente cargas 

concentradas, e elevadas excentricidades geométricas na estrutura ou mesmo nas cargas. Por 

vezes, quando os carregamentos são muito diferentes (em ordem de grandeza) em diferentes 

pontos da mesma estrutura, utilizam-se soluções mistas para as fundações, que podem passar 

pelo uso de fundações directas correntes por sapatas, numa zona, e por um tipo de fundação 

profunda, noutro local da mesma estrutura. Assim evitam-se os eventuais assentamentos 

diferenciais que se observam quando os carregamentos são muito diferentes no mesmo solo. 

 

Os terrenos em que as camadas superficiais de solo não apresentam boas características 

mecânicas são normalmente os que exigem a utilização de fundações profundas. No entanto, 

estas fundações podem ser executadas noutras situações que estão ligadas aos terrenos, 

como a própria distribuição das várias camadas que os compõem. Um exemplo típico de uma 

destas situações acontece quando a camada superficial do terreno apresenta boas 

características de resistência mas não é muito espessa e é precedida por uma outra mais 

fraca. Isto pode levar a um assentamento desta camada inferior e consequente aparecimento 

de problemas na estrutura. 
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2) Campos de aplicação das diversas fundações profundas 
 
2.1) Poços ou pegões 
 
O recurso a pegões justifica-se principalmente quando estamos perante grandes solicitações 

ao nível dos carregamentos e em profundidades relativamente pequenas da camada 

resistente, da ordem dos 4 a 10 metros, pois permitem facilmente a adopção de elementos de 

fundação com esbeltezas da ordem de 5 ou 6. Se a camada resistente ocorre a profundidade 

elevada e se as solicitações a absorver são moderadas, é de encarar uma solução em 

estacaria “flutuante”, na qual parte substancial da carga é absorvida por atrito lateral ao longo 

do fuste [6]. 

 

Adaptam-se a quase todo o tipo de solos, menos os com muito fracas características de 

resistência e com níveis freáticos próximos da superfície, como os lodos, mas , quando 

executados manualmente, podem ser especialmente indicados para terrenos pedregosos, pois 

nestas condições as estacas não constituem, em geral, opção. Isto acontece pois a furação 

das estacas é quase impossível de ser bem feita e em condições de viabilidade económica 

num terreno com pedras de grandes dimensões, pois estas dificultam ou impedem a furação. 

Assim sendo, nestes casos, a adopção de pegões pode ser uma boa alternativa. 

 

Os pegões tornam-se boas soluções em casos em que por alguma razão existe uma falta de 

espaço em planta para a execução de fundações directas, pois ocupam muito menos área que 

estas últimas mas conseguindo oferecer iguais condições de resistência no caso de estarmos 

perante terrenos com boas características mecânicas.  

São também elementos muito utilizados no que toca ao reforço de fundações antigas, sendo 

nestes casos acoplados ao maciço já existente na sua parte inferior, como a seguinte ilustração 

demonstra [10].   

 
                         Figura 4.1 – Pegões sob uma sapata de grandes dimensões [10] 

 



 55

2.2.1) Outras aplicações dos poços 

 

2.2.1.1) Reforço de fundações através de recalces 

 

2.2.1.1.1) Reforço sem aprofundamento 
 

Neste tipo de reforço, normalmente tem-se duas opções: melhorar as qualidades geotécnicas 

do terreno de apoio ou alargar a área de contacto fundação – terreno, diminuindo assim a 

tensão de contacto. Assim, quando o terreno da fundação não é suficientemente bom ou a área 

de contacto sapata – terreno é insuficiente, seja por erro ou porque a obra foi sobrecarregada 

com uma ampliação, pode efectuar-se o reforço das fundações aumentando essa mesma área, 

sem variar a cota de fundação. 

 

Este reforço normalmente implica o recurso a métodos manuais, com escavação, entivação e 

escoramento. De referir que este recalce se deve limitar aos terrenos acima do nível freático 

para evitar a percolação da água com consequente arraste de finos, perda de terreno e 

assentamento da construção a ser reforçada. É um trabalho que exige grandes cuidados para 

evitar os óbvios riscos de descompressões e perdas de terreno que provocam assentamentos. 

 

O processo construtivo consiste em escavar um antepoço com cerca de 1 metro por 1,2 metros 

até 1,5 metros de profundidade abaixo do fundo e em frente da fundação a recalcar. De 

seguida este antepoço é prolongado sob a fundação de modo a se executar o recalce. Nesta 

fase, a entivação é executada de acordo com a natureza do terreno, normalmente recorrendo-

se a tábuas de madeira [10]. 

 

 
             Figura 4.2 – Pormenores da escavação de poços de recalce [10] 
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2.2.1.1.2) Reforço com aprofundamento 

 
Quando o melhoramento do terreno ou o alargamento da base da fundação não é possível por 

falta de acesso, como no caso de fundações meeiras, deve-se tentar transferir as cargas para 

solos mais profundos, obviamente mais resistentes. Para tal poderá realiza-se, por exemplo, 

um recalce com fundações contínuas através de pegões sucessivos.  

 

É essencial um bom escoramento prévio para garantir a segurança estrutural da obra. Após a 

escavação e a entivação estarem executadas, betona-se deixando um espaço de 5 a 10 

centímetros na base do furo. Após o betão ter feito presa preenche-se esse espaço com 

argamassa rica (1/1 - cimento/areia) para que este não sofra retracção garantindo assim um 

bom apoio à estrutura. Deve-se carregar a nova fundação com macacos, calços ou cunhas 

antes de a ligar à antiga de forma a aferir a sua capacidade de carga e até aumentá-la [10]. 

 

 

2.2.1.2) Contenções periféricas com poços 

 
Consiste num processo em tudo semelhante aos recalces, pois aqui em vez de se recalcar 

uma fundação, estar-se-á a recalçar uma parede. Executa-se a escavação com recurso a 

escoramento e depois betona-se a parede de contenção onde se pode, se necessário, recorrer 

a ancoragens. 

 

 
 

Figura 4.3 – Utilização de pegões em contenções periféricas (integração de pegões em parede) 

[10] 
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2.2) Barretas 
 
Este é um método que só se justifica utilizar em casos que estejamos perante terrenos com 

características mecânicas muito deficientes numa grande profundidade (mais de 10m) abaixo 

da laje de fundo e servem como alternativa às estacas. O método é igualmente indicado se a 

obra apresentar grande dimensão ou se já encontrar prevista a mobilização do mesmo 

equipamento para a realização de paredes moldadas. 

 

Segundo Jorge de Brito em “Barretas” [1], os casos concretos em que constituem a solução 

mais indicada são os seguintes: 

- solo superficial fraco mas com uma camada de boa qualidade profunda; 

- quando as contenções periféricas são em paredes moldadas; 

- estruturas de grande porte susceptíveis a assentamentos; 

- estruturas pesadas e com bases pequenas, como torres ou silos; 

- construções em zonas urbanas onde seja exigida pouca vibração e ruído; 

- túneis de metropolitano, esgotos de grande diâmetro e outros túneis de utilidade pública; 

- estruturas hidráulicas, como centrais hidroeléctricas e barragens, em que são executadas 

soluções de contenção periférica, como paredes moldadas, sendo que as barretas podem 

ser facilmente associadas a estas como elemento de fundação. 

 

Em suma, as barretas são elementos de fundação que são utilizados essencialmente em obras 

especiais, com elevadas cargas pontuais, em que a acção sísmica seja muito relevante e em 

casos onde a presença de água constitua um grande problema. Estes campos de aplicação 

muito variados advêm de uma grande versatilidade de formas possíveis em planta que este 

tipo de solução apresenta. 

 
 

Figura 4.4 – Barretas na continuação de uma parede moldada (principal situação em que se 

utilizam barretas) [1] 
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2.3) Micro-estacas 
 

As micro-estacas inserem-se nas soluções de fundações profundas, pois são ideais quando as 

cargas a transmitir ao terreno não são muito elevadas e as características mecânicas do solo 

não permitem garantir a segurança em zonas superficiais, havendo assim a necessidade de 

atingir grandes profundidades para se encontrar valores de resistência adequados e limitar os 

assentamentos a valores aceitáveis. 

 

Este tipo de fundação surgiu essencialmente para o reforço de fundações de edifícios antigos 

(Torre de Pisa) e também em construções novas. Esta solução deveu-se a algumas 

dificuldades que os terrenos apresentavam, como assentamentos excessivos e com tendência 

a acentuarem-se. Por vezes estas situações acontecem porque os carregamentos aumentam 

em edifícios já construídos, seja pela construção de novos pisos ou por uma mudança de 

utilização. São dados estes tipos de usos às micro-estacas pois estas prolongam as fundações 

para profundidades maiores, onde existem terrenos mais resistentes, e não afectam as 

construções imediatamente adjacentes. Ainda permitem a construção de caves no próprio 

edifício em causa, como se verá mais adiante [2]. 

 

A ligação da cabeça da micro-estaca à estrutura a recalçar pode ser feita através de plintos ou 

carlingas. Quando a fundação existente é acessível apenas por um lado, pode-se utilizar um 

recalce em consola. Este é feito através de vigas longarinas que ficam sobre as estacas e sob 

as fundações antigas. Estas devem ser muito rígidas e recorre-se normalmente a cachorros 

nas ligações e dispositivos de contrapesos para assegurar o equilíbrio. Este é um sistema 

raramente utilizado pois é caro, flexível e difícil de executar. 

 

Como já foi referido as micro-estacas são utilizadas em situações em que existem construções 

adjacentes muito próximas e que não podem ser perturbadas. Isto deve-se ao facto de 

exigirem para a sua execução equipamentos de reduzidas dimensões e versáteis e de, 

consequentemente, apresentarem vibrações e ruídos muito menores do que as estacas 

moldadas convencionais na sua fase de construção, principalmente em comparação com as 

cravadas. Assim, as micro-estacas podem ser utilizadas em locais de difícil acesso e em áreas 

de trabalho reduzidas para além de permitirem a execução de elementos inclinadas 

absorvendo assim os esforços não verticais. 

 

Na consolidação de terrenos em que injecções não são aplicáveis (como pregagens ou 

ancoragens em terrenos argilosos impermeáveis quer a água quer à calda de cimento), as 

micro-estacas surgem como solução. Evita-se assim as dificuldades inerentes a escavações e 

retiro de terras e tomando em conta a eventual existência de planos paralelos de rotura evita-

se a transferência de problemas para zonas montantes. Evita-se ainda a perda de terreno e 
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invasão ou expropriação de terrenos alheios. Em terrenos muito difíceis é possível executar um 

emaranhado de micro-estacas fazendo com que este fique todo ligado, funcionando como uma 

terra armada [2]. 

 

 
 

Figura 4.5 – Malha de micro-estacas que reforça o terreno, funcionando este como uma terra 

armada [2] 

 

Outro tipo de utilização que se dá às micro-estacas é na construção de ensoleiramentos gerais 

em que estas surgem como alternativa às ancoragens evitando o levantamento dos 

ensoleiramentos devido a fortes sub pressões que acontecem devido à posição do nível 

freático. 

 
2.4) Estacas 
 
Entre os tipos básicos mencionados, cada um apresenta vantagens e desvantagens técnicas 

relativas, conforme o seu campo específico de aplicação. No entanto seria irrealista ignorar a 

questão económica, já que na maioria dos casos é determinante. 

 

Ao nível dos custos interessa referir as seguintes considerações: o menor custo da solução de 

estacas não é necessariamente o da estaca mais barata por metro linear e atrasos na 

execução por falta de experiência ou falha na apreciação do problema real pelo construtor têm 

de ser considerados. Por estas razões, como em qualquer trabalho especializado, é vantajoso 

recorrer a um construtor de renome conceituado e com boa experiência em trabalhos 

realizados no local e com a técnica proposta. 
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2.4.1) Principais considerações 

 
Segundo Silvério Coelho em “Tecnologia de Fundações” [6], a escolha do tipo de estacas deve 

ser ponderada, tendo em conta um determinado conjunto de factores vitais: 

 

- a localização e o tipo da superestrutura, e consequentes cargas a absorver; 

- condições de coesão do terreno e posicionamento do nível freático; 

- profundidade do estrato capaz de suportar as cargas transmitidas às estacas; 

- possibilidade de transporte e acesso ao local da obra; 

- durabilidade a longo prazo, visto que as estacas de betão são sensíveis ao ataque químico de 

sais ou ácidos de solo; 

- tipo e estado de conservação das estruturas adjacentes ao projecto; 

- tipo de equipamento disponível no mercado e na região onde se realiza a obra; 

- custos para o dono de obra. 

 
 
2.4.2) Critérios de selecção 
 
A primeira decisão a tomar em termos de selecção do tipo de estaca é entre estacas pré-

fabricadas cravadas e moldadas no terreno. O campo de aplicação das primeiras é quase 

coincidente com o das segundas, ou seja, as situações em que o estrato resistente susceptível 

a resistir às cargas da superestrutura se situa a uma profundidade média a grande e os 

terrenos desde a superfície a estes são de características mecânicas inferiores. 

 

As estacas cravadas apresentam alguma vantagem quando estamos perante terrenos com 

existência de água, já que a execução das estacas moldadas nestes casos poderá implicar 

elevados custos, devido a condicionamentos construtivos. Em contrapartida as estacas 

moldadas possuem vantagens associadas a questões de ruído e vibração na sua execução. 

Além do mais, quando existem construções vizinhas sensíveis a vibrações ou assentamentos 

do terreno, as estacas moldadas são claramente melhores.  

 

Segundo Silvério Coelho em “Tecnologia de Fundações” [6], as vantagens das estacas 

cravadas relativas às moldadas no terreno são:  

- rapidez de execução e limpeza da obra; 

- o terreno na ponta da estaca fica sempre compactado e em contacto com esta; 

- são estáveis em terrenos sem auto-sustentação; 

- permitem um melhor controle de qualidade da estaca em termos dimensionais e é mais fácil 

prevenir a corrosão das armaduras face às condições de fabrico que proporcionam um 

melhor recobrimento; 

- podem ser cravadas até grandes profundidades (cerca de 50 metros);  
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- podem ser executadas até uma cota acima do terreno ou através de água em obras 

marítimas; 

- normalmente aumentam o grau de compacidade relativa da camada granular de fundação. 

 

Por sua vez, as principais desvantagens são:  

- tornam-se relativamente caras quando comparadas com soluções de estacas moldadas 

apropriadas ao caso específico em causa; 

- a possível grande perturbação do terreno pode causar dificuldades em edificações vizinhas; 

- não podem facilmente variar de comprimento, em face das medidas standarizadas da pré-

fabricação; 

- possibilidade de se danificarem durante o processo de aplicação devido a excessiva energia 

de cravação; 

- não devem ser utilizadas em terrenos que contêm elementos duros; 

- a armadura é normalmente excessiva, pois é condicionada mais pelas necessidades de 

movimentação e cravação do que pela resistência à carga actuante em serviço, o que 

encarece a solução; 

- ocupam espaço em estaleiro antes da cravação; 

- torna-se difícil de cravar estacas de grande diâmetro, devido às elevadas forças de atrito 

laterais e à quantidade de terreno movimentado;  

- provocam ruído e vibração durante as operações de cravação e deformações no terreno. 

 

Assim sendo, torna-se claro que as estacas moldadas são mais utilizadas na prática do que as 

cravadas, cujos inconvenientes se revelam na maioria das circunstâncias demasiado 

limitativos. Como tal, a próxima secção deste capítulo será dedicada às estacas moldadas. 

 

2.4.3) Métodos mais frequentes 
 
As soluções mais frequentes descritas podem ser ordenadas da seguinte forma por ordem 

crescente de custos: com trado contínuo, com vara telescópica sem tubo moldador, com vara 

telescópica com tubo moldador recuperável e com lamas bentoníticas, com vara telescópica 

com tubo perdido, sendo esta última claramente a mais onerosa. Como geralmente a gama de 

aplicações decresce com o custo, a opção é pela mais barata no seu domínio de aplicação.  

 

Desta forma, em solos coerentes e sem presença de água, opta-se pelas estacas executadas 

com trado contínuo. Obviamente, em solos um pouco menos coerentes e com presença de 

água mais acentuada opta-se por estacas executadas com vara telescópica e sem tubo 

moldador, sendo no entanto soluções preteridas em condições de igualdade de campo de 

aplicação com as estacas executadas com trado contínuo. Em solos com alguma coesão, 

mesmo que pequena, e com presença de nível freático elevado desde que não exista 

percolação de água, a solução das estacas com tubo moldador recuperável é preferida. 
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Finalmente se existirem dúvidas sobre a garantia das condições atrás referidas ou em solos 

com capacidade de auto-sustentação muito reduzida, opta-se pelas estacas executadas com 

auxílio de lamas bentoníticas, sendo necessário garantir espaço em estaleiro para a estação de 

tratamento das mesmas. As estacas com tubo perdido são utilizadas quando são executadas 

no interior de planos de água, como rios e o mar, ou quando a água freática apresenta 

percolação [3]. 

 

A opção entre extrair ou não o terreno durante a cravação é quase sempre resolvida a favor da 

primeira para não perturbar o terreno nem as estruturas adjacentes e simultaneamente diminuir 

o ruído e as vibrações. A opção entre recuperar ou não o tubo moldador é um pouco mais 

difícil. Por um lado, se a recuperação do tubo moldador permite uma poupança económica 

significativa, ela também pode representar um decréscimo de qualidade não desprezável do 

produto acabado, com o possível aparecimento de betão contaminado com águas e terras e 

danos na armadura. Isto leva a um decréscimo de resistência (o próprio tubo) e durabilidade e 

a um aumento do risco de ocorrência de patologias. De referir, que em obras marítimas ou 

fluviais não é pura e simplesmente possível recuperar o tubo moldador. Assim sendo, a 

decisão de recuperar ou não o tubo deverá ser tomada caso a caso, em função da obra e até 

mesmo de forma individualizada, estaca a estaca [3]. 
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3) Influência dos solos nas fundações 
 

3.1) Influência de vários tipos de solos nas fundações 
 
Em geral utilizam-se fundações profundas quando o solo é pouco consistente junto à superfície 

e a estrutura a fundar é de grande porte ou susceptível a assentamentos diferenciais. 

 

Os pegões, quando executados manualmente, podem ser utilizados em praticamente todos os 

tipos de solos, mas a situação onde apresentam mais vantagens, nomeadamente sobre as 

estacas, é na presença de solos pedregosos. Nestas condições as estacas tornam-se difíceis 

de executar porque desviam-se facilmente e a transmissão das cargas ao solo é difícil de 

prever. Mesmo a instalação manual de pegões, nestes casos obriga a cuidados especiais, 

devendo-se retirar do terreno as pedras com tamanho próximo a um terço da dimensão do 

buraco do pegão e os de maiores dimensões devem ser partidos com ferramentas especiais ou 

pode-se ainda recorrer a uma retenção temporária do solo, para se efectuar uma escavação 

manual das rochas maiores. Se existir uma forte presença de água no terreno, deve-se optar 

por secções circulares para os pegões, por esta forma resistir melhor às pressões exteriores.  

Actualmente, praticamente já não se executam pegões manualmente, pelo menos nos países 

mais desenvolvidos, onde a mão-de-obra é muito cara. É uma técnica que exige mão-de-obra 

qualificada e acarreta alguns riscos para a segurança dos trabalhadores. Assim sendo, hoje em 

dia, este tipo de fundação é feita, em geral, através de equipamentos idênticos aos que se 

utilizam na execução de estacas. Por esta razão, a gama de solos em que se podem realizar 

pegões é a mesma que a das estacas, ou seja, só são más soluções em terrenos pedregosos 

ou quando se encontram camadas rochosas (por serem de difícil perfuração) e quando existe 

muita água, por ser necessário realizar uma contenção que pode encarecer e abrandar a obra. 

 

As barretas normalmente constroem-se no prolongamento dos trabalhos de paredes moldadas, 

utilizando-se, inclusive, o mesmo equipamento construtivo. Devido a isso, são boas soluções 

para solos brandos e com nível freático elevado.  

Quando se opta por executar barretas como solução de fundação para uma determinada obra, 

é muito importante conhecer bem o terreno onde se irá trabalhar, pois estas, por terem grandes 

dimensões em planta, não conseguem atravessar estratos rochosos, sendo mesmo de evitar a 

sua realização em solos pedregosos. A existência de grandes vazios no interior do solo 

também prejudica muito este tipo de solução, pois podem determinar grandes perdas de betão. 

A utilização de barretas não incluídas em paredes moldadas só é realizada em obras de 

grande envergadura e em que a presença de água é muito importante (centrais hidroeléctricas, 

reservatórios, barragens). 

 

A micro-estaca constitui o tipo de fundação mais versátil, pois é o tipo de fundação profunda 

que abrange uma maior gama de solos onde pode ser aplicada. Isto advém do facto de serem 
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elementos que funcionam essencialmente por atrito lateral, resultado do seu processo 

construtivo (furacão de pequeno diâmetro e injecções a altas pressões), permitindo assim que 

sejam utilizadas em solos muito brandos. Por outro lado, também podem ser utilizadas em 

solos rochosos por terem um diâmetro relativamente pequeno e permitirem assim a sua 

perfuração com alguma facilidade. 

 

As estacas são o tipo de fundação profunda mais utilizada e isso acontece em parte devido à 

sua grande versatilidade de processos construtivos e capacidade para transmitir ao solo cargas 

elevadas. Tal como as micro-estacas, também funcionam por atrito lateral, o que torna viável a 

sua realização em terrenos com fracas características mecânica. Só não é recomendável a sua 

utilização em solos pedregosos. 

 

 
                 

                       Figura 4.6 – Relação tipo de solo / tipo de fundação 
 
 
3.2) Influência da distribuição das camadas de solos num terreno nas fundações 
 
A distribuição das várias camadas de solos num terreno influência de forma decisiva a escolha 

do tipo de fundação. Exemplos que ilustram bem esta afirmação são a presença de um maciço 

rochoso entre duas camadas de solos brandos ou a profundidade da camada resistente ser 

muito elevada, situações que em geral inviabilizam a utilização de pegões ou de barretas. 

 

O recurso a pegões só se justifica para profundidades relativamente pequenas, da ordem dos 4 

aos 10m. A situação ideal para a sua utilização acontece quando estamos perante uma 

camada de solos relativamente mole à superfície, seguida de camada de solo resistente, 
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situação em que o recurso a pegões é normalmente mais económica do que uma situação em 

estacas flutuante, a funcionar por atrito lateral.  

 

As barretas podem atingir profundidades elevadas, por serem elementos que podem ter 

grandes espessuras em planta. A sua utilização acontece em estruturas de grande porte a 

fundar em terrenos brandos sobre substrato rochoso localizado a grande profundidade (pode 

ultrapassar os 40m). Por outro lado, o solo não deverá dispor de blocos de rocha disseminados 

pelo terreno pois as barretas terão dificuldades em os atravessar. 

 

As micro-estacas são ideais para situações em que os carregamentos a suportar não são muito 

elevados e a camada resistente se encontra a uma profundidade não excessivamente grande, 

obrigando a que se utilize uma solução que obtenha a sua capacidade de carga através de 

atrito lateral. 

 

Por sua vez, as estacas só se justificam utilizar quando a camada resistente se situa a mais de 

6/8 metros de profundidade. É uma solução muito versátil pois a sua resistência é dada tanto 

por atrito lateral como por ponta e isso permite que não se atinja “bed-rock” e por serem 

elementos relativamente esbeltos, permitem a perfuração de maciços rochosos pouco 

espessos. 

 

 
 

Figura 4.7 – Relação profundidade da camada resistente / tipo de fundação 
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Influência da distribuição do solo 

Tipo de Fundação 
Distribuição das camadas de terreno Profundidade camada 

resistente 

Pegões 

• a situação ideal de utilização, 
acontece quando se está na 
presença de uma camada 
superficial de solo mole, seguida de 
uma camada de solo resistente, 
situação em que o recurso a pegões 
é mais económica do que uma 
solução em estacaria flutuante 

entre os 4 e os 10 metros 

Barretas 

• por terem grandes dimensões em 
planta, torna-se difícil perfurar 
estratos pedregosos ou rochosos; 

                                                
• sobreconsumo de betão em caso de 

vazios no solo; 
  
• a situação ideal de utilização ocorre 

quando o substrato rochoso surge a 
grande profundidade, sob 
camada(s) de terreno(s) brando(s) 

entre os 8 e os 40 metros 

Micro-estacas 

• por terem secções de reduzidas 
dimensões em planta, perfuram 
com relativa facilidade estratos 
rochosos, pedregosos, ou muito 
brandos; 

 
• solução extremamente versátil, 

capaz de se adaptar a qualquer 
distribuição do solo; 

  
• ideais para situações em que as 

fundações têm de funcionar por 
atrito lateral 

entre os 5 e os 40 metros 

Estacas 

• geralmente, por serem elementos 
esbeltos, permitem a perfuração de 
estratos rochosos ou pedregosos 
pouco espessos; 

  
• adaptável a qualquer tipo de 

distribuição das camadas de um 
solo, à excepção de grandes 
maciços rochosos; 

  
• não é recomendada a sua 

realização em terrenos pedregosos 

entre os 6 e os 40 metros 

 

Quadro 4.1 – Influência da distribuição do solo nas fundações 



 67

4) Influência do valor e da distribuição das cargas actuantes 
 
Os pegões são capazes de suportar cargas muito elevadas por serem elementos com grandes 

dimensões em planta e funcionarem essencialmente por ponta. Quando as cargas a absorver 

são muito elevadas, pode-se optar por grupos de pegões ligados por maciços de grandes 

dimensões que formam os chamados “caixões” (utilizados na Ponte 25 de Abril). Se se alargar 

a sua base, absorvem também carregamentos horizontais consideráveis, pois nessa situação 

conseguem transmitir mais eficazmente as cargas para o solo, através de esforços de corte. 

Geralmente, um pegão suporta individualmente cargas que podem variar entre os 300 e os 

3000 kN. 

 

As barretas são também elementos de fundação que suportam carregamentos em grandes 

escalas, mas a sua principal característica prende-se com o facto de absorver muito bem 

cargas concentradas, típicas de torres e silos. O facto de serem muito versáteis em termos de 

dimensões e forma em planta, permite a sua utilização em: centrais térmicas ou nucleares, que 

normalmente apresentam cargas muito excêntricas, devido aos equipamentos que possuem; 

em edifícios correntes com carregamentos pontuais extremamente elevados; em viadutos ou 

em torres de alta tensão, em ambos os casos sujeitos a acções sísmicas de grande 

intensidade. Assim, em geral barretas com 0,4m suportam carregamentos de 2000 kN/m e 

barretas com 1m de espessura suportam cargas até os 5000 kN/m. 

 

As micro-estacas suportam carregamentos entre os 200 e os 1200 kN (Φ = 400mm) e 

funcionam em qualquer direcção espacial, o que lhes permite absorver muito bem qualquer tipo 

de força não vertical e mesmo momentos flectores da estrutura a fundar. Outra particularidade 

das micro-estacas é o facto de poderem funcionar à tracção, pois o seu método construtivo faz 

com que trabalhem essencialmente por atrito lateral. Em comparação com as estacas, as 

micro-estacas suportam individualmente menores cargas, mas ao nível das tensões, possuem 

maior capacidade.  

 

As estacas suportam carregamentos entre os 600 e os 5600 kN, ou seja superiores às micro-

estacas. Podem-se inclinar ligeiramente (apesar de não ser muito aconselhável) por forma a 

absorverem melhor cargas não verticais, mas neste aspecto não possuem a versatilidade das 

micro-estacas. São soluções ideais e largamente utilizadas em estruturas com carregamentos 

elevados e susceptíveis a assentamentos diferenciais. 

 

O quadro seguinte indica a capacidade de carga dos vários tipos de fundações mencionadas 

neste trabalho. Utilizaram-se como dimensões de referência, aquelas que vulgarmente são 

consideradas as mínimas e máximas para cada tipo de fundação indicado. 
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Capacidade de 
suporte de 

carregamentos 
verticais             

(axiais em serviço) 
Tipo de fundação 

Tensão de 
referência     

(em serviço) 

diâmetro 
mínimo 

diâmetro 
máximo 

Absorção de esforços não 
verticais consideráveis 

Pegões             
de                 

400mm a 1200mm    
(secção circular) 

2,4 MPa 300 kN 2800 kN 

pouca capacidade, pois 
apesar de terem grande 
módulo de flexão, por serem 
rigidos, não transmitem 
eficazmente o esforços de 
flexão ao terreno 

Barretas            
de                 

400mm a 1000mm    
de                

espessura           
(por metro de 

desenvolvimento) 

5,0 MPa 2000 
kN/m 

5000 
kN/m 

grande capacidade, derivado 
de terem módulos de flexão 
elevados e atingirem grandes 
profundidades 

Micro-estacas        
de                

150mm a 250mm     
(secção circular) 

11,0 MPa 200 kN 600 kN 

grande capacidade, pois estas 
podem ser inclinadas por 
forma a absorvem axialmente 
os esforços não verticais 

Estacas             
de                 

400mm a 1200mm    
(secção circular) 

4,8 MPa 600 kN 5600 kN 

grande capacidade, pois 
geralmente apresentam bom 
módulo de flexão, não 
dispondo de grande limitação 
de comprimento 

 

Quadro 4.2 – Capacidade de carga de diversos tipos de fundação 

 

Notas acerca do quadro 4.2: 

 - Os diâmetros apresentados correspondem aos mínimos e máximos que usualmente 

são utilizados. Por exemplo, existem micro-estacas com diâmetros até os 400mm, mas 

geralmente não se ultrapassa os 250mm; 

 - As micro-estacas transmitem ao terreno as cargas essencialmente por atrito lateral, 

sendo que o valor de 11MPa corresponde a uma tensão de referência. Multiplicando 

esta tensão pela área em planta de uma micro-estaca, chega-se a uma força axial 

equivalente. Este método permite comparar a capacidade de carga de micro-estacas 

com outros tipos de fundação.  
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De seguida, é apresentado um quadro em que se resume a influência dos vários tipos de solos 

nas fundações em estudo, bem como a influência do valor e da distribuição das cargas nestas 

mesmas. 

 

 

Influência do tipo de solo e da água 
Tipo de 

Fundação Solo Água com percolação 

Influência do valor e da 
distribuição das cargas 

actuantes 

Pegões 

• se forem construídos 
com recurso a 
maquinaria, podem 
ser executados em 
praticamente todos 
os tipos de solos, 
exceptuando os 
excessivamente 
brandos e 
pedregosos; 

  
• se forem executados 

manualmente, 
podem ser 
realizados em locais 
que apresentem 
seixos de dimensões 
consideráveis, desde 
que estes sejam 
retirados ou partidos 

• não é executável 
manualmente;  

 
• podem ser 

realizados com 
recurso a 
equipamento de 
furação (trado ou 
vara) mas é 
necessário isolar a 
zona onde são 
construídos da 
percolação da água, 
durante a fase de 
execução  

• ideais para 
carregamentos 
elevados, em terrenos 
onde a camada 
resistente não de 
encontra a grande 
profundidade;  

 
• quando executados sob 

a forma de caixões 
(grupos de pegões 
ligados por maciços de 
grandes dimensões) são 
capazes de suportar 
cargas muito elevadas; 

 
•  se tiverem de resistir a 

carregamentos 
horizontais elevados, 
deve-se incrementar o 
número de pegões por 
forma a potenciar a 
transmissão de carga ao 
terreno por corte   

Barretas 

• aplicável em solos 
brandos, desde 
areias finas, até 
argilas;  

 
• ideal em terrenos 

sem coesão (técnica 
idêntica a paredes 
moldadas); não 
aplicável em solos 
pedregosos 

• não é recomendável 
a sua execução 

• capazes de suportar 
carregamentos de 
grande escala, 
absorvendo muito bem 
cargas concentradas; 

 
•  ideais em construções 

de grandes dimensões, 
sujeitas a grandes 
acções sísmicas ou em 
edifícios correntes que 
apresentem cargas 
concentradas elevadas 
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Micro-
estacas 

• adaptável a qualquer 
tipo de solo 

• é necessário recorrer 
a tubo de perfuração, 
por forma a este 
conter o terreno e a 
água 

• apesar de só deverem 
ser sujeitas a esforços 
axiais (baixo módulo de 
flexão), estas são 
capazes de absorver 
cargas em qualquer 
direcção espacial, pois 
podem ser dispostas em 
qualquer direcção;  

 
• por serem executadas 

através de injecções de 
cimento a alta pressão, 
adquirem uma elevada 
capacidade de carga por 
atrito lateral, o que lhes 
permite resistir a 
tracções 

Estacas 

• aplicável em 
qualquer tipo de 
solo, excepto em 
solos com que 
apresentem grandes 
estratos rochosos; 

 
•  não é recomendada 

a sua utilização em 
solos pedregosos, 
pois torna-se difícil a 
sua colocação com 
precisão e a 
transmissão das 
cargas para o 
terreno é complicada 
de prever 

• é necessário recorrer 
a tubo moldador, de 
preferência não 
recuperável 

• aplicável em situações 
em que os esforços 
horizontais não sejam 
demasiado significativos 
(barretas), e em 
qualquer tipo de solos 

 
Quadro 4.3 – Influência de tipos de solos, valor e distribuição de cargas em fundações 

 

 

5) Outros factores que influenciam as fundações e análise de custos 

 
A escolha do tipo de fundação pode ser influenciada essencialmente por três parâmetros:  

- espaço (em estaleiro e proximidade de edificações vizinhas) e acessibilidades; 

- tipo de cargas a transmitir ao terreno (o seu valor e a sua distribuição espacial); 

- geologia do terreno. 

 

O espaço disponível em obra pode só por si ser responsável pela escolha ou não de um 

determinado tipo de solução, pois, por exemplo, se o estaleiro é de dimensões reduzidas, pode 
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não ser possível optar por estacas pré-fabricadas, por não haver espaço para a armazenagem 

destas. As estacas pré-fabricadas são também uma solução que normalmente não se usa 

quando existem construções na vizinhança, muito próximas da obra, pois vibrações e ruídos 

são problemas que surgem inevitavelmente durante o processo da sua cravação no terreno. 

Por outro lado, em obras fora de zonas urbanas, normalmente por não se colocarem os 

problemas acima referidos, as estacas cravadas podem constituir uma opção muito competitiva 

devido ás vantagens inerentes que possuem, nomeadamente rapidez de colocação no terreno 

e garantias de qualidade (das próprias estacas) elevadas. As micro-estacas constituem outro 

exemplo de solução que pode ser escolhido por consequência directa de limitações de espaço. 

Uma situação clássica que demonstra isso, acontece quando se executam caves em 

edificações já construídas. Como a maquinaria que se utiliza na construção de estacas é muito 

grande, estas normalmente deixam de constituir opção, pois isso obrigaria eventualmente à 

destruição de algumas fachadas e lajes para ganhar espaço, recorrendo-se assim ás micro-

estacas. 

 

Quanto ás influências das cargas actuantes e da geologia do terreno, estas já foram explicadas 

anteriormente neste trabalho, nas partes 3 e 4 deste capítulo. Como está demonstrado, 

existem muitos factores que influenciam a escolha da solução de fundação a executar numa 

determinada situação, tornando-se assim claro que não faz sentido comparar soluções 

directamente só com base nos preços associados à sua execução. 

 

No entanto, pode-se afirmar que em geral as barretas e as estacas executadas através de vara 

telescópica Kelly são mais dispendiosas e de execução por serem realizadas com menor 

rendimento (mas bastante mais controlado) do que as estacas realizadas com recurso a trado 

contínuo, estas últimas em geral, suportando menores cargas e conseguindo-se atingir 

profundidades muito menores, cerca de 12 metros (o trado contínuo está limitado aos 12 

metros, dimensão máxima dos varões das armaduras sem recurso a empalme). As estacas 

realizadas com trado contínuo são mais económicas, pois trata-se de um processo 

relativamente simples e de grande rendimento. Por outro lado, as fundações, em geral, mais 

dispendiosas do ponto de vista relação custo/carga, são as micro-estacas, pois apesar de 

terem custos relativamente idênticos a alguns tipos de estacas, determinam o recurso a um 

processo de furacão de pequeno diâmetro e de injecção de preenchimento e selagem (esta 

última a alta pressão), uma vez que as cargas são transmitidas ao terreno predominantemente 

por atrito lateral. É possível executar-se entre 120 a 180 ml/dia de estacas de trado contínuo, 

enquanto que em micro-estacas e em estacas com furacão por vara telescópica Kelly não se 

vai, em geral, para além dos 50 a 60ml/dia. 

 

Os custos associados à execução de estacas e de barretas podem ser separados pelas 

seguintes parcelas: mobilização de equipamento, furação, armadura e betão. No que diz 

respeito às barretas, em geral, estas são executadas na continuação de trabalhos de paredes 
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moldadas e como o equipamento é o mesmo, este poderá não afectar tanto os custos de 

mobilização e estaleiro. Em relação ás micro-estacas pode-se dividir apenas em duas partes: 

mobilização de equipamento e furação + armadura + cimento, sendo esta última associada às 

injecções de preenchimento e de selagem (esta última a alta pressão). 

 

No Anexo VIII, é possível visualizar o quadro que mostra os preços, em média, dos processos 

associados à execução de alguns dos tipos de fundação referidos. 
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Capítulo V 
Fundações mais utilizadas em Portugal e o seu futuro 
 

1) Solos em Portugal e tecnologia disponível 
 

 

 
O facto de a tipologia dos 

solos mudar de zona para 

zona, em Portugal, faz com 

que se utilizem diferentes 

soluções de fundações, 

conforme a localização onde 

se efectua determinada obra. 

Na zona norte e nas ilhas, 

predominam os solos 

basálticos e pedregosos, 

enquanto que no centro sul do 

país os solos são mais 

brandos, encontrando-se com 

muita frequência solos do 

período miocénico, como pode 

observar-se na figura 5.1 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 5.1 – Carta geológica de Portugal [9] 

 
 

No norte, os solos graníticos são mais antigos, geralmente apresentando maior coesão e 

dureza quando comparados com os solos do restante país. Não é necessário atingir grandes 

profundidades para se encontrar um substrato rochoso. Isto leva a que, por vezes, se utilizem 

soluções de fundações semi-directas, como pegões. Preferem-se as micro-estacas em relação 

às estacas, e estas em relação às barretas, pois adaptam-se mais facilmente a solos com 
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elevada probabilidade de conterem fragmentos rochosos. Isto deve-se ao facto das primeiras 

disporem de uma maior capacidade de furação, pois têm diâmetros e secções mais reduzidas 

do que as barretas. Estas últimas são assim muito pouco utilizadas, à excepção das zonas 

costeiras, pois são indicadas para solos com pouca coesão e com ausência de estratos 

rochosos, o que não acontece com frequência nesta zona do país. 

 

Na zona centro-sul, os solos são em geral mais isentos de elementos pedregosos, o que 

permite, mais facilmente, a utilização de qualquer tipo de fundação. O facto dos solos serem 

pouco pedregosos, permite uma utilização frequente de estacas, que como já foi referido é uma 

solução muito versátil e relativamente económica, pois não apresenta grandes dificuldades de 

execução, conseguindo-se elevados rendimentos, principalmente quando executada através de 

trado contínuo. Na bacia do Rio Tejo, os solos são muito brandos, e praticamente não se 

encontram fragmentos rochosos. É devido a isto, que nesta zona se recorre muitas vezes a 

barretas como solução para fundação.  

 

É importante salientar que independentemente da zona do país, o litoral e em particular as 

bacias da foz dos maiores rios são locais que em geral apresentam solos brandos, com pouca 

coesão e com nível freático elevado. Assim sendo, torna-se necessário as fundações atingirem 

grandes profundidades, para que a área de contacto entre a fundação e o solo seja o grande, 

pois é difícil mobilizarem atrito lateral. Para este tipo de situação, as fundações indicadas são 

as estacas, que até podem ser cravadas de modo a aumentarem a sua capacidade de carga 

por atrito lateral, já que os solos são “limpos”, com pouca probabilidade de se encontrar 

fragmentos rochosos ou pedregosos. 

 

Nas ilhas de origem vulcânica, os basaltos são predominantes. São rochas muito heterogéneas 

e duras, com elevados níveis de resistência e difíceis de perfurar. Neste caso, quando existe a 

necessidade de recorrer a fundações profundas, normalmente escolhem-se as micro-estacas, 

como ocorreu nos trabalhos finais do aeroporto do Funchal e em várias construções portuárias. 

Só se recorre a fundações profundas neste tipo de terreno tão heterogéneo e resistente em 

situações especiais, como por exemplo: quando surgem grandes vazios ou falhas nas zonas 

das fundações; quando as camadas de rocha estão muito fracturadas ou degradadas. 

Obviamente que mesmo nas ilhas existem solos brandos, nomeadamente em zonas junto a 

ribeiras, no interior de vales, só que estes materiais apresentam uma grande percentagem de 

elementos pedregosos, alguns deles com dimensões consideráveis, pelo que é preferível 

utilizarem-se soluções de micro-estacas. 
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2) Realidade económica 
 

- Mercado Português 
 
Nos últimos anos, observou-se um crescimento no número de empresas de geotecnia em 

Portugal, o que tem permitido uma maior competitividade nos preços, embora nem todas 

disponham da mesma experiência. Este desenvolvimento acentuou-se particularmente nos 

últimos 4 anos, pois tem-se assistido à criação de novas empresas, resultantes de saídas de 

técnicos de empresas mais antigas. Este crescimento deveu-se essencialmente a empresas 

multinacionais que actuam em Portugal, como são os casos da Rodio, da Sopecate ou da 

Keller, que passaram o seu know-how para técnicos portugueses.  

 

Algumas das empresas portuguesas tiveram crescimentos acentuados e até já se 

internacionalizaram, chegando mesmo ao ponto de em 2006 terem realizado mais trabalho em 

países estrangeiros do que em Portugal, nomeadamente em Espanha. 

 

 

- Mercado internacional 
 
Pode dizer-se que Portugal é um país que está num nível intermédio de desenvolvimento em 

geotecnia, quando comparado com mercados estrangeiros. Isto deve-se ao facto da dimensão 

das obras nacionais não atingir magnitudes que são atingidas noutros países, o que limita o 

desenvolvimento desta área. Mas este é um ponto que pode ser contrariado, nomeadamente 

através dos Donos de Obra, que se não forem avessos a correr alguns riscos, podem contribuir 

para o desenvolvimento tecnológico, colocando em prática técnicas novas.  

 

Este avanço tecnológico é muito importante para os países ditos mais desenvolvidos, devendo 

permitir uma maior eficácia ao nível dos rendimentos em obra e permitindo que se diminua o 

volume de mão-de-obra. Isto porque a mão-de-obra, nestes países, é cada vez mais 

dispendiosa e porque os trabalhos em obras de geotecnia normalmente envolvem riscos para a 

segurança dos trabalhadores, nomeadamente em escavações efectuadas manualmente. 

 

Os países mais pobres, dificilmente contribuem para o avanço tecnológico nesta área, pois aí, 

o recurso a equipamento tecnológico é muito dispendioso quando comparado com o custo da 

mão-de-obra. É devido a este facto que em países como o Brasil, ainda é usual efectuarem-se 

pegões manualmente, em particular, quando estes não são de grandes dimensões, sendo que 

por exemplo, em Portugal esta é uma pratica em vias de extinção e que só é vista em 

escavações de dimensões muito reduzidas e em terrenos que não coloquem em risco a 

segurança dos trabalhadores. 
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- Futuro 
 
Futuramente, o mercado interno não deverá apresentar um grande crescimento. As maiores 

empresas deverão crescer essencialmente à base dos conhecimentos que poderão ser 

adquiridos devido ao facto de concorrerem nos mercados mais desenvolvidos, enquanto que 

as empresas de menor dimensão deverão seguir os ensinamentos adquiridos pelas de maior 

dimensão. 

Ao nível do desenvolvimento tecnológico nesta área, no futuro é de prever o desenvolvimento 

de técnicas híbridas que associem as vantagens de técnicas isoladas, como por exemplo o jet 

grouting associado a micro-estacas. 

 

No Anexo IX é possível visualizar uma tabela com dados de mercado de empresas 

portuguesas, alemãs e francesas [11]. 
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Considerações finais 
 
Uma fundação é considerada semi-profunda se a profundidade que atinge, é maior do que 

quatro vezes a dimensão do seu diâmetro. Se essa profundidade for dez vezes superior ao seu 

diâmetro, então estamos perante uma fundação profunda. 

 

O objectivo principal das fundações indirectas é a transmissão de cargas vindas de uma 

estrutura, para um estrato do solo resistente, localizado a uma dada profundidade. O recurso a 

este tipo de fundação deve ser feito quando as camadas superiores do solo não apresentam 

capacidade resistente para suportar fundações superficiais e a escavação necessária para se 

atingir camadas resistentes, não é economicamente rentável. Os pegões são as fundações não 

directas menos esbeltas, e como tal são utilizadas quando a camada resistente surge a uma 

profundidade relativamente pequena, no máximo de dez metros, enquanto que as estacas e as 

barretas podem ser executadas para profundidades muito maiores, na ordem das várias 

dezenas de metros, como no caso das Torres Petronas em Kuala Lumpur, que são fundadas 

em barretas. No que toca às micro-estacas, a profundidade da camada resistente não é muito 

relevantes, pois estas podem adquirir praticamente a totalidade da sua capacidade de carga 

funcionando por atrito lateral e não por ponta. 

 

Muitas vezes recorre-se a fundações indirectas em estruturas antigas, já construídas mas que 

por alguma razão necessitam de um reforço ao nível das fundações, seja por razões de 

assentamentos ou por um aumento das cargas actuantes. Nestes casos, normalmente 

executam-se as fundações indirectas sob as antigas fundações directas. 

 

Quando se está perante uma obra em que é necessário recorrer a fundações profundas, a 

escolha do tipo de fundação depende de muitos factores. A localização e o tipo de 

superestrutura a fundar, influenciam largamente essa escolha. Por exemplo, em termos da 

localização, em obras que ocorrem em zonas urbanas, não se devem executar estacas 

cravadas, pois o ruído e a vibração que provocam durante a sua construção, podem trazer 

problemas às edificações vizinhas e causar incómodos às populações dessas zonas. O valor 

das cargas a transmitir ao solo também pesa na escolha do tipo de solução a executar, sendo 

que normalmente, pegões e micro-estacas são utilizados para carregamentos de menor 

intensidade, embora se utilizem micro-estacas para absorver grandes cargas. Exemplos disso, 

como no aeroporto do Funchal, surgem em casos de grandes estruturas ou estruturas com 

cargas pontuais elevadas, a fundar em terrenos em que a camada resistente se situa a uma 

profundidade inatingível, executam-se malhas muito densas de micro-estacas, conceito de 

terra-armada, que são capazes de suportar carregamentos elevados. 
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A localização e a estrutura a fundar são dois factores a considerar no tipo de fundação 

profunda a utilizar, mas existem muitos outros, como por exemplo: tipo de solo, distribuição das 

camadas que constituem o terreno, condições de coesão do terreno, posicionamento do nível 

freático e a profundidade do estrato capaz de suportar as cargas transmitidas. Estes são todos 

factores ligados ao solo em que se pretende fundar, mas ainda existem outros factores 

influentes na escolha de uma determinada solução, que estão relacionadas com as próprias 

empresas construtoras e o mercado. O tipo de equipamento disponível no mercado e na região 

onde se realiza a fundação e os custos para o dono de obra, são apenas dois exemplos desses 

influentes. 

 

Ao nível do mercado, foi possível observar um crescimento em Portugal, através do 

aparecimento de novas empresas de geotecnia nacionais, que vieram fazer concorrência às 

multinacionais que investem no mercado português. Isto aconteceu, essencialmente devido a 

essas mesmas empresas estrangeiras, que ao longo dos anos foram contratando técnicos 

portugueses, permitindo que estes adquirissem o seu know-how. Assim, principalmente à 

quatro anos a esta parte, alguns destes técnicos têm formado as suas próprias empresas, e em 

alguns casos o crescimento aconteceu rapidamente, de tal forma que se internacionalizaram. 

Aliás, em 2006 algumas das principais empresas nacionais de geotecnia, como a Tecnasol, 

tiveram mesmo trabalho em Espanha do que em Portugal. 

 

Futuramente, não é de prever um crescimento acentuado do mercado nacional, sendo que as 

maiores empresas deverão crescer essencialmente à base dos conhecimentos que poderão 

ser adquiridos devido ao facto de concorrerem nos mercados mais desenvolvidos, enquanto 

que as empresas de menor dimensão deverão seguir os ensinamentos adquiridos pelas de 

maior dimensão. 
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Anexo I – Classificação de micro-estacas 
 

Classificação de micro-estacas para determinação da resistência de ponta obtida 

através do ensaio do penetrómetro [2] 

 

Grupo I 

- estacas furadas / moldadas simples; 

- estacas furadas / moldadas com lamas bentoníticas; 

- estacas furadas / moldadas com tubo moldador; 

- estacas furadas / moldadas com trado vazado; 

- micro-estacas do tipo I (injectadas a baixa pressão); 

- pegões (poços); 

- barretas. 

 

Grupo II 

- estacas com trado contínuo, moldadas; 

- estacas cravadas revestidas (injectadas com baixa pressão); 

- estacas pré-fabricadas cravadas; 

- estacas metálicas cravadas; 

- estacas tubulares pré-esforçadas cravadas; 

- estacas com cravação de tubo moldador obturado, apiloadas ou vibradas; 

- estacas de betão ou metálicas cravadas por prensagem; 

- micro-estacas do tipo II ou estacas injectadas a alta pressão. 

 

As soluções classificadas no grupo I têm menor resistência de ponta e são cada vez 

menos utilizadas. A injecção é efectuada por gravidade ou com pressão muito baixa, 

enquanto que nas de tipo II esta é feita sob uma pressão considerável. 

 

 

Classificação da micro-estacas (e restantes fundações profundas) em termos de 

metodologia de execução e para determinação da resistência por atrito lateral 

 

Categoria IA 

- estacas furadas / moldadas simples; 

- estacas furadas / moldadas com lamas bentoníticas; 

- estacas furadas / moldadas com trado vazado; 
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- estacas com trado contínuo, moldadas; 

- micro-estacas do tipo I (injectadas a baixa pressão); 

- pegões (poços); 

- barretas. 

 

Categoria IB 

- estacas furadas / moldadas com tubo aberto (fuste de betão ou metal); 

- estacas com cravação de tubo moldador aberto e com simples enchimento de betão. 

 

Categoria IIA 

- estacas pré-fabricadas cravadas; 

- estacas tubulares pré-esforçadas cravadas; 

- estacas de betão cravadas por prensagem. 

 

Categoria IIB 

- estacas metálicas cravadas; 

- estacas metálicas cravadas por prensagem. 

 

Categoria IIIA 

- estacas cravadas revestidas; 

- estacas com cravação de tubo moldador obturado, apiloadas ou vibradas. 

 

Categoria IIIB 

- micro-estacas do tipo II ou estacas injectadas a alta pressão. 
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Anexo II – Ensaios à escala real a estacas 
 

Projecto de estacas – Ensaios à escala real (Figura AII.1) [9] 

 
 

Relação força / deslocamento vertical em estacas (Figura AII.2) [9] 
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Relação fluência / carga em estacas (Figura AII.3) [9] 

 
 

Relação força aplicada / profundidade em estacas (Figura AII.4) [9] 
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Relação atrito unitário no fuste / deslocamento vertical em estacas (Figura AII.5) [9] 
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Anexo III – Verificações de segurança em estacas 
 

 

Verificação de segurança de estacas à compressão através do EC7 (Figura AIII.1) [9] 

 
 

Verificação de segurança de estacas à tracção através do EC7 (Figura AIII.2) [9] 
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Anexo IV – Dimensões e armadura em estacas e maciços de 

encabeçamento 
 

Diâmetros e armaduras em estacas (Figura AIV.1) 

 
 

Dimensões e armaduras para maciços de encabeçamento de uma estaca (Figura AIV.2) 
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Dimensões e armaduras para maciços de encabeçamento de duas estacas         

(Figura AIV.3) 
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Anexo V – Dimensionamento de estacas através do método da 

consola equivalente 
 

Método da consola equivalente (Figura AV.1) [9] 
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Anexo VI – Tabelas e ábacos para determinação de armadura 

longitudinal em estacas [5] 
 

Tabela de armaduras longitudinais em estacas (Figura AVI.1) [5] 
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Ábacos para determinação de armadura longitudinais (Aço A235) em estacas 

circulares (Figura AVI.2) [5] 

 
 

 

Ábacos para determinação de armadura longitudinais (Aço A400) em estacas 

circulares (Figura AVI.3) [5] 
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Ábacos para cálculo de armaduras longitudinais (Aço A400) e betão C20/25: φ500mm 

(Figura AVI.4) [5] 

 
 

Ábacos para cálculo de armaduras longitudinais (Aço A400) e betão C20/25: φ600mm 

(Figura AVI.5) [5] 
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Ábacos para cálculo de armaduras longitudinais (Aço A400) e betão C20/25: φ800mm 

(Figura AVI.6) [5] 

 
 

Ábacos para cálculo de armaduras longitudinais (A400) e betão C20/25: φ1000mm 

(Figura AVI.7) [5] 
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Anexo VII – Pormenorizações tipo de armaduras em maciços de 

encabeçamento [9] 
 

Maciços de encabeçamento com 4 estacas, pormenorização tipo com armadura de 

suspensão (Figura AVII.1) [9] 

 
 

 

Maciços de encabeçamento com 3 e 4 estacas, pormenorização tipo (Figura AVII.2) [9] 
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Maciços de encabeçamento com 5 e 6 estacas, pormenorização tipo (Figura AVII.3) [9] 
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Anexo VIII 
 

 

 

 

 

Preços, em média, dos processos associados à execução de alguns 

dos tipos de fundação referidos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Estaca Trado Contínuo Estaca Vara Kelly Pegão 
Barretas                         

(custos por metro de 
desenvolvimento) 

Micro-estaca      
(0,15 - 0,4m) 

Custos 

Φ = 0,4m Φ = 0,8m Φ = 1,0m Φ = 0,5m Φ = 0,8m Φ = 1,2m Φ = 1,0m l = 0,4m l = 1,0m   

Furação 15 €/ml a 25 €/ml  17,5 €/ml a 25 €/ml  20 €/ml a 25 €/ml  45 €/ml a 60 €/ml 50 €/ml a 60 €/ml 55 €/ml a 60 €/ml 25 €/ml          
(com trado) 45 €/ml a 60 €/ml 45 €/ml a 60 €/ml 30 €/ml 

Armadura         
(1kg = 1,30 €) 

(ρ = 1,0%)        
Aarm = 12,5 cm2      

9,8 Kg                    

13 €/ml 

(ρ = 1,0%)        
Aarm = 50 cm2        

39 Kg                    

51 €/ml 

(ρ = 1,0%)        
Aarm = 79 cm2        

61 Kg                    

63 €/ml 

(ρ = 1,0%)        
Aarm = 20 cm2        

15,5 Kg                   

20 €/ml 

(ρ = 1,0%)        
Aarm = 50 cm2        

39 Kg                    

51 €/ml 

(ρ = 1,0%)        
Aarm = 113 cm2      

88 Kg                    

115 €/ml 

(ρ = 0,5%)        
Aarm = 39 cm2        

30,5 Kg                  

40 €/ml 

(ρ = 1,0%)        
Aarm = 40 cm2        

31 Kg                    

40 €/ml 

(ρ = 1,0%)        
Aarm = 100 cm2      

78 Kg                    

102 €/ml 

tubo             
30 €/ml 

Betão            
(80 €/m3) 10 €/ml 40 €/ml 62 €/ml 16 €/ml 40 €/ml 90 €/ml 62 €/ml  32 €/ml 80 €/ml 

injecção cimento 
(0,08 €/Kg)       

5 €/ml - 10 €/ml 

Total 40 €/ml a 50 €/ml 110 €/ml a 120 
€/ml 

145 €/ml a 150 
€/ml 80 €/ml a 95 €/ml 140 €/ml a 150 

€/ml 
260 €/ml a 265 

€/ml 125 €/ml 115 €/ml a 130 
€/ml 

225 €/ml a 240 
€/ml 70 €/ml 

Custo por 100 kN 
de capacidade de 

carga 
7,5€ / 100kN 5€ / 100 kN 3€ / 100 kN 10€ / 100 kN 6,5€ / 100 kN 5€ / 100 kN 5€ / 100 kN 6,5€ / 100 kN 5€ / 100 kN 15€ / 100 kN 

Rendimentos 150 a 200 m/dia 40 a 60 m/dia 

100 - 150 m/dia 
(trado)           

30 - 40 m/dia 
(vara) 

40 a 60 m2/dia 100 m/dia 
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Anexo IX – Dados de mercado de empresas de geotecnia 

portuguesas, alemãs e francesas [11] 

 

Número de 
empregados 

Facturação        
(milhões de Euros)

Empresa País Actividades 
realizadas 

No prórpio país ; Europa ; Resto do 
Mundo 

Bel, Engenharia e 
Reabilitação 
deEstruturas 

Portugal Ss, Sl, Pm, Aa, 
As, Gj 100 ; --- ; 130 10 ; --- ; 13 

Mota - Engil 
Engenharia e 
Construção 

Portugal 
Ss, Sl, Pb, Pm, 
Rd, Rb, Rso, 
Aa, As, Gg 

140 ; 160 ; 170 20 ; 23 ; 25 

OPCA - Obras 
Públicas e Cimento 

Armado 
Portugal 

Ss, Sl, Pb, Pd, 
Pm, Rd, Rb, 

Rsh, Rso, Aa, 
As, Gg, Gj, D, 

U 

110 ; --- ; --- 14 ; --- ; --- 

Sondagens Rodio, 
Geotecnia e 

Engenharia de 
Fundações 

Portugal 

Ss, Pb, Pd, 
Pm, Rd, Rb, 

Rsh, Rso, Aa, 
As, Gd, Gv, 

Gg, Gj, Gf, Gs, 
U, H 

130 ; --- ; 133 15 ; --- ; --- 

SOPECATE - 
sociedade de 

Pesquisas de Capt De 
Água e Transportes 

Portugal 
Ss, Pb, Pd, 
Pm, Rd, Rb, 
Rso, Aa, As 

85 ; --- ; --- 11 ; --- ; --- 

Tecnasol - FGE 
Fundações e 

Geotecnia 
Portugal 

Ss, Pb, Pd, 
Pm, Rd, Rb, 
Rsh, Aa, As, 

Gd, Gj, D 

352 ; 479 ; 506 34.6 ; 65 ; 84.4 

Teixeira Duarte 
Engenharia e 
Construções 

Portugal 

Ss, Pb, Pm, 
Rd, Rb, Rsh, 
Rso, Aa, As, 

Gg, Gj 

240 ; 260 ; 270 18 ; 25 ; 33 

Atlantique Forages França H 10 ; --- ; --- 2.7 ; --- ; --- 
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Balineau França 
Pb, Pd, Rd, 

Rb, Rsh, Rso, 
Gd, Gv 

47 ; --- ; 54 7 ; --- ; 12 

Bornhauser Molinari 
Melun França H 6 ; --- ; --- 0.5 ; --- ; --- 

Botte Fondations França 

Ss, Pb, Pd, 
Pm, Rd, Rb, 
Rso, Aa, As, 

Gg, Gj, U 

275 ; --- ; 300 60 ; --- ; 70 

Cofra France França Pm, Rsh, Gvd 5 ; 100 ; 3500 1 ; 20 ; 35 

Elts França 
Pb, Pd, Pm, 

Rb, Rsh, Rso, 
Aa, As, U 

40 ; --- ; --- 10 ; --- ; --- 

Forax França Ss, Sl, Pm 22 ; --- ; --- sem dados 

Franki Fondation França Gg, Gj 200 ; 250 ; --- 60 ; 75 ; --- 

Gendry Service 
Location França H 15 ; --- ; --- 2.4 ; --- ; --- 

Groupe HC França 
Pb, Pm, Rb, 
Rso, Aa, As, 

Gg, Gj 
250 ; --- ; --- 22 ; --- ; --- 

HC Mercury Sud França Pb, Pm, Rso, 
Aa, As, U 30 ; --- ; --- 4.2 ; --- ; --- 

HDI França H 47 ; --- ; --- 6.16 ; 7.83 ; 10.24 
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Keller Fondations 
Spéciales França 

Ss, Pb, Pd, 
Pm, Rd, Rb, 

Rsh, Rso, Aa, 
As, Gd, Gv, 

Gg, Gj, Gf, Gs, 
D, U 

210 ; --- ; 30 60 ; --- ; 15 

Ménard França 
Pd, Pm, Rd, 
Aa, Gd, Gv, 
Gg, Gj, Gs 

120 ; 160 ; 300 19 ; 32 ; 85 

Meurisse França Ss, Sl 20 ; --- ; --- 2 ; --- ; --- 

Sefi - Intrafor França 

Ss, Pb, Pd, 
Pm, Rd, Rb, 

Rsh, Rso, Aa, 
As, Gd, Gv, 

Gg, Gj, Gs, D, 
U 

380 ; 10 ;165 91 ; 0.8 ; 20.5 

Société Anonyme 
Travaux Spéciaux 

(STATS) 
França Pm, Rso, Aa, 

As, Gg, U 30 ; --- ; --- 5.6 ; --- ; --- 

Soletanche Bachy 
Pieux França Pb, Pd, Rb. 

Rso, Gv 117 ; --- ; --- 48 ; --- ; --- 

Soletanche Bachy França 

Ss, Sl, Pb, Pm, 
Rd, Rb, Rsh, 
Rso, Aa, As, 

Gd, Gv, Gg, Gj, 
Gf, Gs, D, U, H

1210 ; 3030 ; 4000 290 ; 510 ; 850 

Sotraisol Fondations França 

Pb, Pm, Rb, 
Rso, Aa, As, 

Gg, Gj, Gf, Gs, 
U 

100 ; --- ; --- 5 ; --- ; --- 

Spie Fondations França 

Pb, Pd, Pm, 
Rd, Rb, Rsh, 
Rso, Aa, As, 
Gd, Gv, Gg, 
Gf, Gs, D, U 

365 ; 631 ; --- 96 ; 136 ; --- 

Technitra França 
Ss, Pb, Pm, 

Rb, Rsh, Rso, 
Aa, As, Gg, U 

21 ; --- ; --- 4.12 ; --- ; --- 
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Technofor França H 9 ; --- ; --- 1.2 ; --- ; --- 

Temsol França Ss, Pm 130 ; --- ; --- 20.2 ; --- ; --- 

Bauer Spezialtiefbau Alemanha 

Sl, Pb, Pd, Pm, 
Rd, Rb, Rsh, 
Rso, Aa, As, 

Gd, Gv, Gg, Gj, 
Gf, Gs, D, U 

420 ; 710 ; 2270 110 ; 170 ; 470 

bds Boden - und 
Deponie Sanierungs Alemanha (sem dados) 30 ; --- ; --- 2 ; --- ; --- 

Bilfinger Berger 
Freiburg Alemanha 

Pb, Pm, Rd, 
Rb, Rsh, Rso, 
Aa, As, Gg, Gf, 

Gs, D, U 

120 ; --- ; --- 0.8 ; --- ; --- 

Bilfinger Berger 
Spezialtiefbau Alemanha 

Ss, Sl, Pb, Pd, 
Pm, Rd, Rb, 
Rsh, Rso, 

Aa,As, Gd, Gv, 
Gg, Gj, Gf, Gs, 

D, U 

350 ; 410 ; 1300 130 ; 210 ; 280 

Bohlen & Doyen Bau 
und Service Alemanha Rd, Rsh, U 1758 ; 1887 ; 2016 162 ; 175 ; --- 

Bruckner Grundbau Alemanha 

Pb, Pd, Pm, 
Rd, Rb, Rsh, 
Rso, Aa, As, 

Gd, Gv, Gg, Gj, 
D, U 

200 ; 230 ; --- 42 ; 50 , --- 

Burkhardt & Co Alemanha Ss, Pb, Pm, 
Aa, As 15 ; 3 ; --- 1.5 ; 0.5 ; --- 

Demler Spezialtiefbau 
& Co Alemanha 

Pb, Pd, Pm, 
Rb, Rsh, Rso, 

Gs 
75 ; --- ; --- 16 ; 19 ; --- 
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Dr Ing Paproth & Co Alemanha 
Ss, Pb, Pd, 

Pm, Rb, Rso, 
Aa 

30 ; --- ; --- 3.5 ; --- ; --- 

Echterhoff Bau - 
Gruppe Alemanha Rsh, Rso 400 ; --- ; --- 10 ; --- ; --- 

Eichholz &Co Alemanha Pb, Rb, Rsh, 
Rso, U 20 ; --- ; --- 5 ; --- ; --- 

Fa Wortmann Alemanha Rsh, U 20 ; --- ; --- 2 ; --- ; --- 

Franki Grundbau & Co Alemanha 

Pb, Pd, Pm, 
Rd, Rb, Rsh, 
Rso, Aa, As, 
Gd, Gv, Gg, 

Gvd 

190 ; 195 ; --- 47 ; 51 ; --- 

GBS Grundbau 
Bohrtechnik 

Spezialtiefbau & Co 
Alemanha 

Pb, Pm, Rb, 
Rso, Aa, As, 

Gg 
60 ; --- ; --- 12 ; --- ; --- 

Volker Staal en 
Funderingen Alemanha 

Pb, Pd, Pm, 
Rd, Rb, Rsh, 
Rso, Aa, As, 

Gd, Gv, Gg, Gj, 
Gf, Gs, U 

80 ; --- ; --- 22 ; --- ; --- 

Voorbij Groep Alemanha 
Ss, Pb, Pd, 

Pm, Rsh, Rso, 
Aa 

90 ; --- ; --- 32 ; 34 ; --- 

Vrolijk Heiwerken Alemanha Pb, Pd, Rb, Gv 7 ; --- ; --- 1 ; --- ; --- 

Vroom 
Funderingstechnieken Alemanha Ss, Pb, Pd, Rb, 

Rsh, Gv 165 ; --- ; --- 50 ; 52 ; --- 

VWS Geotechniek Alemanha 

Pb, Pd, Rd, 
Rb, Rsh, Aa, 

Gd, Gg, Gj, Gf, 
Gs 

12 ; --- ; --- 1 ; --- ; --- 
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Walinco Puls - en 
Heibedrijf Alemanha 

Pb, Pd, Pm, 
Rb, Rsh, Rso, 

Aa, As, Gg, 
Gs, U 

25 ; --- ; --- 3 ; --- ; --- 

 
Legenda: 

Ss – site investigation fieldwork ; Sl – laboratory testing 

Pb – bored piles ; Pd – displacement piles ; Pm – micro piles 

Rd – diaphragm & slurry walls ; Rb – bored pile walls ; Rsh – sheet pile walls ;  

Rso – soldier pile walls 

Aa – anchors ; As – soil nails 

Gd – dynamic compaction ; Gv – vibrocompaction ; Gg – grouting ; Gj – jet grouting ;  

   Gf – ground freezing ; Gs – soil mixing ; Gvd – vertical drains 

D – dewatering 

U – underpinning 

H – horizontal drilling 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


