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RESUMO 

A utilização de ensoleiramento geral reforçado com estacas como fundação de estruturas com grande 

dimensão e/ou em solo de fraca qualidade é uma mais valia em termos do comportamento do elemento 

de fundação e de economia. O ensoleiramento é capaz de resistir na totalidade à carga do edifício 

enquanto que as estacas limitam os assentamentos globais e diferenciais a níveis aceitáveis, 

contribuindo para um “aligeiramento” em relação a uma solução mais tradicional, no que diz respeito à 

magnitude e impacto económico, sem danos para o comportamento. No presente trabalho é modelado 

em SAP2000 a estrutura de um edifício de utilização mista (escritório e habitação), com 33 andares, 

em que se utilizou ensoleiramento reforçado com estacas. Pretende-se estudar o comportamento deste 

tipo de fundações quando comparada com as soluções mais tradicionais como ensoleiramento geral e 

grupo de estacas. Os valores obtidos dos assentamentos medidos em vários pontos pertinentes da 

estrutura, para as três fundações, são comparados e é realizado um breve estudo económico de acordo 

com o país de edificação, Moçambique. Termina-se com a verificação do impacto que os estados limites 

de serviço têm no dimensionamento da solução de CPRF. É patente, no desenvolver do trabalho o 

desempenho superior de CPRF após análise de resultados, pautando também pela economia, embora 

se tenha verificado um dimensionamento folgado das estacas por forma a verificarem a segurança ao 

serviço mesmo quando a segurança aos estados limites últimos estava assegurada. 
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Ensoleiramento reforçado com estacas; Estruturas; SAP2000; Modelação; Assentamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

iii 
 

ABSTRACT 

The use of combined piled-raft foundations (CPRF) as a solution for structures with large dimension 

and/or constructed in poor quality soil is an asset in terms of its behaviour and economy. The raft can 

resist the entire load of the building while the piles limit differential and global settlements to acceptable 

values, contributing to an economical solution when compared to a more traditional type of foundation. 

In the present work, software SAP2000 is used to model the structure of a building with mixed use (office 

and residential) with 33 stories in which it was used a piled-raft foundation. It is intended to study the 

behaviour of this type of foundation when compared with more traditional solutions, such as rafts and 

pile groups. The obtained values for settlements measured at various relevant points of the structure of 

the three solutions are compared, and it is carried out as a brief economic study in accordance with the 

country where it was built, Mozambique. After analysing the results, it is pointed out the superior 

performance of the CPRF solution, following also by the economy, even when considering the excessive 

design of the piles to fulfil the serviceability limit states when the ultimate limit states (ULS) are already 

satisfied. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Enquadramento geral 

A construção de edifícios altos encontra-se cada vez mais presente em grandes cidades mundiais, quer 

seja pelo aumento do fluxo populacional, com a migração para os grandes centros, ou pelo desafio em 

engenharia, e a sua fusão com a arte. A realidade cada vez mais incontornável é a necessidade da 

utilização de grandes edifícios nas principais cidades. 

O dilema da concentração populacional numa área limitada impulsiona cada vez mais a construção em 

altura em detrimento da construção numerosa. O aproveitamento de uma pequena área para uma 

acomodação acima da média é o que, nos grandes centros, faz mais sentido, permitindo responder às 

necessidades impostas pela população residente e ativa. Porém, nem sempre são essas as razões que 

levam a grandes construções. Em países com muita fluidez financeira torna-se bastante proveitoso a 

ostentação destes desafios de engenharia. Esse tipo de construção permite ganhos a nível turístico, 

como é o caso do Dubai. 

A verdade é que o aumento progressivo em altura está associado evidentemente a um aumento na 

carga do edifício e, portanto, obriga a soluções de fundação bastante mais exigentes que aquelas de 

edifícios comuns. 

Edifícios de grande porte associados a solos pouco competentes impelem a utilização de uma fundação 

capaz de suportar a carga em segurança e limitar os assentamentos simultaneamente. O mesmo pode 

suceder em edifícios comuns em solos de bastante má qualidade. 

Nesta dissertação abordar-se-á o tipo de fundação composta por ensoleiramento geral reforçado com 

estacas que alia a capacidade de suportar a carga do edifício com o limitar dos seus assentamentos. 

Esta foi a solução utilizada no edifício Platinum, o caso de estudo desta dissertação. Este encontra-se 

em Maputo, Moçambique e a sua construção foi concluída em 2014. Trata-se de um dos maiores 

edifícios da capital moçambicana, contando com cerca de 41 000 m2 e um total de 33 pisos, 3 deles 

enterrados, atingindo quase os 100m acima do solo. A sua utilização é mista, repartindo-se em 

escritórios, habitação e comércio. 

Para além da dimensão avultada do edifício, o seu local de implantação não primava pela capacidade 

do solo à cota de fundação, como se pode constatar pelo estudo geotécnico realizado em Tecnasol 

(2013). 

A sua fundação é uma laje de ensoleiramento reforçada com estacas. Pretende-se uniformizar os 

deslocamentos ao nível da fundação, repartindo parte dos esforços ao terreno mais superficial, e a 

restante atribuída ao solo mais profundo, que tem maior capacidade resistente, através das estacas 

moldadas. A localização das estacas é irregular, com a intenção de coincidir com as zonas onde as 

cargas a transmitir ao terreno são superiores. 

A laje de ensoleiramento não é uniforme, sendo que a sua espessura aumenta na proximidade das 

estacas, passando por uma espessura intermédia até atingir a espessura máxima, no chamado maciço 

de encabeçamento das estacas. Nessa zona haverá maior magnitude de esforços de flexão e corte. 

Pretende-se assim fazer uma transferência gradual desses esforços à laje. 
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1.2 Objetivos da dissertação 

A dissertação tem como objetivo a elucidação sobre fundações compostas de ensoleiramento geral 

reforçado com estacas. Considera-se que a sua utilização poderá estar em ascensão e por ser 

constituída por elementos aplicados regularmente e amplamente reconhecidos, a laje de 

ensoleiramento e as estacas, a exposição de métodos de dimensionamento, aplicabilidade e 

comparação com os métodos mais tradicionais permitirão uma escolha mais ponderada na seleção de 

fundações de acordo com as dimensões da estrutura e o solo. 

É realizado um modelo em SAP2000 com características idênticas ao edifício Platinum, sendo este 

depois calibrado de acordo com os dados comportamentais recolhidos durante o processo construtivo. 

Esse modelo será modificado para que se obtenham 3 soluções distintas, diferindo apenas no tipo de 

fundação. As fundações alternativas, ensoleiramento geral e grupo de estacas, são fictícias e 

dimensionadas apenas para servir esta dissertação. 

Com isto pretende-se demonstrar o impacto que o solo tem no projeto de estruturas, bem como adquirir 

conhecimento que permita antever quais as soluções mais adequadas de acordo com o problema. 

Será realizado um estudo do comportamento da estrutura com a diminuição da resistência das estacas 

na fundação de ensoleiramento reforçado com estacas. Pretende-se averiguar até que ponto são 

majoradas as dimensões em função de fatores de segurança, por forma a garantir o comportamento 

adequado ao serviço, quando já se verifica a segurança ao estado limite último. 

 

1.3 Estrutura da dissertação 

Aqui será explanada de que maneira esta dissertação se encontra estruturada, de modo a facilitar a 

organização do documento e o seu manuseamento. 

 O primeiro capítulo corresponde à introdução ao tema, elucidando sobre o que leva a 

desenvolver uma dissertação nesta temática, e explicação dos objetivos que se pretendem 

atingir. 

 No segundo capítulo há a síntese de toda a informação comprovada até à data que fundamenta 

o trabalho a ser feito. Este está dividido em vários subcapítulos que pretendem repartir de forma 

concisa a informação necessária para fornecer conhecimento que permita acompanhar de 

forma elucidada os capítulos que se seguem. Explica-se o conceito das lajes de ensoleiramento 

reforçado com estacas, as problemáticas que levaram ao seu emprego, as diferentes 

classificações que podem tomar, finalizando-se com as metodologias de dimensionamento. 

 O terceiro capítulo explica em detalhe os elementos que irão ser aplicados no desenvolvimento 

do modelo numérico, com a utilização do software SAP2000. Pretende-se que permitam uma 

representação o mais fiel possível do comportamento estrutural. Haverá a explicação de como 

se irá reproduzir o comportamento do solo. 
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 No capítulo quatro apresentam-se os resultados preliminares obtidos do modelo descrito no 

capítulo que o antecede, por forma a fazer a verificação do modelo. Pretende-se mostrar que 

os resultados obtidos são suficientemente próximos dos reais para que se possa admitir a 

aptidão do modelo em reproduzir o edifício real. Aqui também estarão patentes as diferenças 

observadas, cujo impacto será discutido posteriormente na dissertação. 

 O quinto capítulo dá a conhecer as soluções alternativas ao ensoleiramento reforçado com 

estacas. Neste serão apresentadas as duas soluções fictícias: grupo de estacas e 

ensoleiramento geral. Explica-se qual os critérios para o seu dimensionamento e faz-se uma 

verificação de segurança para assegurar que o seu dimensionamento é suficiente para suportar 

o edifício quanto ao carregamento. 

 O capítulo seis permite, por fim, fazer a análise comparativa entre todas as soluções discutidas 

até este ponto na dissertação. Neste capítulo podem-se ver os assentamentos a que o modelo 

está sujeito consoante o tipo de fundação e fase construtiva e a discussão dos resultados 

mostrados. 

 No sétimo capítulo averigua-se do fator de segurança usado para garantir um bom 

funcionamento do edifício ao serviço. Para tal, no modelo com a fundação original, diminui-se 

a resistência das estacas por forma a ver em que ponto se deixa de cumprir os critérios do 

estado limite de serviço quando ainda se cumpre o estado limite último. Este capítulo, que 

antecede as conclusões, é exemplificativo do grau de segurança aplicado às fundações. 

 O oitavo capítulo é onde se encontram as conclusões e comentários quanto aos métodos 

empregues e sugestões de trabalhos futuros a realizar dentro do tema.  

 No nono, e último capitulo, há uma breve análise económica em que simplificadamente se 

obtêm os custos das soluções estudadas contabilizando os elementos de maior 

preponderância das fundações. 
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2. FUNDAÇÕES DE ENSOLEIRAMENTO REFORÇADO COM 

ESTACAS 

2.1 Conceitos fundamentais 

O ensoleiramento geral combinado com estacas, conhecido internacionalmente como Combined Piled-

Raft Foundation (CPRF), é, como o nome indica, uma solução mista, que junta uma laje de 

ensoleiramento a estacas com o objetivo de maximizar os benefícios de cada um destes elementos. 

Esta abordagem, explicada em Garg, Singh, e Jha (2013), baseia-se na aplicação do número de 

estacas suficiente para reduzir os assentamentos a valores aceitáveis, sendo que a carga da estrutura 

será repartida pelo ensoleiramento, estacas e solo de fundação. Permite-se assim otimizar o modo de 

assentamento e número de estacas a aplicar. 

Num grupo de estacas dimensionado tradicionalmente, o plano neutro, onde existe equilíbrio de forças 

e assentamentos, encontra-se algures no solo, o que significa que não existe contacto entre a face 

inferior do maciço de encabeçamento e o solo imediatamente abaixo, portanto, no seu 

dimensionamento não poderá ser tido em conta a tensão de contacto entre solo e estrutura. A partir do 

momento em que esta tensão é considerada entra-se no domínio do ensoleiramento reforçado com 

estacas. O CPRF é dimensionado por forma a garantir que o plano neutro se encontra no 

ensoleiramento, permitindo contabilizar uma tensão de contacto uniforme ao longo de toda a sua área. 

O uso de CPRF está comummente associado a edifícios de grandes dimensões, em que se apurou ser 

possível verificar a segurança aos estados limites últimos com a utilização de ensoleiramento geral, 

porém os assentamentos ou inclinação eram demasiados para se verificarem os estados limites de 

serviço. 

O facto de se colocarem as estacas a assegurar a rigidez necessária ao serviço e a laje de 

ensoleiramento a colmatar a capacidade resistente para os estados limites últimos permite que o 

número de estacas seja inferior ao que seria necessário caso se utilizasse um grupo de estacas, e 

torna-se possível reduzir a espessura da laje de ensoleiramento ao comparar com uma solução onde 

se aplicaria apenas ensoleiramento geral, contribuindo assim para uma solução mais económica sem 

comprometer a segurança. 

Em comparação com outros tipos de fundações mais comuns (ensoleiramento geral e grupo de 

estacas) é possível enumerar alguns dos benefícios da aplicação de CPRF: 

 Economicamente viável para solos sensíveis a deslocamentos; 

 Reduz assentamentos totais/diferenciais e inclinações para valores aceitáveis; 

 Reduz o tempo de construção, relativamente a um grupo de estacas; 

 Evita juntas de betonagem, ao comparar com ensoleiramento geral; 

 Estacas em menor quantidade e dimensão, ao comparar com um grupo de estacas; 
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 Redução de forças e tensões na laje de ensoleiramento com o posicionamento estratégico das 

estacas. 

 

2.2 Assentamentos totais e diferenciais em edifícios 

Todas as estruturas estão sujeitas a assentamentos cujo valor não é facilmente previsível. A 

combinação de ensoleiramento geral reforçado com estacas conjuga a interação entre estacas, solo e 

laje de ensoleiramento. O assentamento é função desses elementos e é, usando as palavras de Bowles 

(1997) descrito como “a acumulação estatística de movimentos na direção de interesse”. 

No solo ocorre uma transição entre a tensão derivada do peso próprio e uma nova tensão decorrente 

do acréscimo da carga da estrutura. A variação de tensão gerada pela adição de carga desencadeia 

um rol de processos (esmagamento, deslizamento, distorção…) no solo nas imediações da área 

carregada. 

A aplicação de uma carga elevada a um solo outrora descarregado produz um assentamento imediato, 

derivado da distorção das partículas de solo, ao invés da alteração de volume. A gradual expulsão de 

água no solo resulta em assentamentos por consolidação. Poderá existir ainda consolidação 

secundária, resultando em um acréscimo de assentamento. 

Os assentamentos ocorrem principalmente devido ao rolamento e deslizamento de partículas, que 

alteram o índice de vazios no solo. A deformação elástica do solo tem pouco impacto no assentamento, 

o que resulta numa pequena recuperação deste na eventualidade de se retirar a carga aplicada. 

Os assentamentos descritos acima são aqueles inerentes a qualquer estrutura e serão bastante 

dependentes do tipo de solo. Um acréscimo destes valores pode ser potenciado por condições 

externas, como exemplo: erosão subterrânea, colapso estrutural de solo, alterações térmicas, 

vibrações, entre outras. 

Um assentamento diferencial ocorre quando a fundação não assenta uniformemente. Consoante a 

disparidade de profundidade de diversos pontos na fundação, poderão surgir implicações a considerar 

no edifício, que ultrapassem o nível estético, como fissuração em paredes, desnivelamento dos 

elementos da fachada e distorção da estrutura, devido ao acréscimo de momentos que se 

desenvolvem, podendo incorrer em problemas estruturais. 

A previsão destes assentamentos é mais difícil do que do assentamento total da estrutura, sendo que 

os primeiros podem ser obtidos indiretamente através do assentamento máximo. De acordo com Arora 

(2004) verifica-se que o assentamento diferencial raramente é superior a 75% do assentamento 

máximo da estrutura, sendo que normalmente fica abaixo dos 50%. É por isso possível concluir que os 

assentamentos diferenciais são facilmente controlados quando é possível limitar os assentamentos 

totais. 

A aplicação de estacas à laje de ensoleiramento geral é o fator determinante na redução de 

assentamentos. De acordo com Ibrahim (2013) há uma redução de assentamento de cerca de 20% 

quando se comparam soluções de ensoleiramento geral com a combinação ensoleiramento geral 

reforçado com estacas. 
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Embora o solo tenha uma componente elástica pequena, é de todo o interesse tratá-lo como um 

material pseudo-elástico para estimar assentamentos (Bowles (1997)). Nas análises de assentamentos 

em solos é possível identificar algumas contrariedades em: 

 Obter valores realistas para os parâmetros elásticos do solo; 

 Obter um perfil de tensões do solo a partir da carga aplicada. 

A computação de assentamentos em estruturas é, na melhor das hipóteses, uma boa estimativa do 

comportamento a esperar do solo quando é aplicada a carga. 

A obtenção por via computacional de valores de assentamentos que têm um erro considerável ao 

comparar com o assentamento medido, a variar entre os 80% e 120%, é tolerada, visto ter-se verificado 

que a maioria das estruturas seria capaz de suportar tanto o assentamento medido como o previsto. 

 

2.3 Situações favoráveis e condicionantes no emprego de CPRF 

A aplicabilidade do CPRF está bastante relacionada com as características do edifício, dos elementos 

circundantes e das características do solo. De acordo com Poulos (2001)c a utilização conjunta de laje 

de ensoleiramento e estacas torna-se mais proveitosa em situações em que o ensoleiramento é capaz 

de suportar toda a carga da estrutura mas os assentamentos totais e diferenciais são excessivos. Esta 

situação não é imperativa na aplicação da solução. 

A utilização deste tipo de solução requer um conhecimento detalhado da interação solo-estrutura e de 

características geotécnicas. Os solos ideais para a aplicação deste tipo de soluções seriam argilas ou 

areias relativamente densas. 

A utilização de fundações de ensoleiramento reforçado com estacas em edifícios de grandes 

dimensões sujeitos a assentamentos consideráveis é uma prática aceite e aplicada globalmente devido 

aos benefícios descritos, mais concretamente em 2.1. Porém, e como descrito em Reddy (2010), 

existem situações em que a utilização deste tipo de fundações é contraindicada. Quando os solos perto 

da superfície são de fraca resistência, como é o caso das argilas moles e areias soltas, pode haver 

uma limitação na capacidade resistente e rigidez do ensoleiramento. Sempre que se verifique a 

existência de camadas de solo com características compressíveis perto da superfície, solos que se 

encontram em processo de consolidação ou com tendência a serem expansivos, a utilização deste tipo 

de fundação é desaconselhada.  

O contacto entre o solo e a laje de ensoleiramento é crucial para o funcionamento adequado devido 

acréscimo de pressão a que o solo fica sujeito. Levando à sua consolidação e melhoria da sua 

capacidade resistente e deformação. A expulsão da água existente nos vazios também será 

fundamental no seu adensamento, resultando num solo mais rígido. Como é descrito por Katzenbach, 

Bachmann, Boled-Mekasha, e Ramm (2005), a pressão aplicada pelo ensoleiramento aumenta as 

tensões laterais entre a estaca e o solo e por isso haverá um aumento da capacidade resistente da 

estaca aos estados limites últimos (Figura 1). 
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Figura 1 Esquema de interações no CPRF. Adaptado de Briaud, Katzenbach, Jeong, e Choudhury (2009) 

 

A eventualidade de uma diminuição de contacto entre o ensoleiramento e o solo, que pode ocorrer 

durante os assentamentos por consolidação do terreno, implica uma diminuição da contribuição da laje 

para a rigidez da fundação a longo prazo. A perda de contacto entre a laje de ensoleiramento e o solo, 

de acordo com Cooke, Bryden-Smith, Gooch, e Sillet (1981), implica um aumento de 55% a 75% de 

carga nas estacas com uma simultânea perda de carga suportada pelo ensoleiramento. 

 

2.4 Classificação de CPRF 

A classificação de CPRF varia consoante autor e filosofias de dimensionamento. A ordem em que se 

apresentam coincide com a sequência cronológica da atribuição cada vez maior de encargo estrutural 

ao ensoleiramento, em detrimento das estacas, com responsabilidade crescente no controlo de 

assentamentos. 

 De acordo com Randolph (1994) existem 3 filosofias de dimensionamento de fundações 

ensoleiramento geral reforçado com estacas, que serão descritas abaixo. 

 

2.4.1 Abordagem por conventional approach 

A fundação é dimensionada como um grupo de estacas com alguma folga por se ter em conta a 

contribuição do ensoleiramento. Considera-se que as estacas são os elementos estruturais 

responsáveis pelo suporte da estrutura. O fator de segurança da fundação é baseado apenas na 

capacidade das estacas. 

Cooke (1986) afirmou que cerca de 30% da carga da estrutura pode ser suportada pelo ensoleiramento, 

sendo esta uma das muitas constatações que levou à atribuição de uma maior responsabilidade de 

resistência estrutural à laje de ensoleiramento. 
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2.4.2 Abordagem por creep piling 

As estacas são dimensionadas para suportar parte da carga. São dimensionadas para suportar cerca 

de 70%-80% da capacidade última resistente. O número de estacas implementado é o suficiente para 

impedir tensões de contacto excessivas entre o ensoleiramento e o solo, por forma a diminuir a tensão 

de pré-consolidação do solo. Tanto nesta solução como na referida em 2.4.1 a distribuição de estacas 

na laje é uniforme. 

De acordo com Hansbo (1984), a transição da conventional approach para creep piling deveu-se 

principalmente a razões económicas. A utilização de estacas a resistir através de atrito lateral era uma 

prática comum. Os gastos decorrentes do aumento da dimensão destas para comportar cargas cada 

vez maiores exigiram uma solução economicamente mais vantajosa. 

Desta forma, carga do edifício que excede a tensão de pré-consolidação é suportada pelas estacas e 

a carga até à tensão de pré-consolidação é carregada pela laje de ensoleiramento. 

 

2.4.3 Abordagem por differential settlement control  

Esta abordagem solicita mais capacidade resistente das estacas do que a referida em 2.4.2. Grande 

parte das estacas estará a operar na totalidade da sua capacidade resistente última. A sua implantação 

é feita estrategicamente para reduzir os assentamentos diferenciais e não necessariamente os 

assentamentos totais, como se vê na Figura 2, o que conduz ao conceito da utilização das estacas 

primariamente para o controlo de assentamentos. 

As estacas redutoras de assentamentos podem ser solicitadas até à sua capacidade máxima 

geotécnica, e o seu fator de segurança pode ser tomado como unitário. Um aumento deste valor resulta 

num dimensionamento da fundação descomedido sem grande proveito em relação ao controle de 

assentamentos. 

A magnitude do assentamento a controlar é fator determinante na deliberação da quantidade de 

estacas. Esta é a solução considerada mais económica. É possível ver esquematicamente o 

desempenho das fundações ensoleiramento geral reforçado com estacas consoante a filosofia de 

dimensionamento na Figura 3. 
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Figura 2 Esquema representativo do impacto de estacas na redução de assentamentos 

 

 

Curva 0: ensoleiramento geral 

Curva 1: fundação de ensoleiramento 

geral reforçado com estacas através de 

conventional approach 

Curva 2: fundação de ensoleiramento 

geral reforçado com estacas através de 

creep piling 

Curva 3: fundação de ensoleiramento 

geral reforçado com estacas através de 

differential settlement control 

Figura 3 Relação carga-assentamento de fundações com diferentes filosofias de dimensionamento. Adaptado de Hemsley 
(2000) 

 

Numa análise à figura acima é possível constatar que a curva 0, que representa o ensoleiramento geral, 

não é capaz de limitar os assentamentos ao valor máximo admissível, razão que leva ao uso de 

estacas. 

A curva 1 representa uma fundação ensoleiramento geral reforçado com estacas em que as estacas 

são o principal elemento resistente. A resposta quando sujeita ao carregamento é controlada 

maioritariamente pelo comportamento “grupo de estacas”.  
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A curva 2, mostra o comportamento de uma fundação ensoleiramento geral reforçado com estacas 

dimensionada com a abordagem creep piling. A existência de menos estacas implica uma maior 

solicitação da laje de ensoleiramento em comparação com a curva 1.  

Finalmente, a curva 3, que mostra o comportamento de uma fundação dimensionada com o principio 

de differential settlement control. A curva coincide com o ponto do gráfico de assentamento permitido, 

sendo essa a premissa do seu dimensionamento. 

A análise do esquema permite inferir que a solução por differential settlement control é a solução mais 

económica. Associando a carga de dimensionamento ao assentamento admissível, enquanto que nas 

outras se supõe um sobredimensionamento para o problema em questão. 

Numa outra classificação, feita por Viggiani (2001), as fundações ensoleiramento geral reforçado com 

estacas foram distinguidas em dois tipos: 

 Fundações ensoleiramento geral reforçado com estacas “pequenas”, onde a principal 

responsabilidade das estacas seria aumentar o fator de segurança da fundação; 

 Fundações ensoleiramento geral reforçado com estacas “grandes”, onde a capacidade 

resistente do ensoleiramento seria suficiente para suportar a estrutura, com alguma segurança, 

e as estacas seriam responsáveis por limitar os assentamentos. 

As categorias descritas espelham as filosofias de dimensionamento anteriormente explanadas, mais 

concretamente a conventional approach e creep piling. 

 

2.5 Comparação entre CPRF e fundações tradicionais 

O ensoleiramento geral é um dos tipos de fundações tradicionais mais comuns. A sua utilização 

possibilita uma dispersão de tensões numa grande área e atribuir rigidez à infraestrutura de maneira a 

contornar zonas problemáticas de menor resistência/maior compressibilidade do solo, diminuindo os 

assentamentos diferenciais. A sua aplicação é associada a um solo de baixa capacidade resistente 

e/ou quando a carga proveniente dos elementos verticais é tão grande que implica a cobertura de mais 

de 50% da área ao nível de fundação. Na Figura 4 vêem-se os tipos comuns de ensoleiramento geral. 

A solução (a) vai ser a aplicada no decorrer desta dissertação. 
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Figura 4 Tipos de ensoleiramento geral comuns. (a) espessura uniforme; (b) espessamento sob os pilares; (c) espessamento 
ao longo dos alinhamentos dos pilares; (d) utilização de pedestais; (e) paredes de cave como parte da fundação 

 

O grupo de estacas é um tipo de fundação amplamente discutido, de acordo com Arora (2004), são 

utilizados quando é necessário transferir a carga para um solo com maior capacidade resistente, a 

maior profundidade. A transferência de carga da estrutura para as estacas dá-se através do maciço de 

encabeçamento. Este maciço proporciona a possibilidade de as estacas funcionarem como um só 

elemento desde que o posicionamento destas o permita, visto que se verificou que quanto maior o 

afastamento, maior a aproximação dos resultados aos de estacas individuais. Quando existe um forte 

aglomerado de estacas as tensões no solo, produzidas pela fricção lateral e de ponta, facilmente se 

sobrepõem (Figura 5). Se as tensões resultantes forem demasiado grandes poderá ocorrer uma rotura 

do solo por falta de capacidade ou assentamentos excessivos. É por isso importante considerar o 

impacto que o fator de grupo possui neste tipo de fundações. 
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Figura 5 Tensões no solo num grupo de estacas. Adaptado de Bowles (1997) 

 

Como esclarecido em Tomlinsom (2001), o dimensionamento de uma solução CPRF é o compromisso 

entre o desejo de ter um assentamento mínimo da superestrutura e a necessidade de evitar uma rigidez 

muito elevada do ensoleiramento. As distribuições irregulares das estacas em planta, bem como a sua 

possível variação em geometria, contribuem para evitar o efeito de grupo que se referiu anteriormente. 

Uma laje flexível estará sujeita a momentos fletores mais pequenos resultando numa solução de 

infraestrutura mais económica. Será necessário tornar a superestrutura mais flexível, o suficiente para 

resistir aos assentamentos diferenciais mais acentuados, conduzindo a custos um pouco mais 

elevados, porém, o facto de existirem estacas a limitar esses deslocamentos, compensa em parte a 

necessidade de uma estrutura extraordinariamente flexível. Considera-se que no cômputo geral é uma 

solução economicamente mais vantajosa. 

 

2.6 Dimensionamento de CPRF 

O dimensionamento de fundações ensoleiramento geral reforçado com estacas foi amplamente 

discutido e encontram-se orientações para tal em Poulos, Small, e Chow (2011), Fellenius (2015), 

Poulos e Davis (1980), entre outros. 

O que se procura ao utilizar este tipo de solução é que a carga seja transmitida ao solo pela laje de 

ensoleiramento e a estratos de solo mais resistentes através das estacas. As cargas são resistidas pela 

existência de atrito entre as superfícies do ensoleiramento e o solo e pela mobilização de resistência 

de ponta e atrito lateral nas estacas. 

Sugere-se em que o estudo da fundação com recurso a ensoleiramento geral reforçado com estacas 

seja feito em 3 fases. 

 A primeira, uma fase preliminar, em que se avalia a viabilidade da aplicação da solução e o 

número de estacas necessário para satisfazer os requisitos de dimensionamento; 

 A segunda fase passa pelo mapeamento da aplicação das estacas e definição das suas 

características gerais. 
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 Na terceira e última fase, procura-se, com maior detalhe, estudar o número ótimo de estacas, 

os locais críticos da aplicação e a sua configuração, que pode ou não ser uniforme. Determina-

se com detalhe as distribuições de assentamentos, momentos fletores e forças de corte no 

ensoleiramento, bem como as cargas nas estacas e momentos. 

 

2.6.1 Considerações no dimensionamento 

O dimensionamento de uma fundação ensoleiramento geral reforçado com estacas envolve a 

consideração de vários parâmetros. Poulos (2001)b enumerou os seguintes: 

 Carga última para carregamentos verticais, laterais e momentos; 

 Assentamento máximo; 

 Assentamento diferencial; 

 Momentos e esforço transverso na laje de ensoleiramento, para o dimensionamento da laje; 

 Momentos e cargas nas estacas, para o dimensionamento das estacas. 

O enfase é geralmente colocado na capacidade resistente às cargas verticais e assentamentos, porém 

todos os fatores terão de ser tomados em conta. As características do edifício e da envolvente terão 

um impacto significativo nas questões que se mostrarão condicionantes para o dimensionamento. 

Vários métodos de análise de fundações de ensoleiramento geral reforçado com estacas foram 

desenvolvidos por vários autores, sendo possível distingui-los em 3 classes: 

 Métodos de cálculos simplificados; 

 Métodos com modelos computacionais aproximados; 

 Métodos com modelos computacionais mais rigorosos. 

 

2.6.2 Método de análise simplificado (Poulos-Davis-Randolph (PDR)) 

O desenvolvimento deste método iniciou-se fazendo o paralelismo possível entre um ensoleiramento 

reforçado com estacas e um grupo de estacas. Para entender a influência da proximidade entre estacas 

considerou-se uma unidade base, constituída por uma estaca rígida, com uma porção de laje circular 

acoplada no topo, e em contato com o solo (Figura 6), também ele rígido. A interação entre estacas 

consoante a sua proximidade foi traduzida pela relação da Eq. (2-1) (com alternativa em Eq. (2-9)) e 

terá influência na obtenção de valores preliminares neste método de análise. Davis e Poulos (1972) 

verificaram que a presença de disco era pouco influente na limitação de assentamentos, salvo quando 

a estaca é muito curta ou o disco tem um diâmetro grande, como se pode constatar na Figura 7 e de 

acordo com o esquema da Figura 8. 
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αR=

assentamento adicional causado por estaca adjacente

assentamento da estaca devido à carga própria
 (2-1) 

 

 

 

Figura 6 Unidade base no dimensionamento de CPRF 

 

 

Figura 7 Influência da dimensão do disco no assentamento de estaca única. Retirado de 
Davis e Poulos (1972) 

 

 

Figura 8 Figura ilustrativa das 
dimensões a utilizar no ábaco 

Na base deste dimensionamento está em causa a verificação da laje de ensoleiramento quanto à carga 

e assentamentos. A confirmação de que os assentamentos são acima do desejado conduz a um 

processo iterativo, facilmente feito em folha de cálculo, em que há um aumento sucessivo do número 

de estacas a aplicar, num processo resumido pela Figura 9. Os valores auxiliares ao cálculo são 

retirados de diversos ábacos, que se podem consultar em Poulos e Davis (1980).  

O progresso de considerar a inclusão de estacas numa análise que se iniciou apenas com 

ensoleiramento geral passa por ponderar que a agora fundação de ensoleiramento reforçado com 

estacas é constituída por várias unidades base (nUB), cada uma com um valor de dC/d equivalente para 

que a área da unidade base seja equivalente à que ocuparia num grupo de estacas 

(dc≈Aensoleiramento/nUB). 
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Figura 9 Conceito de ensoleiramento reforçado com estacas. Adaptado de Davis e Poulos (1972) 

 

Após constatação da necessidade de aplicar estacas há que escolher a sua geometria, e com isso 

obter os parâmetros adimensionais dos quais os ábacos dependem. 

Os assentamentos imediatos do sistema calculam-se através da Eq. (2-2), retirada de Davis e Poulos 

(1972). 

 

 
𝜌𝑤 = 𝑃𝐴𝑅𝐺0.5𝜌1 +

𝐼(𝑃𝑤 − 𝑃𝐴)

𝐵×𝐸𝑢
 (2-2) 

 

Em que: 

B - dimensão de uma laje de ensoleiramento quadrada; 

Eu - módulo de deformabilidade do solo; 

I - fator de influência do assentamento (média do assentamento de uma laje de 

ensoleiramento uniformemente carregada); 

PA - carga última da estaca; 

Pw - carga aplicada; 

RG0.5 - valor elástico de RG para o sistema ensoleiramento-estacas, para ν=0.5; 

νs - coeficiente de Poisson do solo; 

ρ1 - assentamento total por unidade de carga. 

 

O primeiro termo diz respeito ao assentamento de um ensoleiramento reforçado com estacas, para o 

νs padrão de 0.50, enquanto que o segundo termo representa unicamente o assentamento da laje de 

ensoleiramento. Este só é considerado para Pw>PA, ou seja, se for atingida a carga última das estacas, 

caso em que a carga passa a ser suportada unicamente pelo ensoleiramento. 
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Os assentamentos por consolidação são calculados pela Eq. (2-3), que correspondem à diferença entre 

o assentamento total da fundação (ρTFe na Eq. (2-4)) e o assentamento imediato (ρie na Eq. (2-5)). 

 

 𝜌𝐶𝐹 = 𝜌𝑇𝐹𝑒 − 𝜌𝑖𝑒  (2-3) 

 

 𝜌𝑇𝐹𝑒 = 𝑃𝑤𝑅𝐺𝜐′𝜌1𝑇𝐹  (2-4) 

 

 𝜌𝑖𝑒 = 𝑃𝑤𝑅𝐺0.5𝜌1𝑖  (2-5) 

 

Em que: 

RGν’ - valor elástico de RG para o sistema ensoleiramento-estacas, para ν=ν’; 

ρ1i - assentamento imediato de uma única estaca sujeita a uma carga unitária; 

ρ1TF - assentamento final de uma única estaca sujeita a uma carga unitária. 

 

Os valores de ρ1TF e ρ1i podem ser obtidos através de testes de carregamento em estacas unitárias ou 

por relações teóricas que não serão aqui explicitadas. O valor de RGν’ pode ser estimado pela Eq. (2-6). 

 

 𝑅𝐺𝜈
𝑅𝐺0.5

= 1 + (
𝑅𝐺0
𝑅𝐺0.5

− 1) (1 −
𝜐𝑠
0.5

) (2-6) 

 

Em Poulos (2001)a, Randolph sugere um avanço no método para estimar a partilha de carga entre o 

ensoleiramento e estacas, este é ilustrado pela Figura 10. 

 

 

Figura 10 Esquema do método desenvolvido por Randolph. Adaptado de Poulos (2001)b 

 

Para a obtenção da rigidez da fundação que envolva a consideração da interação entre elementos 

utiliza-se a Eq. (2-7)(2-11). 
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𝐾𝑝𝑟 =

𝐾𝑝 + 𝐾𝑟(1 − 𝛼𝑐𝑝)

1 − 𝛼𝑐𝑝
2 𝐾𝑟
𝐾𝑝

 
(2-7) 

 

oOnde: 

Kp - rigidez do grupo de estacas; 

Kpr - rigidez da laje de ensoleiramento reforçada com estacas; 

Kr - rigidez da laje de ensoleiramento; 

αcp - fator de interação entre laje-estacas. 

 

Tanto o valor da rigidez da laje como o do grupo de estacas pode ser estimado através da teoria 

elástica. 

 

 𝑃𝑟
𝑃𝑡

=
𝐾𝑟(1 − 𝛼𝑐𝑝)

𝐾𝑝 + 𝐾𝑟(1 − 𝛼𝑐𝑝)
= 𝑋 (2-8) 

 

Onde: 

Pr - carga suportada pela laje; 

Pt - carga total aplicada. 

 

 

𝛼𝑐𝑝 = 1 −
ln
𝑟𝑐
𝑟0

𝜉
⁄

 
(2-9) 

 

Onde: 

r0 - raio da estaca 

rc - raio médio correspondente à área resultante da divisão da área total de laje pelo número de 

estacas 

ξ - fator de degradação do solo 

 

As equações acima são passíveis de criar uma curva de carga-assentamento, como a da Figura 11, 

com o cálculo da rigidez do sistema através da Eq. (2-7), para o número de estacas considerado. Até 

se atingir a capacidade resistente das estacas a rigidez calculada mantém-se. Assumindo, 

simplificadamente, que todas as estacas atingem a sua capacidade máxima simultaneamente, a carga 

que o provoca pode ser calculada por da Eq. (2-10). 

 

 
𝑃1 =

𝑃𝑢𝑝

1 − 𝑋
 (2-10) 

 

Em que: 

Pup - capacidade máxima das estacas no grupo; 

X - proporção de carga suportada pelo ensoleiramento, da Eq. (2-8). 
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A partir deste ponto, representado por “A” na Figura 11, a rigidez do sistema consiste apenas na rigidez 

do ensoleiramento, até atingir o ponto “B”. 

 

Figura 11 Curva carga-assentamento de acordo com Randolph. Adaptado de Poulos (2001)b 

 

2.6.3 Método com modelos computacionais aproximados 

Para a concretização de um modelo computacional que recrie com veracidade a fundação tratada 

existem guias, comummente aceites, descritas  em Briaud et al. (2009).  Dá-se enfâse a uma 

modelação realística da interação entre elementos da superestrutura, fundação e solo, devido ao 

impacto que estes têm na capacidade resistente deste tipo de fundação. 

Procura-se que o modelo exiba uma modelação geométrica realista dos elementos de fundação, do 

solo e da superfície de contacto solo-fundação. Existem diferentes métodos computacionais, 

enumerados por Briaud et al. (2009), para os quais será necessário fazer a verificação aos estados 

limites últimos e de serviço. 

De acordo com Poulos (2001)a a modelação deste tipo de fundações poderá ser feita de duas maneiras 

distintas: 

 A laje de ensoleiramento é representada por faixas de laje e as estacas por molas com a rigidez 

apropriada; 

 A laje de ensoleiramento é representada por um elemento de laje e as estacas por molas com 

a rigidez apropriada. 

No âmbito desta dissertação será utilizado o segundo método. 

 

2.6.3.1 Estado limite último (ELU) 

 

Terá de ser comprovada a capacidade resistente dos elementos externos e internos de uma fundação 

de laje de ensoleiramento combinada com estacas. Os elementos externos correspondem ao solo, e a 
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sua interação com os elementos estruturais, enquanto que os elementos internos são a laje de 

ensoleiramento e as estacas, cuja capacidade resistente é avaliada individualmente. 

O comportamento resistente da fundação é quantificado de acordo com as características do solo e 

parâmetros dos materiais, sendo que a inclusão de propriedades dependentes do tempo de qualquer 

um dos elementos são consideradas. A contabilização da superestrutura nesta modelação dá-se no 

envolvimento da sua rigidez, e a influência que advém da interação entre esta e a fundação. 

A verificação de (2-11), obtida em Briaud et al. (2009), permite comprovar a segurança quanto à 

capacidade resistente dos elementos externos. Os valores a aplicar nessa relação são determinados a 

partir de um modelo que inclua todas as interações pertinentes. 

 

 
𝐸𝑑 = 𝐸𝐺,𝑘𝛾𝐺 + 𝐸𝑄,𝑘𝛾𝑄 ≤

𝑅1,𝑡𝑜𝑡,𝑘
𝛾𝐺𝑟

= 𝑅1,𝑡𝑜𝑡,𝑑  (2-11) 

 

Em que: 

Ed - ações de dimensionamento; 

EG,k - ações permanentes; 

EQ,k - ações variáveis; 

R1,tot,d - resistência de dimensionamento de CPRF para ELU; 

R1,tot,k - valor característico da resistência total de CPRF em ELU; 

γG - fator parcial de segurança para uma carga permanente; 

γG,R - fator parcial de resistência; 

γQ - fator parcial de segurança para uma ação variável; 

 

Para comprovar a capacidade resistente interna é preciso verificar os estados descritos na Tabela 1 

para todas as combinações de ações pertinentes. 

 

Tabela 1 Verificações para a capacidade resistente interna (ELU) 

Estacas 
Tensão (em fases construtivas) 

Compressão combinada com flexão e corte 

  

Laje de 

ensoleiramento 

Flexão 

Corte 

Punçoamento (a nível das colunas da superestrutura e das estacas) 

 

2.6.3.2 Estado limite de serviço 

 

A verificação ao estado limite de serviço compreende o estudo de duas situações distintas na estrutura. 

Há que verificar a segurança ao que se refere em Briaud et al. (2009) como serviço externo e interno. 

A verificação do serviço externamente passa por satisfazer a relação da Eq. (2-12). 
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 𝐸2,𝑑 = 𝐸2,𝑘 ≤ 𝐶𝑑  (2-12) 

 

Onde: 

Cd - valor limitante de acordo com os critérios de ELS; 

E2,d - assentamentos totais ou diferenciais de dimensionamento para ELS; 

E2,k - assentamentos totais ou diferenciais para ELS. 

 

Quanto à verificação da segurança dos estados limites de serviço a nível interno, requer-se que os 

seguintes pontos sejam verificados, de acordo com as características e materiais dos elementos: 

 Nas estacas, com controlo da fendilhação; 

 Na laje de ensoleiramento, com controlo da fendilhação, controlo das deflexões aceitáveis e 

dos assentamentos diferenciais, de acordo com as características da superestrutura. 
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3. MODELAÇÃO EM ELEMENTOS FINITOS 

O presente capítulo tem como objetivo descrever os elementos modelados, referindo as suas 

características e justificar a sua escolha.  

Pretende-se também esclarecer certas aproximações incontornáveis na conversão de um edifício real 

a um modelo. 

 

3.1 Lajes 

As lajes de piso, ensoleiramento e os maciços de encabeçamento foram modelados através de 

elementos finitos do tipo shell-thick. Optou-se por este tipo de elemento pois coincidia com o que tinha 

sido aplicado em JetSJ (2013), aquando a realização do projeto. 

No desenvolvimento em altura do edifício verifica-se a utilização de diferentes configurações de laje. 

Nos pisos enterrados as lajes são maciças, com a espessura de 0,35m, nas bandas laterais e aligeirada 

na zona central.  

Nos pisos superiores as lajes são maioritariamente aligeiradas à exceção de situações pontuais como 

as áreas abrangidas por pilares e as zonas próximas dos núcleos. Nas zonas de laje aligeirada utiliza-

se a tecnologia COBIAX com espessuras de 0,25m e 0,32m. A laje em todos os pisos é constituída por 

betão C35/45. 

A utilização do sistema COBIAX permite, através da inclusão de formas de plástico ordenadas no 

interior na laje (Figura 12), inserir os vazios necessários para obter uma laje mais leve sem 

comprometer o seu comportamento global. Para reproduzir fielmente as alterações advindas da 

utilização de COBIAX recorreu-se à ficha técnica do material. 

 

 

Figura 12 COBIAX 

 

Nas Figura 13 e Figura 14 pode ver-se a alteração nos modificadores da laje aligeirada aplicada no 

SAP2000, de acordo com a ficha técnica, que permite converter a laje maciça modelada num elemento 

de laje aligeirado e com o comportamento à flexão e ao corte similar a uma laje com COBIAX. 
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Figura 13 Modificadores na laje de acordo com ficha técnica 
de COBIAX, e=0,25m 

 

Figura 14 Modificadores na laje de acordo com ficha técnica 
de COBIAX, e=0,32m 

 

Note-se que no modelo não foram implementadas as zonas de laje maciça em torno dos pilares. 

Apenas da zona de transição entre elementos de núcleo quando aplicado nos desenhos de projeto. Na 

zona dos pilares omitiu-se esse pormenor por ter uma representação diminuta no peso da estrutura e 

porque não se pretende estudar o comportamento da laje ao esforço transverso. 

 

3.2 Pilares 

Os pilares foram modelados recorrendo a elementos frame. Todas as secções que se encontravam no 

projeto de estruturas foram reproduzidas, e foi dado algum detalhe à reprodução da armadura de flexão 

das várias seções. A maior atenção ao detalhe no caso dos pilares, em detrimento das paredes de 

núcleo, deveu-se essencialmente à inclusão de perfis metálicos nas seções consoante a variação em 

altura do pilar. A inclusão dos perfis permite a obtenção de um modelo mais similar à realidade no que 

diz respeito ao peso global do edifício. 

Nas figuras abaixo mostra-se, de forma exemplificativa, a passagem do desenho de projeto (Figura 15), 

para o desenho em SAP2000 (Figura 16) e a sua forma final, em 3D, no mesmo software (Figura 17). 

Ressalva-se que houve atenção no que toca às dimensões de armaduras, dimensões de recobrimento 

e posicionamento de perfis metálicos (quando aplicável). 

O afastamento de armadura de flexão por vezes não coincide com o de projeto, nomeadamente porque 

esse nível de detalhe não traria nenhum beneficio ao estudo que se procura fazer, e a diferença entre 

afastamentos é desprezável. 
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Figura 15 Desenho de pilar em quadro 
de pilares 

 

Figura 16 Modelação de pilar no 
section designer 

 

Figura 17 Modelação de pilar em 3D 

 

3.3 Vigas 

As vigas foram modeladas através de um elemento frame à semelhança dos pilares. Desta feita o nível 

de pormenorização de armadura não foi tão extenso. Aquando a modelação destes elementos 

introduziu-se a espessura de recobrimento e o material para a armadura. Em elementos de viga o 

software não permite uma discretização de armadura tão completa como em pilares. 

Verifica-se a presença de variados tipos de bordos nos limites externos dos pisos mais elevados. 

Individualmente, foi aferida a geometria destes e foram replicados maioritariamente utilizando 

elementos frame cuja seção foi aprimorada com recurso à opção de section designer. Em certas 

ocasiões utilizam-se elementos de laje (shell). O método de representação de elementos para o bordo 

está associado à complexidade da sua geometria. Ressalva-se que a aplicação no modelo será ao 

nível da linha média da seção, o que não traduz integralmente o desenho de projeto, porém servirá 

para reproduzir, com alguma aproximação, os elementos reais. 

Em algumas situações foram aplicadas vigas como elementos de ligação entre os nós. Estas foram 

desenhadas com seção diminuta e peso nulo por forma a não ter impacto na análise. 

 

3.4 Núcleos e paredes 

Os núcleos e paredes foram modelados através de elementos lineares do tipo frame. O comportamento 

como um corpo único será replicado com a associação de diversos frames cujos deslocamentos serão 

compatibilizados com a sua ligação a vigas rígidas. As vigas são constituídas por um material fictício 

com peso volúmico nulo e uma rigidez bastante elevada (na ordem dos 1012 kN/m2) pois pretende-se 

que o seu impacto no modelo seja apenas o de simular um núcleo de paredes coeso e que se 

movimente como um corpo, ao invés de paredes individuais. Pode-se ver as paredes acopladas às 

vigas rígidas na Figura 18. 
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A representação da armadura no modelo foi feita de maneira aproximada, conferindo aos elementos a 

mesma percentagem de armadura distribuída uniformemente, ao invés de replicar exatamente os 

desenhos de armadura de projeto. Esta medida foi adotada por se considerar que, para o estudo em 

questão, a disposição de armadura não terá impacto comparado com uma obtenção rigorosa do peso 

do edifício. 

 

Figura 18 Modelação do núcleo central, em 3D 

 

3.5 Solo 

3.5.1 Solo de fundação 

O solo do local da construção, de acordo com o relatório de prospeção geológica-geotécnica, trata-se 

de “areias de grão fino a médio, siltosas, de tons avermelhados, alaranjados e amarelados, 

medianamente compacta a compacta”. 

De acordo com o mesmo relatório foram definidas 3 zonas geotécnicas com diferentes características 

com impacto na escolha do tipo de fundação. De forma sucinta e citando Tecnasol (2013): 

 Zona geotécnica 1: A área de melhores características. Areias de grão fino, soltas, de tom 

avermelhado (Aterro); 

 Zona geotécnica 2: Zona de qualidade intermédia entre as restantes, caracterizada por areias 

de grão fino, siltosas, de tom avermelhado medianamente compactas; 

 Zona geotécnica 3: Zona com piores características geotécnicas, constituída por areias de grão 

fino, siltosa, de tons amarelado e alaranjado, medianamente compactas a compactas. 
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Tabela 2 Parâmetros geomecânicos, retirado de Tecnasol (2013) 

 
SPT 

(pancadas) 

Peso específico 

γ 

Ângulo de atrito 

interno φ 

Coesão 

c’ 

Deformabilidade 

E’S 

kN/m3 º kPa MPa 

ZG3 
<17 

(5 - 9)1 
16 – 18 28 – 32 0 4 - 8 

ZG2 
15 - 55 

(15 - 27)1 
20 – 21 32 – 38 0 12 - 32 

ZG1 ≥60 21 - 22 38 - 42 0 40 - 80 

 

 

A modelação do solo será realizada adotando o método de Winkler, um método elástico linear. Na laje 

de ensoleiramento haverá uma distribuição, tão ampla quanto o refinamento da malha, de molas 

verticais com a rigidez equivalente à que se considera do solo.  

A rigidez das molas do solo foi calculada de acordo com Gazetas (1991) e para fundações enterradas 

a rigidez quanto ao deslocamento vertical pode ser obtida com a Eq. (3-1). 

 

 

𝐾𝑧,𝑒𝑚𝑏 =
2𝐺𝐿

1 − 𝜐
[0.73 + 1.54 (

𝐴𝑏

4𝐿2
)
0.75

] [1 +
𝐷

21𝐵
(1 + 1.3

𝐴𝑏

4𝐿2
)] [1 + 0.2 (

𝐴𝑤

𝐴𝑏

)

2
3⁄

] (3-1) 

 

Em que: 

Ab - área de fundação considerada; 

Aw - área de contacto entre a estrutura lateral e o solo; 

B - metade da menor dimensão do quadrado fictício que contém a fundação; 

D - distância da base da fundação ao topo do talude; 

G - módulo de distorção; 

L - metade da maior dimensão do quadrado fictício que contém a fundação; 

ν - coeficiente de Poisson. 

 

O módulo de distorção foi obtido através da Eq. (3-2). O módulo de elasticidade do solo foi arbitrado de 

acordo com o intervalo de valores exposto na Tabela 2, associado à camada ZG2, onde se funda a 

planta do piso -3. 

 
𝐺 =

𝐸

2(1 + 𝜐)
 (3-2) 

 

O coeficiente de Poisson foi obtido em Bowles (1997), classificando o solo de ZG2 como areias e 

atribuindo o valor comummente utilizado de 0.30. 

                                                      
1 Valores mais frequentes 
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Em síntese, na Tabela 3, podem ver-se os valores adotados para os parâmetros acima mencionados. 

O módulo de elasticidade do solo varia entre os valores definidos na tabela de acordo com Tecnasol 

(2013). 

Tabela 3 Parâmetros para o cálculo da rigidez das molas na modelação do solo 

D m 10,05 

B m 18,05 

Ab m2 1813,56 

L m 29,52 

Aw m2 1747,14 

ν - 0,30 

E kN/m2 12000 a 32000 

G kN/m2 4615,38 a 12307,69 

 

Os valores obtidos para a rigidez das molas2 que modelam o solo estão na Tabela 4, onde a rigidez 

das molas varia consoante o valor mínimo, médio e máximo do modulo de elasticidade do solo. No 

modelo aplicou-se o valor de rigidez associado ao maior módulo de elasticidade afetado da área da 

fundação (Karea springs). 

Tabela 4 Rigidez das molas na modelação do solo 

E Kz Kz,emb Karea springs 

kN/m2 kN/m kN/m kN/m/m2 

12000 1122248 1400781 772 

22000 2057454 2568098 1416 

32000 2992660 3735415 2060 

 

3.5.2 Tensão do solo aplicado à cortina de estacas 

A presença de solo ao redor dos pisos enterrados foi replicada ao incluir tensões laterais nos painéis 

de cortina de estacas do modelo. Ao longo da escavação é atravessado apenas um estrato, o do tipo 

ZG3. 

O cálculo de tensões foi feito com recurso a diagramas aparentes de Terzaghi e Peck de acordo com 

IST - Dep. Geotecnia.  Por todos os relatórios se referirem ao solo como areias utilizou-se o diagrama 

retangular com coeficiente 0.65, como se vê no esquema da Figura 19. 

                                                      
2 Os cálculos auxiliares para a obtenção dos valores da Tabela 4 encontram-se no Anexo I  
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Figura 19 Esquema de diagrama utilizado para a aplicação de tensões da cortina de estacas 

 

As tensões provocadas pelo solo e os valores auxiliares para a sua obtenção encontram-se na Tabela 

5. O cálculo foi feito de acordo com as Eq. (3-3) e (3-4).  

Considerou-se ainda uma sobrecarga em redor do edifício, no valor de 10kPa, por forma a manter a 

proximidade ao descrito em JetSJ (2013), e contabilizar o acréscimo de carga decorrente de uma obra, 

como maquinaria, depósitos de materiais, entre outros. É importante também referir que muito perto da 

periferia do edifício existem dois edifícios de pequena dimensão cujo impacto no solo em redor da 

estrutura não foi considerado. Essa omissão deveu-se à assunção que o impacto destes na estrutura 

estudada não seria relevante, e também à falta de informação ao nível de dimensões destes edifícios. 

Admite-se que a sua interação com o edifício modelado pode ser englobada na sobrecarga aplicada. 

O cálculo da sobrecarga em profundidade foi feito através das Eq. (3-5) e (3-6). 

 

 
𝐾𝑎 =

1 − sin 𝜙

1 + sin 𝜙
 (3-3) 

 

 𝜎 = 0.65𝐾𝑎𝛾𝑚é𝑑𝑖𝑜𝐻𝑑  (3-4) 

 

 𝐾0 = 1 − sin 𝜙 (3-5) 

 

 𝑠𝑐 = 10×𝐾0×𝐷𝑒  (3-6) 

 

Em que: 

De - diâmetro das estacas; 

Hd - altura da cortina de estacas; 

K0 - coeficiente de impulso em repouso; 
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Ka - coeficiente de impulso ativo;   

ϒ médio - valor médio do peso volúmico do solo; 

𝜙 - ângulo de corte do solo. 

 

Tabela 5 Tensões na cortina de estacas 

 
Ф Ka K0 ϒ ϒmédio Hd psolo sc q 

º - - kN/m3 kN/m3 m kN/m2 kN/m2 kN/m 

ZG1 30 0,333 0,500 21,5 

18,80 10,85 

44,22 5,00 29,53 

ZG2 35 0,271 0,426 20,5 35,95 4,26 24,12 

ZG3 40 0,217 0,357 17,0 28,84 3,57 19,45 

 

 

Visto ter-se modelado a cortina de estacas com elementos frame não seria possível aplicar a carga aos 

elementos sem antes a afetar da sua largura. A carga distribuída em cada estaca é aquela obtida da 

relação da Eq. (3-7) e é ilustrado pela Figura 20. 

 

 𝑞 = (𝑝𝑠𝑜𝑙𝑜 + 𝑠𝑐)×𝐷𝑒  

 

(3-7) 

Em que: 

psolo - impulso do terreno sobre a estrutura de contenção; 

sc - impulso resultante da sobrecarga à superfície. 

 

Figura 20 Cargas resultantes da tensão do solo sobre as cortinas (cotas em relação ao modelo) 
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3.6 Viga de coroamento 

A modelação da viga de coroamento no modelo exige algumas simplificações que se julgam não ter 

um impacto marcante no seu desempenho. Verifica-se que nos desenhos de projeto há uma variação 

frequente da altura da viga, dependente da extensão das estacas, ao longo do seu desenvolvimento. 

A sua replicação no SAP2000 daria origem a um elemento linear formado por vários troços de 

geometria e cota diferente. Por forma a simplificar o processo de modelação e limitar a possibilidade 

de ocorrerem erros devido a ligações indevidas optou-se utilizar uma altura média por troço de viga, 

que foi utilizada para fazer um elemento único, com a espessura descrita em projeto, e a altura obtida 

por uma média ponderada. 

A aplicação da viga permite uniformizar os deslocamentos da cortina de estacas e da laje do piso 0 

com simplicidade e contribui para a veracidade da reprodução no modelo, através um acréscimo de 

carga, bem como suportar a carga de pisos superiores cujos elementos verticais estão lá apoiados. 

As discrepâncias entre a viga modelada e real obrigarão a algumas simplificações, que seguem 

descritas: 

 Não foram consideradas as ligeiras variações da cota do solo à superfície. Assumiu-se que, ao 

nível da face inferior da viga, o solo do tipo ZG3 se encontrava a cota constante e foi traçada 

ao nível do piso 0; 

 O ligeiro declive que se vê em certos troços da viga em desenho de projeto será ignorado e no 

modelo esta terá secção constante. 

Como as vigas descritas em 3.3, nenhuma armadura foi discriminada. 

Admite-se que estas aproximações terão um impacto impercetível no desempenho do modelo e na 

obtenção de resultados. 

 

3.7 Cortina de estacas 

A cortina de estacas é modelada de forma aproximada através de elementos frame de igual secção e 

comprimento variável como se vê nos desenhos de projeto de fundações JetSJ (2013) e na Figura 21.  

O comprimento das estacas manteve-se fixo, independentemente da pequena variação da cota da face 

inferior da viga de coroamento no desenho de projeto. A cada estaca foi atribuída a carga distribuída 

descrita em 3.5.2. 

Ignorou-se a presença de betão projetado entre as estacas ao nível da modelação, por se considerar 

que teria pouca relevância para o estudo desenvolvido. A componente do betão projetado que permite 

um movimento coeso entre as estacas foi simulada através um constraint do tipo body na base das 

estacas. Esta restrição conduz a uma translação e rotação da base como um todo. 

Implementaram-se vigas na periferia dos pisos enterrados, com a dimensão de projeto, para facilitar a 

ligação entre os elementos. 

Optou-se por fazer o travamento do edifício ao nível do piso -1, com o impedimento de deslocamentos 

na direção x e y, utilizando apoios nos vértices do piso em planta. A decisão de restringir os elementos 
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a este nível deveu-se a uma decisão similar durante o processo de dimensionamento da estrutura, em 

JetSJ (2013). 

A modelação do solo na base das estacas, com uma mola vertical com uma rigidez calculada de forma 

análoga à descrita em 3.5.1, mostrou-se infrutífera. Os valores estão na Tabela 6. A utilização de 

expressões do referido capítulo não replicava com exatidão os deslocamentos registados do edifício. 

A sua adequabilidade ao modelo será constatada em 4.3. 

Tabela 6 Rigidez das molas verticais para cortina de estacas, fase inicial 

L Kz,emb 

m kN/m 

14,5 940626 

16 1076665 

25 6774889 

28 8002784 

32 9760744 
 

 

Figura 21 Representação da cortina de estacas e viga de coroamento no SAP2000 

3.8 Estacas 

Na modelação das estacas utilizam-se molas verticais. Agruparam-se os diversos tipos de estacas de 

fundação de acordo com a geometria e existência de perfil metálico, critérios que influenciam a rigidez 

dos elementos. Nos distintos grupos verifica-se que também existe variação de comprimento entre 

estacas. Por forma a diferenciar o comportamento das estacas que diferem na inclusão ou não de um 

perfil metálico, contabilizou-se a contribuição da armadura da estaca para a sua rigidez axial. 

O cálculo da rigidez de cada grupo de estacas foi feito de acordo com a Eq. (3-8). Na Tabela 7 vê-se 

os resultados obtidos através da expressão anteriormente referida, e aplicados no modelo.  
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𝐾𝑒 =

𝐸𝑐𝐴𝑐 + 𝐸𝑠𝐴𝑠

𝐿
 (3-8) 

Em que: 

Ke - rigidez da estaca;  

Ac - área da porção de betão da seção da estaca; 

As - área da porção de aço da seção da estaca; 

Ec - módulo de elasticidade do betão; 

Es - módulo de elasticidade do aço; 

L - comprimento da estaca. 

 

Tabela 7 Rigidez das estacas de fundação 

 Estacas Microestacas Estacas com perfil 

De mm 1000 1200 1500 25 1000 1200 1500 

K kN/m 1234197 1904190 3534292 45863 1290079 1964063 3605414 

 

A planta de fundações do ensoleiramento geral reforçado com estacas encontra-se na Figura 22. Foi 

esta a solução replicado no modelo SAP2000. 
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Figura 22 Planta de fundações da solução de ensoleiramento geral reforçado com estacas 
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4. VERIFICAÇÃO DO MODELO EM ELEMENTOS FINITOS 

O presente capítulo tem como objetivo validar o modelo de elementos finitos descrito em 3. Pretende-

se assegurar que o modelo tem um comportamento tão similar quanto possível ao edifício Platinum. 

Para tal, inicia-se a análise com uma verificação do comportamento global da estrutura e verificação 

das ligações entre elementos. Procura-se, por falta de valores comparativos, o comportamento 

expectável para uma estrutura destas dimensões e geometria. 

Como segundo ponto de validação há uma comparação do peso total do edifício e modelo, visto ser 

este um dos fatores preponderantes à extensão dos assentamentos. Segue-se, uma comparação entre 

os assentamentos obtidos em primeira instância, que deverão ser comparados com aqueles medidos 

através de alvos topográficos e comparados com os critérios de alerta e alarme da Tabela 9. 

Por último, verifica-se a distribuição de cargas no modelo com aquela considerada aquando o 

dimensionamento do edifício através da comparação com os planos de carga disponibilizados. 

 

4.1 Comportamento global da estrutura 

A verificação de erros ao nível de ligações e comportamento estrutural será feita primeiramente por 

uma análise modal. Esta não será muito extensiva, tendo como único objetivo confirmar que os modos 

de vibração obtidos correspondem aos que seriam expectáveis considerando as dimensões do edifício 

e sua geometria. 

O principal objetivo é constatar que os períodos e frequências para os primeiros modos de vibração 

são valores adequados, pois resultados amplamente afastados são indício de elementos mal 

conectados ou alguma incongruência na replicação do edifício. Estes erros deverão ser corrigidos antes 

de se prosseguir com os seguintes subcapítulos que continuamente confirmarão a confiança no modelo 

criado. 

Verifica-se que o primeiro modo de vibração consiste na translação segundo o eixo y, o que seria o 

expectável visto ser esse o eixo correspondente à menor dimensão em planta. O período é de cerca 

de 2.90 segundos o que também parece um valor bastante credível tendo em conta as dimensões do 

edifício e os métodos simplificados para a sua estimação e tendo em conta as simplificações. 

Os modos seguintes são caracterizados pela torção do edifício e pela sua translação segundo a direção 

x com ligeira torção. Considera-se que a ordem com que os modos apareceram é congruente com a 

geometria do edifício, sendo que as maiores dimensões em planta são ao longo do eixo x, e a maioria 

dos elementos mais rígidos da estrutura, como paredes e núcleos, têm a maior dimensão ao longo do 

mesmo eixo. 

Na análise do modelo não foi encontrado nenhum elemento mal ligado que comprometesse o 

comportamento do edifício e, portanto, considera-se que a sua reprodução, a este nível, está bem 

conseguida. 
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4.2 Análise do peso entre edifício real e modelado 

Foi com recurso às plantas de projeto que foi estimado o peso da estrutura real do edifício. Para a 

obtenção do resultado foram englobados todos os elementos explanados em planta, com as seguintes 

exceções: 

 Aberturas na laje para passagem de serviços (água, esgotos, eletricidade, entre outros); 

 Aberturas em laje cuja área fosse insignificante comparada com a área global: todas as 

aberturas com área inferior a 1m2; 

 Variações de altura, na ordem do centímetro, em vigas nos pisos superiores ao piso 5. 

Com estas aproximações obtém-se o peso exposto na Tabela 8. O peso da estrutura modelada foi 

retirado do SAP2000, valor este calculado através do somatório de reações verticais de todos os 

elementos de cortina de estacas e do piso -3.  

Atribuiu-se um acréscimo de 10% ao self weight multiplier do peso próprio da estrutura na tentativa de 

englobar acabamentos e elementos não estruturais cuja implementação coincide, embora com algum 

desfasamento, da construção da superestrutura, e equipamentos de obra. Tendo em conta a dimensão 

global do edifício considera-se um valor razoável e cuja implementação não terá um impacto 

significativo à parte de aproximar o valor do peso total a um valor mais realista.  

Tabela 8 Comparação do peso (kN) da estrutura real e modelada 

Peso da estrutura real Peso da estrutura modelada 

kN kN 

466760 474961 

 

Como critério de validade do modelo para este parâmetro, e tendo em conta que foram feitas algumas 

aproximações tanto ao nível da modelação como na contabilização dos elementos de acordo com as 

plantas, procura-se ter uma proximidade dos valores inferior a 10%. Considera-se uma discrepância 

razoável para admitir semelhança.  A comparação, em primeira instância, revela uma diferença 

diminuta entre os valores na ordem dos 1,8%.  

Verifica-se que o peso da estrutura modelada é superior ao contabilizado nas plantas o que poderá 

levar a crer que os assentamentos no modelo serão mais acentuados. Essa hipótese é descartada para 

já, visto que quando se compara a diferença entre os valores com a sua magnitude, o seu impacto será 

praticamente impercetível na análise, e mesmo que se verifique será mais penalizador para a estrutura, 

o que será positivo caso nos capítulos que se seguem se verifiquem assentamentos aceitáveis. 

Como tal, considera-se que existe aproximação suficiente entre o modelo e o edifício real para poder 

extrapolar conclusões a partir do modelo realizado. 
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4.3 Análise de deslocamentos 

A monitorização da estrutura permite acompanhar o seu comportamento estrutural durante as fases de 

construção. A análise dos valores recolhidos é fulcral para a deteção de anomalias atempadamente e 

uma atuação rápida, permitindo detetar o agente causador e mitigar o problema ou contorná-lo com o 

emprego de soluções alternativas. 

No edifício em questão a monitorização ocorreu principalmente durante a construção dos pisos 

enterrados. Procurou-se acompanhar o comportamento da estrutura, e como descrito em Via Mapa 

(2014), incluiu tanto os edifícios contíguos como a viga de coroamento da cortina de estacas e bandas 

de laje. 

Na Tabela 9 podem ver-se os valores de deslocamentos correspondentes a critério de alerta e alarme 

definidos no caderno de encargos. A sua definição teve por base o tipo e a solução proposta para as 

intervenções a executar, a geologia do local e os resultados obtidos em modelos de cálculo 

desenvolvidos previamente. Nesta dissertação apenas se consideraram os deslocamentos verticais. 

Tabela 9 Critérios para deslocamentos medidos 

 Critério de alerta Critério de alarme 

Desloc. vertical [mm] 15 25 

Desloc. horizontal [mm] 25 40 

 

A localização dos alvos topográficos a partir dos quais se fizeram as medições dos deslocamentos 

pode ver-se na Figura 23. Os alvos com prefixo “V” encontram-se na viga de coroamento da cortina de 

estacas. Os de prefixo “BL” nas bandas de laje maciça, ao nível do piso -1. 

Como descrito em JetSJ (2013), preconiza-se que o conjunto de aparelhos a instalar sejam lidos, 

durante a execução dos trabalhos de escavação e até à execução dos pisos enterrados, com uma 

frequência não inferior a uma vez por semana. 

 

Figura 23 Esquema dos alvos topográficos 

Não existe um registo do estado da obra em todas as datas em que foram realizadas medições. 

Considera-se que a primeira medição foi feita após a construção da cortina de contenção e a última na 

finalização dos pisos enterrados. Próximo da última leitura a obra estaria como se pode ver na Figura 

24, de acordo com Geoma (2014).  

x 

y 
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Figura 24 Estado da obra a 2 de Junho de 2014, retirado de Geoma (2014) 

Neste ponto procura-se comparar os deslocamentos verticais medidos em obra, nos pontos onde foram 

implementados alvos topográficos, e os deslocamentos retirados do modelo. 

É importante destacar que foi feita uma calibração do modelo na tentativa de aproximar os valores mais 

díspares. Sabendo, pelo ponto anterior, que globalmente o peso real e modelado é muito similar, é 

possível aferir algumas lacunas no modelo, num ponto fulcral no que diz respeito aos assentamentos, 

o solo. 

A modelação do solo na face inferior da laje de ensoleiramento foi feita de forma aproximada e de 

acordo com 3.5. Adotando o mesmo método para calcular a rigidez das molas verticais nas 

extremidades das estacas pertencentes à cortina, verifica-se que os deslocamentos estariam 

demasiadamente restringidos, tornando o edifício praticamente imóvel.  

A solução passou por assumir corretas a rigidez calculada para o solo abaixo do ensoleiramento geral 

e das suas estacas e calibrar os assentamentos através da cortina de estacas. Para tal, para cada alvo 

topográfico foi definido um comprimento de influência. Constata-se a reação vertical total, resultante do 

somatório das reações das estacas do respetivo comprimento, e extrapola-se uma rigidez inicial para 

cada zona de acordo com a equação (4-1). 

 

 
𝐾𝑒 =

𝐹

𝛿×𝑛
 (4-1) 

 

Ke - Rigidez em cada estaca; 

F - Reação vertical total do comprimento de influência; 

δ - Deslocamento pretendido para o comprimento de influência; 

n - Número de estacas na área de influência. 

 

A obtenção dos valores de rigidez utilizados no modelo final são resultado de um processo iterativo. 

Após recolha dos deslocamentos, verifica-se a discrepância entre este e o esperado e ajusta-se a 

rigidez do comprimento de influência de acordo com a relação entre os assentamentos. O esquema 

das iterações pode ser visto na Figura 25. 

Embora se reconheça que almejar um modelo que reproduza exatamente o comportamento do edifício 

é irrealista, procura-se que este tenha um comportamento suficientemente parecido. Considera-se um 
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bom resultado quando a diferença entre os assentamentos obtidos e reais é inferior a 1 mm ou quando 

se verifica que a aproximação entre valores estagnou. 

 

Figura 25 Comparação entre deslocamentos verticais na viga de contorno 

 

4.4 Análise das reações nas estacas 

Visto que implementação de uma contenção periférica, como uma cortina de estacas, também permite 

algum suporte das cargas verticais, considera-se importante verificar se no modelo a distribuição das 

cargas vai de encontro ao que se esperou quando se realizou o dimensionamento. 

Com o plano de cargas facultado e exemplificado pela Figura 26, é possível, conhecendo as dimensões 

das vigas de coroamento, estimar a carga que se pressupôs ser acomodada pela cortina de estacas, 

de acordo com a Eq. (4-2). 

 

𝑄 =∑𝑞𝑖×𝑙𝑖

8

𝑖=1

 (4-2) 

 

l - Comprimento do troço i; 

Q - Carga total suportada pela cortina de estacas; 

q - Carga distribuída no troço i. 

 

As cargas no modelo foram obtidas através do somatório de todas as reações verticais na base dos 

elementos representativos das estacas, em cada zona. 

Tabela 10 Comparação de cargas verticais na cortina de estacas do plano de cargas e modelo 

Plano de cargas Modelo 

kN kN 

60704 48286 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

V10 V11 V12 V13 V14 V27 V15 V16 V17

A
s
s
e

n
ta

m
e

n
to

s
 (

m
m

)

Alvo topográfico

Deslocamentos reais 1ª iteração 4ª iteração



 

40 
 

Verifica-se na Tabela 10 que os valores são bastante próximos, sendo que no plano de cargas cerca 

de 12.80% do peso total da estrutura é encaminhado para a cortina de estacas, verificando-se que no 

modelo esse valor ronda os 10.18%. A diferença é desprezável e por isso considera-se que o modelo 

representa uma boa aproximação do edifício real. 

Embora se tenha verificado que aproximadamente a mesma carga é encaminhada para a cortina de 

estacas a sua subdivisão nas secções explanadas no plano de cargas não se comprovou, como se 

pode ver na Erro! A origem da referência não foi encontrada., os valores intermédios encontram-se n

o Anexo III . 

 

 

Figura 26 Plano de cargas da estrutura de contenção 

 

Tabela 11 Comparação entre carga de dimensionamento e no modelo na estrutura de contenção 

Zona 
Carga para dimensionamento Carga no modelo 

kN/m kN/m 

I 900 184 

II 510 227 

III 200 756 

IV 225 46 

V 760 356 

VI 127 237 

VII 310 393 

VIII 140 538 

 

x 

y 
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5. ALTERNATIVAS AO ENSOLEIRAMENTO REFORÇADO COM 

ESTACAS 

O presente capítulo serve para introduzir duas alternativas para a fundação do edifício Platinum. O 

objetivo é elucidar sobre os critérios de dimensionamento e modelação, por forma a, em capítulos 

posteriores, se efetuar a comparação de resultados entre os três tipos de fundação considerados. 

As opções estudadas para contrapor o ensoleiramento reforçado com estacas são o grupo de estacas 

e o ensoleiramento geral. Inicia-se por expor as combinações de ações utilizadas, de acordo com o 

EC0 (2009) que são comuns às duas soluções deste capítulo e servem para a verificação de segurança 

destas ao nível dos estados limites últimos (ELU) e de serviço (ELS). A definição da combinação de 

ações não foi feita anteriormente visto estar-se a modelar uma fundação já dimensionada (quando a 

sua geometria já resulta da afetação de majorantes adequandos), tendo como objetivo a reprodução 

integral sem majoração de ações ou minoração de resistências. A importância da definição de ações 

neste capítulo prende-se à necessidade de constatar a segurança das soluções fictícias antes de 

avaliar o seu desempenho quanto aos assentamentos. 

Segue-se a descrição de cada solução, em subcapítulos independentes, em que são dimensionadas e 

se explicam as admissões e simplificações feitas. É também explicado como é feita a modelação e em 

que termos se consideram os resultados obtidos válidos, para se prosseguir ao estudo dos 

assentamentos. 

 

5.1 Combinação de ações e coeficientes parciais 

As combinações de ações presentes neste capítulo estão de acordo com o EC0 (2009). Para as 

fundações dimensionadas nos capítulos seguintes pretende-se verificar a segurança aos estados 

limites últimos (ELU) pela Eq. (5-1), e estados limites de serviço (ELS), para a combinação quase-

permanente com a Eq. (5-2)(5-4). 

 

 1,35×𝐺 + 1,50×𝑆𝐶 (5-1) 

 

 1,0×𝐺 + 𝜓2,𝑖×𝑄 (5-2) 

Em que: 

ψ2,i - Coeficiente de combinação de acordo com as categorias da Tabela 12;  

G - Cargas permanentes; 

SC - Sobrecargas; 

Tabela 12 Coeficientes de redução 

Categoria Descrição 𝜓2,𝑖 

A Zonas de habitação 0,30 

B Zonas de escritório 0,30 

H Coberturas 0,00 
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As cargas permanentes aplicadas ao modelo são o peso próprio acrescido de 10% para contabilizar 

alguma carga advinda da obra, como maquinaria e material de construção, e elementos não estruturais 

como paredes divisórias e acabamentos. A sobrecarga foi atribuída conforme a informação do projeto, 

3kN/m2 em zona de laje, à exceção das coberturas onde se aplicou 2kN/m2.  

Note-se que seria proveitoso fazer a verificação recorrendo à combinação sísmica, porém, tendo em 

conta o que esta dissertação se propõe não se considera imperativa uma verificação exaustiva como 

se tratasse efetivamente de um dimensionamento de uma solução final. Relembra-se que o propósito 

deste capitulo é chegar a duas soluções plausíveis de serem comparadas com a solução real e não 

dimensionar novas soluções integralmente. 

 

5.2 Fundação com grupo de estacas 

5.2.1 Dimensionamento 

O dimensionamento do grupo de estacas é feito de forma simples, de modo a chegar-se a uma solução 

suficientemente realista que permita uma análise de resultados fiável. Considera-se que a solução aqui 

descrita seria o considerado num pré-dimensionamento, capaz de originar uma solução ótima após 

análise e refinamento adequado. Pressupõe-se, portanto, a necessidade de admitir algumas hipóteses 

por forma a facilitar o dimensionamento da solução: 

 Admitir-se-á que o comprimento das estacas, que será igual entre elas, será o suficiente para 

atravessar o estrato ZG2, onde assenta o piso -3, acrescido de um comprimento de segurança 

no estrato ZG1, considerado em 3.5.1 o solo mais competente; 

 Por se tratar de uma situação fictícia, os materiais e métodos de construção usados no grupo 

de estacas, são o mais similar aos efetivamente utilizados. Como tal, considera-se que as 

estacas serão constituídas por um betão de classe C30/37 e realizadas com recurso à 

tecnologia de vara telescópica Kelly; 

 As dimensões das estacas são da mesma ordem de grandeza ao das da solução construída, 

sendo o comprimento de 25m e Ф1000.  

O resultado das sondagens realizadas no terreno, proporcionado por Tecnasol (2013), permite aferir 

uma estimativa da capacidade resistente de dimensionamento de estacas moldadas de Ф1000mm 

nesse solo, como se pode ver na Tabela 13, o Rc,d considerado. 

Os valores dos coeficientes de segurança parcial, γb e γs, são escolhidos de acordo com AC1:C1, do 

art. 2.4.7.3.4.2 do EC7 (2010) e coincidem com os dispostos no relatório geotécnico. 

A localização das sondagens é vista na Figura 27. Assumindo que a área de implantação engloba todas 

as sondagens, divide-se o maciço de encabeçamentos em zonas, em que a cada uma é atribuída um 

Rc,d da sondagem correspondente, e é com esses valores que se vão verificar a segurança das estacas 

por região. 



 

43 
 

Os valores estão na Tabela 13 e os valores intermédios no Anexo V . 

 

 

Figura 27 Localização das sondagens realizadas por Tecnasol (2013) 

 

Utilizou-se o mesmo método de cálculo descrito no relatório de prospeção geotécnica, o método de 

Bustamante e Gianeselli, caracterizado pelas Eq. (5-3), (5-4) e (5-5), que estão de acordo com o art. 

7.6.2.3 do EC7 (2010), para calcular a capacidade resistente das estacas. 

 

 
𝑅𝑐,𝑑 =

𝑅𝑏,𝑘
𝛾𝑏

+
𝑅𝑠,𝑘
𝛾𝑠

 (5-3) 

 

 𝑅𝑏,𝑘 = 𝑞𝑐𝑘𝑐𝐴 (5-4) 

 

 𝑅𝑠,𝑘 =∑𝑞𝑠,𝑖𝑃𝐼𝑖  (5-5) 

 

Em que: 

A - área da secção transversal da estaca; 

Ii - espessura do estrato i; 

kc - fator de suporte penetrométrico; 

P - perímetro da estaca; 

qc - resistência de ponta do penetrómetro estático; 

qs,i - atrito lateral unitário mobilizável ao longo do estrato i; 

Rb,k - valor característico da capacidade resistente na ponta; 

Rc,d - capacidade de carga total de dimensionamento da estaca; 

Rs,k - valor característico da capacidade resistente lateral; 

γb - coeficiente de segurança parcial para a resistência de ponta; 

γs - coeficiente de segurança parcial para a resistência por atrito lateral. 
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Tabela 13 Estimativa da capacidade resistente de uma estaca moldada de Ф1000mm em sondagens distintas, adaptado de 

Tecnasol (2013) 

Sondagem 
Rc,d 

kN 

S1 6267 

S2 7341 

S3 7309 

S4 6814 

S5 6732 

S6 6644 
 

 

Para estacas com diâmetro superior a 550mm, utilizou-se a Eq. (5-6) para estimar a espessura do 

maciço de encabeçamento, obtida de Montoya, Meseguer, e Cabré (2001): 

 

 
ℎ𝑐𝑎𝑝 =

1

3
(8𝐷𝑒 + 600) (5-6) 

 

Em que: 

De - Diâmetro das estacas, em mm; 

hcap - Espessura do maciço de encabeçamento. 

 

Obteve-se uma espessura de 2.90m. 

Por forma a obter os esforços para o dimensionamento do grupo de estacas aplica-se um restraint no 

centro de gravidade do piso -3, que impeça o deslocamento vertical e a rotação segundo o eixo x e y, 

removendo quaisquer outros apoios ou molas, ao mesmo nível, que permitam aliviar a carga da 

fundação. Os esforços obtidos no centro de gravidade do maciço de encabeçamento podem ser vistos 

na Tabela 14. 

 

Tabela 14 Reações no centro de gravidade para dimensionamento de grupo de estacas, ELU 

FZ MX MY 

kN kN.m kN.m 

583117 63180 104559 

 

Em que: 

Fz - Força vertical de dimensionamento; 

n - Número de estacas; 

M - Momento fletor; 

e - Excentricidade entre a carga e a estaca. 
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Pretendia-se inicialmente que a quantidade de estacas (n) fosse aferida pela relação da Eq. (5-7), que 

se revelou incapaz quando se contabiliza o acréscimo de carga advindo dos momentos. A quantidade 

de estacas final foi obtida de forma iterativa, com acréscimo de estacas até que a expressão de (5-8) 

fosse satisfeita. O número final de estacas é de 180. 

 

 
𝑛 =

𝐹𝑧
𝑅𝑐,𝑑

 (5-7) 

 

 
𝑅𝑐,𝑑 ≥

𝐹𝑧
𝑛
±
𝑀×𝑒

∑𝑒2
 (5-8) 

 

O afastamento entre estacas foi aquele possível para acomodá-las de forma ordenada e padrão regular.  

Um desenho da planta da fundação proposta pode ser visto no Anexo XII . 

 

5.2.2 Modelação e validação do modelo 

A modelação do grupo de estacas foi realizada de forma análoga à do ensoleiramento geral reforçado 

com estacas. O maciço de encabeçamento das estacas é replicado com um elemento Shell-thick com 

a espessura de 2.90m, dimensionada em 5.2.1. Considera-se o maciço rígido. 

O afastamento entre estacas foi replicado e a representá-las colocaram-se molas verticais.  

Em fase inicial calculou-se a rigidez das molas de acordo com a Eq. (3-8), porém, após a obtenção de 

resultados do modelo verificou-se que a estrutura se encontrava excessivamente restringida quanto 

aos deslocamentos verticais, obtendo-se resultados tão ou mais favoráveis quanto o ensoleiramento 

reforçado com estacas. É conhecido que o SAP2000 é predominantemente utilizado para o cálculo 

estrutural e não possui parâmetros geotécnicos, e por isso não reproduzirá de forma adequada o 

comportamento que surge da interação entre a fundação e solo, e a perda de capacidade que advém 

do fator grupo. Foi necessário investigar outro tipo de modelação capaz de reproduzir o comportamento 

esperado quando se utiliza um grupo de estacas num edifício desta magnitude e nos solos descritos. 

Posto isto, a rigidez dada às molas variou consoante a sua posição relativamente ao centro de 

gravidade do maciço, de acordo com o escrito por Viggiani, Mandolini, e Russo (2012) referem a 

variação de solicitação de estacas consoante a sua posição no maciço de encabeçamento. As estacas 

das pontas estão sujeitas a um carregamento acima da média e este vai diminuindo com a aproximação 

ao centro do maciço. 

Não se replicou a resistência do solo na face inferior por se considerar que, para o grupo de estacas, a 

carga deveria ser inteiramente suportada por estas. 
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Figura 28 Partilha de carga entre estacas num grupo. Adaptado de Viggiani et al. (2012) 

 

Considera-se que a Figura 28 representa adequadamente o problema estudado. A razão entre o 

comprimento das estacas (L) e o seu diâmetro (d) é 25, considera-se que a distância até um solo 

suficientemente rígido (H) é muito maior que o comprimento das estacas e que o maciço de 

encabeçamento é rígido. Em ambas as direções o quociente entre o afastamento entre estacas (s) e o 

seu diâmetro é aproximadamente 3. A associação do esquema da figura referida com o grupo de 

estacas dimensionado pode ser vista na Figura 29.  

 

Figura 29 Associação de estacas do grupo dimensionado às da Figura 28 
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A Tabela 15 cruza a informação das Figura 28 e Figura 29. O valor Q foi obtido de forma aproximada 

pela Eq. (5-9), e os valores Qi/Q foram retirados da Figura 28 com a exatidão possível. 

 

 
𝑄 =

𝐹𝑧
𝑛

 (5-9) 

 

O valor de assentamento máximo, δmáx, foi arbitrado de acordo com o art. 7.6.1.1 (3) do EC7 (2010) 

que refere que se poderá admitir como critério de rotura um assentamento da cabeça da estaca igual 

a 10% do diâmetro da base da estaca.  Admitiu-se ser este um critério válido para a definição da rigidez 

das molas. Mais tarde será verificada a sua adequabilidade aquando a verificação dos deslocamentos 

verticais nas estacas. 

Tabela 15 Rigidez das molas aplicadas no modelo 

 

Qi/Q Q Qi δmáx K 

- kN kN m kN/m 

 1 2,5 3240 8099 

0,1 

80988 

 2 1,2 3240 3887 38874 

 3 1,1 3240 3563 35635 

 4 0,2 3240 648 6479 

 5 0,15 3240 486 4859 

 6 0,1 3240 324 3240 

 

5.2.2.1 Verificação de segurança das estacas 

 

Após a aplicação ao modelo da solução descrita retiraram-se os valores das reações verticais em cada 

uma das estacas por forma a comparar com o Rc,d exibido em 5.2.1. 

A aplicação dos valores de rigidez em planta, de acordo com a figura acima, e verificação de resultados, 

permitiu constatar que algumas das estacas no quadrante com vértice B estavam demasiado 

solicitadas, em particular a estaca E166. Procede-se à alteração da rigidez dessa estaca e das 

circundantes, diminuindo o K das estacas demasiado carregadas e aumentando num valor proporcional 

o K das estacas em redor, que tinham folga para tal.  

A comparação entre a carga suportada e admissível pode ser vista na Figura 30, onde se conclui que 

a segurança é verificada pois a carga a que as estacas estão sujeitas é sempre inferior à carga de 

dimensionamento da respetiva zona. Todos os valores encontram-se no Anexo VI . 

Numa análise mais atenta é confirmado o que foi dito anteriormente quanto à solicitação das estacas 

consoante a sua posição. Percebe-se que há um padrão de comportamento que se repete. As estacas 

na periferia são as mais solicitadas pelos picos bem pronunciados no inicio e fim de cada fileira3 (ex: 

E1 e E15), sendo que a carga varia pouco com a aproximação do centro da fileira. Note-se que a carga 

mínima é associada à estaca E83, admitida como centro do maciço de encabeçamento. 

                                                      
3 Fileiras são os grupos de estacas ao longo da mesma linha horizontal. Conta-se como primeira fileira 
as estacas de E1 a E15 inclusive. 
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O valor mais próximo de Rc,d corresponde à estaca E166, que se verifica estar na extremidade. Nesta 

posição já se antevia uma reação com alguma dimensão, visto que se hipoteticamente se dividir o 

maciço de encabeçamento em quadrantes, será este o mais solicitado quando verificadas as 

magnitudes e sentidos dos momentos fletores que nele atuam e que irão acrescer ao esforço normal. 

 

 

Figura 30 Comparação de esforços as estacas com o esforço de dimensionamento 

 

Após a verificação da resistência à compressão confirma-se o art. 7.6.1.1 (3) do EC7 (2010), que refere 

a necessidade do assentamento na cabeça das estacas ser inferior a 10% do seu diâmetro, que neste 

caso serão 100mm. 

É possível constatar através da Figura 31 que nenhuma das estacas ultrapassa o deslocamento 

máximo, considerado critério de rotura. Estes deslocamentos são retirados para a combinação de 

ações do ELS. 

Embora se tenha apontado para um deslocamento de 100mm na cabeça das estacas verifica-se que o 

maior deslocamento contabilizado, na estaca E166 (cerca de 80mm), ainda apresenta uma boa 

margem de segurança, estando a cerca de 20mm do limite máximo estabelecido. Isso pode ser 

explicado pelo facto de existir um maciço rígido que força a compatibilização de assentamentos entre 

estacas. Embora o assentamento de uma única estaca fosse balizado para os 100mm, há uma grande 

folga pois o maciço de encabeçamento encarrega-se de uniformizar o deslocamento entre todas as 

estacas a ele conectadas, favorecendo o comportamento de grupo devido à sua rigidez, o que conduz 

a deslocamentos menores que os definidos como máximos. 

Verifica-se que ao longo do eixo y o assentamento entre fileiras aumenta. Há um aumento progressivo 

nas estacas iniciais de cada fileira, sendo que o assentamento tende a uniformizar nas últimas estacas, 

com maior regularidade a partir da 4ª fileira. Caso todas as estacas tivessem sido modeladas com a 
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mesma rigidez axial seria intuitivo o emparelhamento entre as reações e assentamentos, porém neste 

caso há que verificar várias combinações possíveis de rigidez e reações/assentamentos associados. 

A estaca E1, localizada na ponta, e a que foi atribuída maior rigidez axial de acordo com o esquema 

sintetizado na Tabela 15, encontra-se num quadrante pouco solicitado, o que implica que a sua reação 

axial seja de menor magnitude (quando comparada com outros quadrantes), o que vai de encontro ao 

que se vê na figura abaixo, quando se relaciona com a Eq. (4-1), uma rigidez elevada associada a uma 

baixa solicitação quanto ao esforço axial leva a um deslocamento baixo. Ao longo do eixo y, analisando 

as fileiras de estacas, a rigidez axial destas diminui até retornar ao seu máximo na estaca E166. As 

reações verticais a que estão sujeitas aumentam gradualmente, devido ao sentido dos momentos 

fletores. A combinação destas duas situações conduz a um aumento também gradual de assentamento. 

Todos os valores estão em Anexo VII . 

 

 

Figura 31 Comparação de deslocamentos verticais das estacas para o ELS 

 

5.2.2.2 Verificação de segurança do maciço de encabeçamento 

 

A verificação de segurança do maciço de encabeçamento do grupo de estacas iniciar-se-á com a 

seleção dos esforços de flexão mais significativos, bem como a sua interpretação, acompanhada da 

averiguação da capacidade deste para os suportar. Seguidamente irá ser feita uma análise ao 

punçoamento da laje apenas na situação mais crítica, a título de extrapolação de resultados para o 

maciço completo. 

Quanto à flexão no maciço, na Figura 32 vê-se o diagrama de momentos M11 (MX). Verifica-se que a 

maior concentração de momentos se encontra perto da fachada lateral direita. Esses momentos são 
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da ordem dos 27000 kN.m/m o que se afigura um valor bastante elevado cuja adequabilidade será 

verificada adiante. 

Na Figura 33 encontra-se o diagrama de momentos M22 (MY). Verifica-se uma concentração de 

momentos de maior magnitude ao longo da fachada principal do edifício. Esses momentos são na 

ordem dos 38000 kN.m/m. 

Note-se que a concentração de momentos naqueles locais deve-se ao facto de as fachadas lateral 

direita e principal serem aquelas que menos deslocamentos apresentam. Aquando a calibração da 

cortina de estacas, em 4.3, foram as fachadas com maior rigidez ao deslocamento vertical. A ligação 

dos pisos à cortina de estacas mostra ser influente no que diz respeito à limitação do movimento do 

maciço na proximidade da estrutura de contenção. A restrição de movimento provoca o aumento dos 

esforços visíveis. 

É com recurso à Eq. (5-10) que se reconhecerá se os valores máximos de momentos são aceitáveis.  

 

 
𝜇 =

𝑀

𝑏×𝑑2×𝑓𝑐𝑑
 (5-10) 

 

Caso não o sejam haverá alterações na geometria do maciço, nomeadamente na sua espessura.  

Na Tabela 16 estão dispostos os parâmetros aplicados à Eq. (5-10).  

 

 

Figura 32 Diagrama de esforços M11 do maciço de 
encabeçamento, em kN.m/m 

 

Figura 33 Diagrama de esforços M22 do maciço de 
encabeçamento, em kN.m/m 

 

Tabela 16 Parâmetros para verificação dos momentos no maciço de encabeçamento 

 M b c d fcd μ 

kN.m/m m m m MPa - 

M11 27000 
1 0,05 2,85 23,30 

0,143 

M22 38000 0,200 

 

Considera-se um valor aceitável de μ para lajes entre os 0.10-0.20 e, portanto, é possível afirmar que 

as dimensões do maciço são adequadas ao esforço a que este está sujeito. Nas zonas mais solicitadas, 

os valores obtidos de μ são bastante aceitáveis, nas restantes zonas a solução é folgada. 

x 

y 

x 

y 
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Quanto ao punçoamento, pretende-se verificar que a transferência de carga do pilar para o maciço não 

suscita a sua rotura. Para tal, verifica-se o esforço axial na base do pilar, ao nível do piso -3. Por 

simplicidade apenas se verifica o caso mais gravoso. Na Figura 34, vê-se em planta, a área carregada 

do pilar, a uma distância 2d da sua extremidade e na 

Figura 35 o corte ao longo da menor dimensão do pilar onde se esquematiza a evolução do cone de 

rotura ao longo da espessura do maciço e se representa a carga transmitida pelo pilar.  

As Eq. (5-11) e (5-12) estão de acordo com o art. 6.4 do EC2 (2010) e representam a tensão de 

punçoamento exercida e a resistente, respetivamente. O valor de β foi arbitrado de 1.4 de acordo com 

os valores recomendados na Figura 36.  

 

Figura 34 Área carregada do pilar mais gravoso para o 
grupo de estacas 

 

 
Figura 35 Cone de rotura do pilar e respetiva reação para o 

grupo de estacas 

 

 

Figura 36 Valores recomendados de β pelo EC2 (2010) 

 
𝜐𝐸𝑑 = 𝛽

𝑅

𝑢1𝑑
 (5-11) 

 

 𝑣𝑅𝑑 = 0,12𝑘(100𝜌𝑙𝑓𝑐𝑘)
1
3⁄  (5-12) 

   

A Tabela 17 mostra os parâmetros utilizados para o cálculo. O valor de ρl é dependente da armadura 

de flexão e por falta dessa informação optou-se pelo valor máximo pelas seguintes razões: 

 A localização do pilar coincide com a zona de maiores esforços de flexão e por isso será uma 

zona fortemente armada; 
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 Uma eventual não verificação de segurança ao punçoamento poderá ser retificada com a 

adição de armadura para o efeito. 

Pelo valor de vEd ser inferior ao de vRd verifica-se a segurança ao punçoamento. O facto de a distância 

entre valores ser tão ampla é vantajoso pois a distância entre pilares é diminuta levando a uma 

sobreposição de tensões na zona entre eles. Confirma-se que mesmo existindo um pilar com uma 

transmissão de carga da mesma ordem de grandeza da estudada ainda se verificaria a segurança. 

 

Tabela 17 Parâmetros para a verificação ao punçoamento do grupo de estacas 

R β u1 d k ρl fck vEd vRd 

kN - m m - - MPa kN/m2 kN/m2 

28559 1,4 41,3 2,85 2 0,02 35 339,5 989,1 

 

5.3 Fundação com ensoleiramento geral 

5.3.1 Dimensionamento 

A alternativa às soluções anteriores é o ensoleiramento geral. 

Como pré-dimensionamento utilizam-se as guias presentes em Montoya et al. (2001), que estão 

traduzidas pela equação (5-13). 

Visto tratar-se de um dimensionamento simplista será admitida espessura constante na laje. 

 

 ℎ = 10𝐿 + 30 (5-13) 

 

Em que: 

h - Espessura da laje de ensoleiramento, em cm; 

L - Maior distância entre elementos estruturais verticais, em m. 

 

Após análise das plantas constatou-se que a maior distância, L, é aquela entre os alinhamentos 12 e 

13, sendo de 9.28m, como exemplificado na Figura 37. Obtem-se assim uma espessura preliminar para 

o ensoleiramento geral de 122.8 cm que por simplicidade será de 1.30m, sintetizado na Tabela 18. 

Considera-se que o valor obtido é razoável, visto ser referido em Bowles (1997) que a espessura de 

uma laje de ensoleiramento geral usualmente varia entre os 0.75m e 2m 

 

Tabela 18 Espessura da laje de ensoleiramento geral 

hcalculada hadotada 

cm cm 

122,8 130 
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Figura 37 Planta com elementos verticais 

5.3.2 Modelação e validação do modelo 

Quanto à modelação do ensoleiramento geral, este foi representado por um elemento Shell-thick com 

a espessura de 1.30m e admitiu-se a utilização de um betão C35/45 na sua constituição, à semelhança 

da laje de ensoleiramento da solução original. 

A modelação do solo foi feita tal como a do ensoleiramento reforçado com estacas. Utilizam-se molas 

de área que funcionam apenas à compressão, com a rigidez definida em 3.5.1. 

 

5.3.2.1 Verificação de segurança do ensoleiramento geral 

 

A verificação da segurança do ensoleiramento geral começa com a verificação dos esforços de flexão 

e da sua adequabilidade à geometria do elemento, tal como foi realizado no capítulo 5.2.2.2. 

Na Figura 38 pode ver-se o diagrama de esforços M11 (MX) e na Figura 39 o diagrama de esforços M22 

(MY). Em ambos os casos a concentração de maiores momentos ocorre em zonas similares à do 

capítulo referido previamente. No caso do ensoleiramento geral a magnitude dos valores máximos é 

bastante menor, por ser um elemento bastante menos espesso (menos de metade da espessura do 

maciço de encabeçamento) e se poder admitir uma maior flexibilidade deste. 

Recorrendo à Eq. (5-10) procede-se à verificação do μ para os momentos máximos (em valor absoluto), 

como se pode ver na Tabela 19. Os valores de μ são bastante elevados e, portanto, prossegue-se ao 

aumento da espessura do ensoleiramento até se obterem valores aceitáveis, entre os 0.10-0.30. este 

critério é um pouco mais permissivo que o utilizado para o grupo de estacas, porém considera-se que 

também conduzirá a uma solução satisfatória e que o aumento de espessura sucessivo que se teria de 
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fazer ao elemento laje pode ser permutado por uma pormenorização de armadura mais cuidadosa no 

local, variação pontual de espessura nas zonas mais esforçadas ou quiçá a utilização de pré-esforço, 

caso esta solução fosse a projetada. 

 

Tabela 19 Parâmetros para verificação dos momentos no ensoleiramento geral 

 
M b c h d fcd μ 

kN.m/m m m m m MPa - 

M11 13029 

1 0,05 

1,30 1,25 

23,30 

0,358 

M11 14593 
1,50 1,45 

0,298 

M22 13428 0,274 

 

 

Figura 38 Diagrama de esforços M11 do ensoleiramento 
geral, em kN.m/m 

 

Figura 39 Diagrama de esforços M22 do ensoleiramento 
geral, em kN.m/m 

 

Considera-se então um ensoleiramento geral com uma altura de 1,50m. 

Quanto ao punçoamento, utilizar-se-á um procedimento similar ao visto em 5.2.2.2. Utilizando as Eq. 

(5-11) e (5-12), bem como a informação da Figura 36, é possível obter os valores da Tabela 20, 

associados aos esquemas da Figura 40 e Figura 41. Novamente é verificada a segurança da estrutura 

quando ao punçoamento, visto que a tensão transmitida pelo pilar à laje de ensoleiramento é inferior à 

que esta resiste. Nesta situação não existe possibilidade de sobreposição dos cones de rotura de 

pilares adjacentes visto que o seu raio é inferior à menor distância entre pilares. 

Tabela 20 Parâmetros para a verificação ao punçoamento do ensoleiramento geral 

R β u1 d k ρl fck vEd vRd 

kN - m m - - MPa kN/m2 kN/m2 

29872 1,4 41,3 1,45 2 0,02 35 698 989,1 

 

x 

y 

x 

y 
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Figura 40 Área carregada do pilar mais gravoso para o 
ensoleiramento geral 

 

Figura 41 Cone de rotura do pilar e respetiva reação para o 
ensoleiramento geral 

 

A capacidade resistente do terreno ao carregamento será verificada de acordo com o art. 6.5.2 do EC7 

(2010), utilizando a Eq. (5-14)4 para averiguar qual a tensão suportada pelo terreno. As Eq. (5-15), 

(5-16), (5-17) e (5-18) são equações auxiliares na obtenção da capacidade resistente do terreno. Note-

se que nestas há referência às dimensões da fundação quando afetadas da excentricidade resultante 

da razão entre momento e carga vertical. Por se verificar que a carga vertical era sempre bastante 

superior ao momento (em qualquer uma das direções) resultando numa excentricidade muito pequena, 

desprezou-se esse valor e utilizou-se B’=B e L’=L.  

 

 
𝑞𝑅 =

1

2
𝛾𝐵𝑁𝛾𝑠𝛾𝑖𝛾 + 𝑞′𝑁𝑞𝑠𝑞𝑖𝑞  (5-14) 

 

 
𝑠𝛾 = 1 − 0,3

𝐵′

𝐿′
 (5-15) 

 

 
𝑠𝑞 = 1 +

𝐵′

𝐿′
sin𝜙′ (5-16) 

 

 𝑁𝛾 = 2(𝑁𝑞 − 1) tan𝜙′ (5-17) 

 

 
𝑁𝑞 = tan(

𝜋

4
+
𝜙′

2
)2 𝑒𝜋 tan𝜙′

 (5-18) 

 

Em que: 

γ - peso volúmico do solo; 

B - menor dimensão da fundação; 

ix - fatores da inclinação da carga; 

L - maior dimensão da fundação; 

                                                      
4 A parcela coesiva da equação foi desprezada visto todos os solos terem coesão nula, de acordo com 
Tecnasol (2013) 
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Nx - fatores de capacidade resistente; 

q’ - capacidade última do solo; 

sx - fatores da geometria da fundação. 

 

Na Tabela 21 é possível ver todos os parâmetros utilizados para o cálculo da capacidade resistente do 

solo ZG2. Na Figura 42 vêem-se as tensões verticais ao plano da laje de ensoleiramento. Estes valores 

foram retirados na face inferior por forma a contabilizar o peso próprio da fundação. Na escala que a 

acompanha vê-se o valor máximo correspondente à capacidade resistente do solo. É percetível que 

apenas se atingem valores de tal magnitude na proximidade dos elementos verticais do alinhamento A 

e considera-se que essas situações pontuais residem no facto da aplicação da força na laje ser através 

de um ponto no modelo, o que não representa a realidade, que seria a transferência da carga na 

totalidade da área do pilar e depois na sua dispersão ao longo da espessura da laje. 

Tabela 21 Capacidade resistente ao carregamento do terreno para ZG2 

 
γ D Nq sq iq q B Nγ sγ iγ φ φ' qR 

kN/m3 m - - - kN/m2 m - - - º º kN/m2 

ZG2 20,50 10,05 14,72 1,34 1 196,35 36,46 14,59 0,78 1 35 28 8140 

 

 

Figura 42 Tensões perpendiculares ao plano da laje de ensoleiramento, em kN/m2 

 

No EC7 (2010), art. 6.5.3, refere-se a necessidade da verificação da fundação quanto à sua capacidade 

resistente ao deslizamento. Tendo em conta que a laje de ensoleiramento se encontra enterrada e o 

seu confinamento é igual em toda a periferia considera-se desnecessária esta verificação para o caso 

em particular. A força horizontal aplicada na laje será contra-atacada pela tensão do solo exercida nas 

estacas e pela própria cortina de contenção. 

 

x 

y 
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6. RESULTADOS DA ANÁLISE 

A análise das diferentes soluções estruturais será feita em várias etapas. Iniciar-se-á o estudo com a 

comparação dos assentamentos em vários estados da obra para cada uma das soluções de fundação 

dimensionadas em capítulos anteriores. Os estados foram escolhidos de forma a incrementar de forma 

regular o peso do edifício e são discretizados na Tabela 22. Estas fases foram arbitradas sem um 

critério rígido. A fase inicial é aquela que corresponde aos últimos dados de medições de assentamento 

e que tentam corresponder ao máximo à situação vista na Figura 24. A fase final corresponde ao edifício 

completo. Segue-se a comparação, dentro de cada fase de construção, das 3 soluções distintas e a 

averiguação da disparidade de resultados para a mesma situação temporal. 

Quando existirem assentamentos medidos em obra procurar-se-á relacioná-los o melhor possível com 

o modelo num estado similar, proporcionando assim a comparação entre solução real e modelada e 

soluções fictícias. Isto só ocorrerá nas fases primordiais da construção, visto ter sido durante a 

execução da fundação e estrutura de contenção que houve maior frequência de medição de 

assentamentos, sendo que em fases avançadas da construção não se dispõem de dados que permitam 

a comparação e validação plena do modelo. 

Para o estudo dos assentamentos no decorrer da obra foram definidas várias fases que permitem ter 

um aumento gradual da massa do edifício, por forma a averiguar o acréscimo de assentamento com a 

carga. 

 

Tabela 22 Principais fases construtivas 

Fase 
zmodelo 

Descrição 
m 

1 8,70 Até ao piso térreo (0) sem aplicação de laje aligeirada 

2 8,70 Até ao piso térreo (0) com aplicação de laje aligeirada 

3 22,81 Até ao piso 4 

4 57,43 Até ao piso 15 (habitação)/13 (escritórios) 

5 86,23 Até ao piso 20 (habitação) 

Total 106,65 Até a cobertura 
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Figura 43 Localização em planta e altura dos pontos onde foram medidos os deslocamentos verticais 

 

Na Figura 43 pode ver-se o esquema em planta e altura dos pontos considerados na análise que se 

segue. 

Inicia-se a análise com a comparação entre fases construtivas na mesma solução estrutural. Os pontos 

escolhidos para retirar os assentamentos são os correspondentes aos alvos topográficos (com prefixo 

“V”) sendo que também se retiraram 4 pontos de fachada principal (FP), fachada de tardoz (FT), 

fachada lateral esquerda (FLe) e direita (FLd). Estes pontos foram escolhidos por apresentarem 

deslocamentos consideráveis e serem propícios de serem alvos numa medição real. 

Em cada figura haverá marcado o critério de alerta (15mm) e alarme (25mm) definido anteriormente na 

Tabela 9. 

Os valores na origem dos gráficos deste capítulo encontram-se no Anexo VIII . 

 

6.1 Comportamento global da solução ao longo do processo construtivo 

6.1.1 Ensoleiramento geral reforçado com estacas 

Os deslocamentos do ensoleiramento reforçado com estacas são os da Figura 44. É passível de 

verificar que nas fases mais avançadas da construção, nomeadamente fase 4, 5 e total, a magnitude 

dos assentamentos é acima do desejado, sendo que ficam entre o critério de alerta e alarme, sem 

nunca ultrapassar este último. A este nível de desenvolvimento da obra já não existem registos de 

medição de deslocamentos, devido, possivelmente, a: 

 Quando se dá o avanço da construção em altura inicia-se a edificação de elementos não 

estruturais ou acabamentos nos pisos inferiores. A possível obstrução da visualização dos 
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alvos topográficos por elementos estruturais ou não estruturais, ou mesmo material de obra, 

impediria o controlo de deslocamentos nos mesmo locais; 

 Geralmente verifica-se uma maior frequência de leituras topográficas durante a realização de 

estruturas de contenção, o que também ocorreu nesta obra. 

Desta forma, não é possível aferir a veracidade destes deslocamentos acima do critério de alerta na 

obra real. Porém, por se saber que foram realizadas várias simplificações até à obtenção do modelo 

final, se admitir que uma replicação exata do comportamento real do edifício é inconcebível e os 

deslocamentos não ultrapassarem o limite mais crítico estabelecido (critério de alarme) considera-se 

este um resultado apropriado para a modelação. A partir deste capítulo, as subsequentes soluções 

serão comparadas, tanto ao nível dos limites de alerta e alarme, como com os resultados aqui obtidos. 

  

 

Figura 44 Assentamentos com ensoleiramento reforçado com estacas com o avançar da construção 

 

6.1.2 Ensoleiramento geral 

Na Figura 45 é possível ver o comportamento do ensoleiramento geral. Facilmente se constata que 

desde cedo os assentamentos são acima do adequado. Desde a fase 1 estes ultrapassam o critério de 

alerta e alarme, nomeadamente nas fachadas AB e BC (V10, V11, V12, V13) que correspondem à 

fachada lateral esquerda e de tardoz. Rapidamente, nestas zonas, se ultrapassa largamente o critério 

de alarme, o que permite aferir a inadequabilidade da solução para o problema em estudo. Note-se que 

nas fachadas lateral direita e principal os assentamentos cumprem praticamente os requisitos na zona 

dos alvos topográficos, o que não se verifica nos pontos FLd e FP. É explicado pelo facto de os alvos 

topográficos estarem colocados na viga de coroamento da estrutura e, portanto, pertencerem a 

elementos suportados pela cortina de estacas ao invés dos nós escolhidos que pertencem a pilares 
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que descarregam no piso -3, ou seja, no ensoleiramento geral. Esta constatação permite aferir que o 

assentamento do ensoleiramento é superior ao da cortina de estacas. 

 

 

Figura 45 Assentamentos com ensoleiramento geral com o avançar da construção 

 

6.1.3 Grupo de estacas 

Finaliza-se esta primeira análise com o grupo de estacas na Figura 46. O comportamento é análogo ao 

do ensoleiramento geral, porém verifica-se uma ligeira diminuição dos assentamentos nos pontos de 

medição. Esta diminuição generalizada, tanto nos alvos topográficos como nos escolhidos 

posteriormente, parecem indicar que o grupo de estacas tem um comportamento parcamente melhor 

que o do ensoleiramento geral. Porém, olhando para o valor dos assentamentos torna-se claro que é 

uma solução sem qualquer aplicabilidade. 
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Figura 46 Assentamentos com grupo de estacas com o avançar da construção 

 

6.2 Comparação de soluções dentro da mesma fase construtiva 

6.2.1 Fase 1 

A Figura 47 mostra o estado do modelo que se classifica como fase 1. Este é o estado da obra 

considerado quando se verificam as últimas medições nos alvos topográficos e tenta reproduzir o visto 

na Figura 24. O piso 0 ainda não tinha sido construído, e nos pisos abaixo só existe a laje maciça. Os 

elementos verticais prolongam-se até à cota do piso 0. 

 

Figura 47 Modelo na fase 1 
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Na Figura 48 encontra-se a comparação de assentamentos entre as soluções apresentadas, para a 

mesma fase da obra. 

Visto o estado da obra ainda não possuir elementos acima do piso 0, optou-se por usar como pontos 

de medição os alvos topográficos reais. Note-se que estes estão localizados na viga de coroamento da 

cortina de estacas e, portanto, são largamente influenciados pela carga que esta aporta. 

Verifica-se que os assentamentos são mais pronunciados nos alinhamentos AB e BC (ver Figura 43), 

que se justifica pela maior flexibilidade da cortina de estacas nessa zona. Note-se que para o 

ensoleiramento reforçado com estacas (CPRF) os valores obtidos devem coincidir com aqueles da 

Figura 25, pois foi neste ponto da obra que se efetuou a calibração de deslocamentos para a solução 

empregue. Estes são os únicos valores que se encontram abaixo do limite de alerta, e facilmente se 

constata que as soluções de ensoleiramento geral e grupo de estacas ultrapassam o critério de alerta 

e até alarme desde a fase mais primordial da construção. 

Apenas avaliando os resultados da figura abaixo conclui-se que o grupo de estacas é a solução mais 

desadequada, sendo que em todos os locais os assentamentos são superiores. Nos alinhamentos já 

referidos há uma discrepância considerável entre valores, ultrapassando com uma folga de cerca de 

17mm o critério de alarme em V12. Esta situação justifica-se pelo facto de haver ligação entre cortina 

de estacas e fundação, o que possibilita uma partilha de cargas entre a fundação e a estrutura de 

contenção.  

No caso do ensoleiramento geral, há um suporte contínuo da estrutura devido à camada de solo 

resistente em contacto com a laje, permitindo uma descarga mais facilitada devido à ininterrupta 

capacidade resistente do solo sob o ensoleiramento, ao longo da sua área, o que permite poupar a 

cortina de estacas quanto à carga que aporta. No caso do grupo de estacas, para além do maciço ser 

consideravelmente mais pesado que a laje de ensoleiramento, as estacas surgem pontualmente ao 

longo da área, o que possivelmente leva a que uma parte do peso do maciço seja suportado pela cortina 

de estacas, resultando em assentamentos mais expressivos. 
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Figura 48 Comparação de soluções na fase 1 

6.2.2 Fase 2 

A Figura 49 mostra o estado do modelo que se classifica como fase 2. Em comparação com a fase 1 

verifica-se que o piso 0 foi concluído bem como a laje aligeirada dos pisos enterrados. 

 

 

Figura 49 Modelo na fase 2 
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Novamente, pela Figura 50, constata-se que os alinhamentos AB e BC são os mais lesados no que diz 

respeito aos deslocamentos verticais. Embora os assentamentos sejam um pouco superiores no caso 

do CPRF, existe uma folga acentuada até ao critério mais próximo. Quanto às demais soluções, 

verifica-se que a magnitude dos assentamentos está mais pronunciada, e em ambos os casos se 

ultrapassam o critério de alerta e alarme. Novamente se conclui que o grupo de estacas é a solução 

menos favorável. 

 

 

Figura 50 Comparação de soluções na fase 2 

6.2.3 Fase 3 

A Figura 51 mostra o estado do modelo que se classifica como fase 3. Comparando com as fases 

anteriores agora existem 4 pisos elevados, onde se pode aferir a existência de rampas para acesso 

aos pisos de estacionamento. Atinge-se uma cota de 22.81m. 
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Figura 51 Modelo na fase 3 

 

Visto já existirem pisos elevados, ampliou-se o número de pontos onde são medidos os deslocamentos. 

Estão localizados na Figura 43.  

Enquanto que os pontos FT e FLe são pertencentes a elementos verticais que descarregam 

diretamente na cortina de estacas, os pontos FP e FLd pertencem a elementos verticais que têm 

continuidade até ao piso de fundação. Considera-se por isso que estes últimos serão um melhor 

indicador dos assentamentos efetivamente sentidos pela fundação, e os demais darão indicação dos 

assentamentos globais da estrutura e inerentes da ligação entre estrutura de contenção e fundação. 

Espera-se que FLe e FT tenham deslocamentos similares aos V10-V11 e V12-V13, respetivamente, o 

que se verifica na Figura 52. 

Mais uma vez constata-se que o aumento dos deslocamentos do CPRF é bastante menor que os das 

outras soluções, sendo que até então os valores encontram-se todos abaixo do critério menos 

condicionante. 

Quanto ao ensoleiramento geral, os assentamentos continuam a ultrapassar o limite de alarme, 

aproximando-se mais aos do grupo de estacas. Verifica-se que este último continua a ter os 

deslocamentos superiores e por isso, a ser a solução menos favorável. É no FLd que há uma inversão 

da tendência, quando o deslocamento vertical do grupo de estacas é inferior ao do ensoleiramento 

geral. Isto poderá ser justificado com a possível proximidade daquele pilar a uma das estacas do grupo, 

impedindo um deslocamento maior naquela região em particular. Existe uma situação idêntica em V16, 

mas por se tratar de um ponto pertencente à viga de coroamento é mais facilmente atribuível ao 

comportamento da estrutura de contenção. 
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Figura 52 Comparação de soluções na fase 3 

 

6.2.4 Fase 4 

A Figura 53 mostra o estado do modelo que se classifica como fase 4. Nesta fase já são incluídos os 

pisos destinados a habitação e escritórios, que se encontram desfasados, devido à diferença de pé-

direito. Optou-se por englobar os elementos até à cota 57.43m onde a laje para ambas as utilizações 

do edifício coincide. 

 

 

Figura 53 Modelo na fase 4 
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É nesta fase da construção que se começam a obter os resultados mais irregulares para a solução 

CPRF, como se pode ver na Figura 54, nos pontos V13 e FT (alinhamentos coincidentes). Neste estado 

avançado da construção não é possível comparar os resultados obtidos com os reais, e embora se 

tenha adotado esta solução de fundação como a adequada, não implica que esta não sofra 

deslocamentos acima do desejado. A evolução lenta dos assentamentos em CPRF, embora com a 

ligeira transgressão do critério de alerta, ainda permitem concluir que esta é a solução mais favorável, 

e que os sucessivos aumentos de carga com o avançar da obra são bem suportados. 

A fase 4 também indicia uma possível inversão de comportamento das duas soluções em estudo. 

Embora o grupo de estacas continue a ter os maiores deslocamentos globalmente, verifica-se em 

diversas situações, valores de assentamentos do ensoleiramento a exceder o do grupo de estacas. A 

folga, entre assentamentos nos mesmos pontos, destas duas soluções torna-se cada vez mais 

pequena, e à exceção do ponto V12, os deslocamentos verticais são praticamente iguais. 

 

 

Figura 54 Comparação de soluções na fase 4 

6.2.5 Fase 5 

A fase construtiva do edifício na fase 5 pode ver-se na Figura 55. Nesta há acréscimo de pisos em 

relação à fase anterior, terminando mais uma vez quando há coincidência entre lajes de pisos de 

habitação e escritório. Esta é a última fase antes do edifício completo. Atinge-se a cota 86.23m. 
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Figura 55 Modelo na fase 5 

 

Na Figura 56 constata-se o progressivo aumento de deslocamentos verticais de CPRF. Verifica-se o 

referido na fase anterior com o acréscimo de aproximação de outros pontos ao critério de alerta, e com 

os pontos V13 e FT muito perto de atingir o critério de alarme. 

Quanto às restantes soluções, reforça-se a proximidade dos assentamentos, e torna-se mais 

pronunciado o comportamento do ensoleiramento geral, a superar os assentamentos do grupo de 

estacas. 

 

 

Figura 56 Comparação de soluções na fase 5 
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6.2.6 Total – Edifício completo 

O modelo do edifício completo pode ser visto na Figura 57. Atingindo a cota de 173,90m. 

Nesta fase o edifício é constituído por 28 pisos de habitação e 23 de escritório. 

 

Figura 57 Modelo do edifício completo 

 

Na Figura 58 vê-se os assentamentos para todos os tipos de fundação após o edifício estar completo. 

Iniciando a análise com o ensoleiramento reforçado com estacas verifica-se que nunca é ultrapassado 

o critério de alarme. Embora se esperasse que nenhum dos critérios fosse ultrapassado para esta 

solução, há duas deduções a reter: 

 Não é possível verificar se na realidade os deslocamentos obtidos seriam da mesma ordem de 

grandeza, por falta de medição; 

 Em comparação com as demais soluções e tendo em conta as aproximações feitas 

consideram-se os resultados bastante satisfatórios; 

Quanto ao ensoleiramento geral e grupo de estacas, desde a fase 1 que se verificava um avanço 

exagerado dos assentamentos. Desde cedo foram ultrapassados os critérios de segurança, com grupo 

de estacas a obter os valores mais acentuados inicialmente, que rapidamente foram atingidos pelo 

ensoleiramento geral, mantendo nas últimas fases, e agora, valores bastante similares. Em nenhuma 

das fases até então foram passíveis de ser reconhecidas como soluções estruturais válidas. 
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Figura 58 Comparação de soluções com o edifício completo 
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7. ANÁLISE ECONÓMICA 

Finaliza-se a análise das soluções de fundação com uma breve comparação dos custos associados a 

cada uma, tentando aferir qual das soluções é mais vantajosa economicamente, e se existe uma grande 

discrepância entre os valores das soluções inadequadas ao da solução utilizada. 

Para tal utilizou-se a ferramenta online CYPE Ingenieros sem data, um gerador de preços para vários 

países, sendo que no caso utilizou-se o de Moçambique, por ser aí que a obra foi edificada. 

No decorrer do preenchimento de formulários (Figura 59) verificou-se que nem todas as opções 

coincidiam exatamente com o pretendido, porém tentou-se aproximar ao máximo à realidade, com as 

seguintes aproximações: 

 A fonte utilizada apenas possuía valores para estacas até Ф1000, como tal, utilizou-se essa 

opção para todas as estacas, apenas variando a quantidade de aço em kg/m, e sem admitir o 

acréscimo de betão advindo do aumento do diâmetro da estaca; 

 Não houve diferenciação dos custos na realização de estacas com diferentes extensões, por 

falta de informação quanto ao comprimento total de todas as estacas; 

 Condicionantes como o local de preparação do betão e o tipo de betonagem são extrapolados. 

Admitiu-se sempre que o betão foi fabricado em central e a betonagem foi realizada a partir de 

camião para a laje de ensoleiramento e com recurso a bomba no caso das estacas; 

 Para o grupo de estacas utilizou-se uma quantidade de aço por metro, nas estacas, igual à das 

estacas de igual diâmetro em CPRF; 

 A quantidade de aço presente no ensoleiramento não foi editada, tendo-se utilizado o valor 

base definido pelo website; 

 Não se contabilizou o custo de cofragem, por se considerar que teria pouco impacto no custo 

total das soluções. 

 

Figura 59 Formulário para cálculo de custos de estaca D1000 em CPRF em CYPE Ingenieros sem data 
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A Figura 60 exemplifica a tabela de custos obtida para cada processo construtivo. Para o cálculo dos 

custos totais que se vêm na Tabela 23 contabilizaram-se: 

 Estacas, discretizadas em diâmetro e existência de perfil metálico; 

 Microestacas; 

 Laje de ensoleiramento; 

 Maciço de estacas. 

 

 

Figura 60 Tabela de custos retirada de CYPE Ingenieros sem data, para uma estaca Ф1000 em CPRF, por m. Valores em MT 

 

Como se pode constatar pela tabela abaixo, a solução de ensoleiramento reforçada com estacas é a 

menos dispendiosa, seguindo-se pelo ensoleiramento geral e por último o grupo de estacas. Um 

elemento preponderante no aumento do custo é a laje de ensoleiramento. A solução CPRF, por permitir 

ter uma laje bastante fina (0,35m) permite poupar bastante quando comparada às soluções de 

ensoleiramento e grupo de estacas, com espessuras de laje de 1,90m e 2,80m respetivamente. É 

particularmente visível quando comparada com a solução de ensoleiramento geral, havendo uma 

diferença superior a 60 000 € entre soluções quando em apenas uma delas há emprego de estacas. 

O custo do grupo de estacas é particularmente alto pois para além do maciço de encabeçamento de 

altura expressiva ainda exige uma quantidade avultada de estacas, inflacionando os custos. Os valores 

intermédios para a obtenção dos expostos abaixo encontram-se no Anexo IX . 

Tabela 23 Custo total das soluções, em € 

 Ensoleiramento reforçado com estacas Grupo de estacas Ensoleiramento geral 

Custo total 244 923,81 € 954 282,47 € 309 420,91 € 

 

Este pequeno e simplificado estudo económico das soluções permitiu confirmar o que se refere nos 

capítulos introdutórios desta dissertação quanto à economia de uma solução de ensoleiramento 

reforçado com estacas. 
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8. OPTIMIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE FUNDAÇÃO FACE AO ESTADO 

LIMITE DE UTILIZAÇÃO 

Em todos os projetos são utilizados fatores de segurança que asseguram a folga entre a capacidade 

resistente de um edifício e as cargas a este aplicadas. No caso de fundações é ainda mais premente a 

majoração de cargas e minoração de resistência por ser um elemento fulcral da construção e de difícil 

reparação caso exista necessidade. Uma solução de fundação mal dimensionada pode comprometer 

toda a obra e a vida útil do edifício. 

Neste capítulo pretende-se averiguar até que ponto a solução de ensoleiramento geral reforçado com 

estacas está sobredimensionado para permitir a margem de segurança adequada. 

Utilizando a fundação como foi originalmente projetada, como o edifício completo, diminuir-se-á o 

comprimento das estacas até se atingir um estado em que, mesmo que se verifiquem os estados limites 

últimos do edifício, os estados limites de serviço estariam comprometidos, levando ao que se considera 

também uma má projeção. Embora não comprometa a segurança do edifício compromete a sua 

qualidade. 

Em 3.8 utilizou-se a Eq. (3-8) para exprimir a rigidez efetiva das estacas, e permitir o encaminhamento 

de cargas o mais similar ao real, de acordo com esse fator. Porém, agora que se pretende diminuir o 

comprimento das estacas até verificar uma falha no edifício, utilizando a mesma equação irá levar a 

valores de rigidez superiores, pois L diminui, o que não representa a realidade. 

Desta forma, irá proceder-se a uma diminuição sucessiva de rigidez dos elementos em 10% até se 

atingir o comportamento débil que se pretende. 

Na Figura 61 vê-se a união dos valores retirados após a sucessiva redução da resistência das estacas 

da fundação com um gráfico que cruza os valores de distorção angular e tensão lateral dos elementos 

verticais estruturais para averiguar em que estado da redução da resistência se deixariam de cumprir 

para os estados limites de serviço (ELS) ainda respeitando os estados limites últimos (ELU). Com esta 

análise afere-se o impacto que os ELS possuem no dimensionamento das soluções, e na folga que é 

dada à fundação, para que estes sejam respeitados mesmo quando já se respeitam os ELU. 

A figura referida foi retirada de Cording, Long, Son, Laefer, e Ghahreman (2010) e os valores marcados 

foram medidos na base dos pilares no piso de fundação. As direções correspondem ao eixo global do 

modelo, como exemplificado na Figura 29. 
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Figura 61 Valores de tensão lateral e distorção angular do modelo CPRF em gráfico adaptado de Cording et al. (2010)  

 

Com 40% de redução da resistência das estacas verifica-se que se atinge o patamar designado como 

“Dano severo a muito severo” e que de acordo com a bibliografia envolve “partir e substituição de 

paredes, especialmente sobre portas e janelas, distorção de paredes e janelas, pisos enviesados, 

paredes tortas ou proeminentes”, o dano muito severo pode remeter, entre outros, a “reconstrução 

parcial ou completa do edifício”. 

Pode-se então concluir que houve um aumento de 2.5 vezes a resistência capaz de suprimir as 

imposições dos ELU por forma a cumprir os requisitos dos ELS. Os valores da figura acima podem ser 

vistos no Anexo VI  e a verificação dos ELU no Anexo XI . 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

9.1 Considerações gerais 

Fazendo uma análise global ao trabalho realizado e aos resultados obtidos considera-se que o estudo 

a que esta dissertação se propôs foi bem conseguido, no sentido em que foi possível ver claramente 

uma diferença entre a fundação de ensoleiramento reforçado com estacas e as soluções concebidas 

de grupo de estacas e ensoleiramento geral para a situação em estudo. 

Ressalva-se que um dos pontos fulcrais no desenvolvimento deste trabalho é a reprodução, com 

alguma fidelidade, da interação entre o solo e estrutura, pois é esse o fator premente na comparação 

de soluções, com maior foco no caso do grupo de estacas, como foi referido no capítulo alocado a esse 

tema. 

Neste capítulo abordar-se-ão escolhas e serão dadas justificações e as conclusões retiradas ao longo 

da dissertação. 

 

9.2 Modelação 

 A utilização do software SAP2000, embora proveitosa e de grande valor para a realização desta 

dissertação, apresenta lacunas no que toca à reprodução do solo e do seu comportamento, 

precisamente por não ser um software dedicado à geotecnia e existirem vários mais habilitados 

para o fazer. Embora se reconheça a mais valia da utilização de um software destinado à 

modelação geotécnica, parte do desafio da dissertação tratava-se de adaptar esses problemas 

a um software comummente utilizado em engenharia de estruturas;  

 A execução de um modelo em SAP2000 a partir de plantas de projeto tornou-se algo 

desafiador, visto procurar-se sempre com a maior exatidão reproduzir o edifício. Os 

pormenores das plantas, como pequenas aberturas por exemplo, não puderam ser incluídos 

devido à sua fraca influência nos resultados finais e também pelo processo moroso que se 

tornaria. Desta posta, admite-se abertamente que o edifício Platinum não é igual ao modelo, e 

não se considera isso uma lacuna na dissertação pois seria impensável conseguir reproduzir a 

100% um edifício em modelo, visto que nem o oposto se consegue assegurar; 

 A modelação do solo e das estacas de fundação passou pela utilização de molas verticais com 

a rigidez descrita nos respetivos capítulos. Considera-se que esta poderia ser mais elaborada, 

com a inclusão de molas em X, Y e rotacionais; 

 Ainda no que diz respeito ao solo, a rigidez calculada em fase inicial não foi alterada após 

inclusão das estacas, logo não é possível inferir os resultados no modelo devido ao 

adensamento do solo por execução das estacas. 
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9.3 Calibração do modelo 

 Na análise de deslocamentos (4.3) verifica-se que os valores afastados dos medidos são 

sempre inferiores a estes. A admissão desses valores deve-se à estagnação da aproximação 

do valor ao desejado, com a alteração da rigidez da cortina de estacas. Portanto, as zonas em 

que não se atingiram os valores, nomeadamente V10, V12 e V13, estarão sujeitas a uma 

rigidez inferior das estacas da cortina de contenção, e por isso, propensas a apresentarem 

deslocamentos exagerados quando sujeitas ao aumento de carga associado ao acréscimo de 

pisos; 

 Estes pontos cujos assentamentos foram excessivos em obra foram certamente detetados e 

contrariados com medidas que impediram e/ou regrediram a sua magnitude; 

 Uma solução capaz de colmatar esta questão seria a alteração da rigidez de flexão da viga de 

coroamento em troços específicos para que esta fosse mais flexível e permitisse um movimento 

mais amplo e, portanto, um maior deslocamento – seria válido pois em projeto a viga de 

coroamento variava em espessura ao longo do seu desenvolvimento, consoante o 

comprimento das estacas que acoplava. Por simplicidade no modelo utilizou-se uma espessura 

média constante que poderá ter sido penalizadora em alguns troços; 

 A alteração da rigidez axial das estacas da cortina também permitiria uma maior semelhança 

entre assentamentos. Isto seria válido no sentido em que para todas as estacas em projeto se 

adotou como comprimento o comprimento mínimo descrito, devido à falta de informação sobre 

qual terá sido o comprimento efetivamente dado em obra, e, portanto, esses fatores poderão 

ter influenciado os resultados; 

 Durante a calibração do modelo, ignoraram-se os deslocamentos nas bandas de laje ainda não 

ligadas pela laje aligeirada. Esta opção foi tomada visto não se considerar que fossem 

prementes para estudar o comportamento global do edifício e por dificultar 

despropositadamente o processo de calibração, implicando atingir simultaneamente resultados 

próximos da realidade em duas zonas distintas, alterando as definições de elementos distintos, 

neste caso a cortina de estacas e as bandas de laje.  

 

9.4 Resultados 

 A fundação CPRF apresenta resultados superiores, a nível dos assentamentos, 

comparativamente às outras soluções, mas existem valores acima do critério de alerta e na 

iminência de cruzar o critério de alarme. Primeiro, há que comentar o facto de não existirem 

medições que possam comprovar a veracidade desses assentamentos na estrutura real. Em 

segundo lugar, pode-se explicar por uma reprodução da fundação ao nível do comprimento 

das estacas, sem nenhuma margem de segurança. O comprimento mínimo descrito nas 

plantas de projeto foi o utilizado no modelo, sendo que em obra esse valor pode ter diferido, o 
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que afetaria os valores de rigidez atribuídos às estacas na fundação e também a calibração do 

comportamento do edifício na fase 1; 

 Quanto ao grupo de estacas, ficou bem patente a necessidade de utilizar um método de 

modelação capaz de reduzir a capacidade resistente do grupo. O SAP2000 não permite a 

integração do solo no modelo e por isso, a representação das estacas utilizando a rigidez axial 

da estaca de acordo com a sua geometria, levou a uma estrutura bastante rígida ao nível dos 

deslocamentos verticais, obtendo-se inclusivamente resultados mais favoráveis que a solução 

CPRF. Desta forma, é imperativo reproduzir a perda de resistência do grupo que advém da 

interação entre as estacas e o solo. No caso do ensoleiramento geral não se verificou nenhum 

comportamento anómalo na modelação; 

 Considera-se que a calibração do grupo de estacas, com alteração pontual da rigidez de 

algumas estacas, quebrando o padrão descrito no respetivo capítulo, é passível de acontecer, 

implicando uma alteração em armadura nesses elementos, provocando aumento de rigidez em 

elementos estratégicos para que desta forma os elementos que se verificaram estar 

excessivamente carregados no modelo fiquem aliviados; 

 Quanto às soluções alternativas ao CPRF admite-se que se poderia ter feito um estudo 

bastante mais exaustivo na tentativa de encontrar alguma alternativa dentro do grupo de 

estacas e ensoleiramento geral capaz de suportar a estrutura do edifício e mais económicas. 

Estas alternativas passariam por: alteração de materiais construtivos e técnicas; diferentes 

dimensões e geometria dos elementos; uma calibração mais exata do número de estacas, sua 

dimensão e disposição em planta; uma variação de espessura segundo zonas no 

ensoleiramento geral; utilização de métodos diferentes de modelação. 

 

9.5 Verificação dos ELS 

 Verificou-se que há uma folga na dimensão das estacas por forma a se satisfazer os ELS 

quando já se verificam os ELU. Isto difere do que foi referido na fase inicial desta dissertação 

de que as estacas estariam a funcionar ao nível dos ELU e que a carga excedente era aportada 

pelo ensoleiramento. Aceita-se esta situação pois o referido inicialmente é uma de várias 

teorias de dimensionamento; 

 Neste caso, a verificação dos ELU nas estacas foi realizada pela comparação entre a rigidez 

modelada e a obtida, através da carga aportada por esta e o seu deslocamento vertical. Caso 

houvesse a possibilidade de comparar as reações nas estacas com a sua carga de 

dimensionamento poderiam surgir alterações aos resultados. 
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9.6 Desenvolvimentos futuros 

No seguimento do trabalho desenvolvido nesta dissertação surgem algumas propostas para aprofundar 

mais o tema: 

 O desenvolvimento de novas soluções de grupo de estacas e ensoleiramento geral com 

diferentes configurações, na tentativa de desenvolver uma solução capaz de rivalizar com o 

ensoleiramento reforçado com estacas; 

 Fazer um estudo das soluções descritas nesta dissertação com a aplicação simultânea de 

soluções de melhoramento de solo; 

 Realizar um estudo económico mais aprofundado para comparação das três soluções de 

fundação aqui estudadas; 

 Realização de um estudo com recurso a software mais vocacionado para estruturas 

geotécnicas para uma modelação mais precisa no que se trata da reprodução da interação 

solo-estrutura. 
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ANEXOS 

Anexo I  Cálculos auxiliares para a rigidez do solo 
D m 10,1 

B m 18,1 

Ab m2 1813,6 

L m 29,5 

Aw m2 1747,1 

ν - 0,3 

 

 EZG2 GZG2 KZ KZ,emb Kz,emb/Afundação 

kN/m2 kN/m2 kN/m kN/m kN/m/m2 

Mínimo 22000 8462 1122248 1400781 772 

Médio 32000 12308 2057454 2568098 1416 

Máximo 12000 4615 2992660 3735415 2060 

Anexo II  Contabilização do peso do edifício de acordo com as plantas de 
projeto 

 

A # Atotal e V P Σ 

m2 - m2 m m3 kN kN 

P
is

o
 d

e
 f

u
n
d

a
ç
ã
o

 

Área fundação 1710,4 1 737,2 0,35 258,0 6450 

41356 

MA1 16,2 11 178,2 2,2 392,0 9801 

Transição MA1 34,4 11 200,6 0,55 110,3 2758 

MA2 12,6 3 37,7 1,8 67,9 1698 

Transição MA2 18,5 3 17,7 0,55 9,7 244 

MA6 221,4 1 221,4 1,8 398,5 9963 

Transição MA6 256,6 1 35,2 0,55 19,4 484 

MA8 6,1 1 6,1 1,8 11,0 275 

Transição MA8 0,0 1 0,0 0,55 0,0 0 

MA3 2,0 4 7,8 1,5 11,8 294 

Transição MA3 0,0 4 0,0 0,55 0,0 0 

MA5 23,8 1 23,8 1,8 42,8 1070 

Transição MA5 35,8 1 12,0 0,55 6,6 166 

MAP0 54,1 1 54,1 0,5 27,1 677 

MAP1 47,1 1 47,1 0,95 44,7 1118 

MAP1a 3,0 1 3,0 0,65 2,0 49 

MAP2 8,4 1 8,4 0,95 7,9 199 

MAP3 19,2 1 19,2 0,95 18,3 456 

MAP4 7,5 1 7,5 0,95 7,2 179 

MAP5 20,4 1 20,4 0,95 19,4 484 

MAP6 6,1 1 6,1 0,95 5,8 145 



 

II 
 

Reservatório 1 15,6 1 15,6 2,9 45,2 1129 

Reservatório 2 10,2 1 10,2 2,9 29,7 743 

Núcleo 1 29,7 1 29,7 2,9 86,2 2155 

Núcleo 2 4,5 1 4,5 2,9 12,9 323 

Núcleo 3 4,7 1 4,7 2,9 13,7 342 

Parede 2,2 1 2,2 2,9 6,2 156 

P
is

o
s
 -

1
/-

2
 

Laje maciça 1008,4 1 1008,4 0,35 352,9 8824 

16082 

Aberturas em maciça 93,8 0 0,0 0,35 0,0 0 

Laje aligeirada 702,0 1 702,0 0,25 175,5 4100 

Aberturas em aligeirada 49,3 0 0,0 0,25 0,0 0 

Núcleo 1 29,7 1 29,7 2,9 86,2 2155 

Núcleo 2 4,5 1 4,5 2,9 12,9 323 

Núcleo 3 4,7 1 4,7 2,9 13,7 342 

Parede 4,7 1 4,7 2,9 13,5 338 

P
is

o
 0

 

Laje maciça 208,1 1 208,1 0,2 41,6 1040 

15401 

Capitéis 236,3 1 236,3 0,4 94,5 2363 

Laje aligeirada 1211,7 1 1211,7 0,25 302,9 7076 

Aberturas em aligeirada 49,3 0 0,0 0,25 0,0 0 

Núcleo 1 29,7 1 29,7 2,9 86,2 2155 

Núcleo 2 4,5 1 4,5 2,9 12,9 323 

Núcleo 3 4,7 1 4,7 2,9 13,7 342 

Parede 4,7 1 4,7 2,9 13,5 338 

Viga 1,20m 51,8 1 51,8 1,2 62,1 1554 

Viga 0,70m 10,0 1 10,0 0,7 7,0 175 

Viga 0,45m 2,5 1 2,5 0,45 1,1 29 

Viga 0,40m 0,7 1 0,7 0,4 0,3 7 

P
is

o
 i
n
te

rm
é

d
io

 

Laje aligeirada 742,9 1 742,9 0,32 237,7 5553 

11478 

Laje maciça 0,18m 11,3 1 11,3 0,18 2,0 51 

Laje maciça 0,20m 17,7 1 17,7 0,2 3,5 89 

Laje maciça 0,30m 11,3 1 11,3 0,3 3,4 85 

Aberturas em aligeirada 49,3 0 0,0 0,32 0,0 0 

Capitéis 101,1 1 101,1 0,32 32,4 809 

Núcleo 1 29,7 1 29,7 3,3 98,1 2452 

Núcleo 2 4,5 1 4,5 3,3 14,7 368 

Núcleo 3 4,7 1 4,7 3,3 15,6 389 

Parede 4,7 1 4,7 3,3 15,4 384 

Viga 1,20m 31,4 1 31,4 1,2 37,7 943 

Viga 0,70m 4,1 1 4,1 0,7 2,9 72 

Viga 0,80m 8,3 1 8,3 0,8 6,6 166 



 

III 
 

Viga 0,78m 6,0 1 6,0 0,78 4,7 118 
P

is
o
 1

 

Laje aligeirada 0,32m 1289,0 1 1289,0 0,32 412,5 9355 

13095 

Laje aligeirada 0,25m 89,6 1 89,6 0,25 22,4 523 

Aberturas em aligeirada 49,3 0 0,0 0,32 0,0 0 

Laje maciça 0,18m 11,4 1 11,4 0,18 2,1 51 

Laje maciça 0,30m 10,3 1 10,3 0,3 3,1 77 

Capitéis 101,1 1 101,1 0,3 30,3 758 

Núcleo 1 29,7 0 0,0 3,3 0,0 0 

Núcleo 2 4,5 1 4,5 3,3 14,7 368 

Núcleo 3 4,7 1 4,7 3,3 15,6 389 

Parede 4,7 1 4,7 3,3 15,4 384 

Viga 1,20m 31,4 1 31,4 1,2 37,7 943 

Viga 1,25m 5,9 1 5,9 1,25 7,3 184 

Viga 1,00m 2,5 1 2,5 1 2,5 62 

Aberturas 64,9 0 0,0 0,32 0,0 0 

P
is

o
 2

 a
 4

 

Laje aligeirada 0,32m 1367,9 1 1367,9 0,32 437,7 9928 

11370 

Aberturas em aligeirada 49,3 0 0,0 0,32 0,0 0 

Laje maciça 0,18m 11,3 1 11,3 0,18 2,0 51 

Laje maciça 0,30m 10,3 1 10,3 0,3 3,1 77 

Capitéis 101,1 1 101,1 0,32 32,4 809 

Viga 1,20m 16,8 1 16,8 1,2 20,2 505 

P
is

o
 5

 

Laje aligeirada 0,25m (HAB) 373,8 1 373,8 0,25 93,5 110 

2975 

Laje aligeirada 0,32m (ESC) 956,0 1 956,0 0,32 305,9 281 

Núcleos 6,9 1 6,9 3,2 22,1 553 

Núcleo 11,1 1 11,1 3,2 35,6 890 

Banda 0,25m 21,9 1 21,9 0,25 5,5 137 

Bordo maciço 63,6 1 63,6 0,25 15,9 397 

Viga 1,00m 2,3 1 2,3 1,2 2,8 70 

Viga 1,20m 7,9 1 7,9 1,2 9,5 238 

Viga 1,36m 3,3 1 3,3 1,36 4,5 113 

Laje maciça 0,22m 33,7 1 33,7 0,22 7,4 185 

Pilares5  49528 

P
is

o
s
 H

A
B

 

Laje aligeirada 0,25m 213,2 1 213,2 0,25 53,3 1245 

4900 

Laje aligeirada 0,32m 170,8 1 170,8 0,32 54,6 1239 

Capitéis 0,25m 28,5 1 28,5 0,25 7,1 178 

Capitéis 0,32m 24,2 1 24,2 0,32 7,7 194 

Bordo maciço 0,25m 31,8 1 31,8 0,25 7,9 199 

Bordo maciço 0,32m 21,9 1 21,9 0,32 7,0 175 

                                                      
5 Valores retirados do modelo em SAP2000 



 

IV 
 

Núcleos 16,8 1 16,8 3,2 53,7 1341 

Vigas 1.20m 7,9 1 7,9 1,2 9,5 238 

Vigas 0,64m 2,8 2 5,7 0,64 3,6 91 

P
is

o
s
 E

S
C

 

Laje aligeirada 0,25m 627,2 1 627,2 0,25 156,8 3663 

9022 

Aberturas 18,0 0 0,0 0,25 0,0 0 

Capitéis 129,2 1 129,2 0,4 51,7 1292 

Núcleos 7,1 1 7,1 4 28,5 712 

Vigas 1,20m 7,5 1 7,5 1,2 9,0 224 

Vigas 0,86m 2,2 1 2,2 0,86 1,9 47 

Miniquadrícula 105,2 1 105,2 0 0,0 31 

HEA120 0,7 8 5,4 2,65 14,4 3014 

UPE120 0,0 1 0,0 75,62 0,1 24 

IPE120 0,0 53 0,1 1 0,1 15 

C
O

B
 

Laje aligeirada 0,32m 1055,9 1 1055,9 0,32 337,9 311 

12551 

Laje maciça 0,20m 32,8 1 32,8 0,2 6,6 164 

Laje maciça 0,25m 15,4 1 15,4 0,25 3,8 96 

Laje maciça 0,32m 104,3 1 104,3 0,32 33,4 834 

Núcleos 33,6 1 33,6 4,42 148,7 3717 

Capitéis 181,9 1 181,9 0,32 58,2 1455 

Miniquadrícula 11,5 1 11,5  0,0 3 

HEA120 0,7 5 3,4 2,65 9,0 1884 

Vigas 1,20m 28,5 1 28,5 1,2 34,2 856 

Vigas 1,17m 7,2 1 7,2 1,17 8,4 211 

Vigas 0,64m 2,6 1 2,6 0,64 1,7 42 

Murete 27,0 1 27,0 4,42 119,1 2978 

S
O

B
C

O
B

 

Laje mista 0,12m 306,3 1 306,3 0,12 36,8 919 

1575 

Laje maciça 0,20m 93,2 1 93,2 0,2 18,6 466 

LNP 0,0 1 0,0 57,18 0,2 43 

IPE160 0,0 1 0,0 75,002 0,2 32 

IPE220 0,0 1 0,0 165,4921 0,6 116 

Cortina de estacas5  1297,2  1223 
33114 

Viga de coroamento5  102 

TOTAL 466760 

Anexo III  Processo iterativo para obtenção da rigidez das molas na base da 
cortina de estacas 

Alvos 

topográficos 

dm K0 
1ª iteração 

d1/dm 

K1 2ª iteração 

d2/dm d1 K0xd1/dm d2 

mm kN/m m mm kN/m m mm 

V10 5 57552 0,0017 1,74 0,35 20005 0,0021 2,08 0,42 



 

V 
 

V11 8 39161 0,0031 3,09 0,39 15101 0,0039 3,91 0,49 

V12 7 45623 0,0043 4,27 0,61 27843 0,0056 5,63 0,80 

V13 15 22103 0,0085 8,50 0,57 12531 0,0107 10,69 0,71 

V14 0 1109536 0,0004 0,36 0,36 1109536 0,0003 0,35 0,35 

V27 0 1124097 0,0003 0,32 0,32 1124097 0,0003 0,30 0,30 

V15 0 1031415 0,0003 0,34 0,34 1031415 0,0003 0,33 0,33 

V16 3 59287 0,0010 1,04 0,35 20513 0,0013 1,26 0,42 

V17 0 969163 0,0003 0,34 0,34 969163 0,0003 0,32 0,32 

 

K2 3ª iteração 

d3/dm 

K3 4ª iteração 

K1xd2/dm d3 K2xd3/dm d4 

kN/m m mm kN/m m mm 

8310 0,0022 2,22 0,44 3695 0,0023 2,29 

7379 0,0043 4,29 0,54 3961 0,0044 4,45 

22378 0,0063 6,28 0,90 22378 0,0064 6,40 

8926 0,0118 11,84 0,79 7047 0,0124 12,44 

1109536 0,0003 0,35 0,35 1109536 0,0003 0,35 

1124097 0,0003 0,29 0,29 1124097 0,0003 0,29 

1031415 0,0003 0,33 0,33 1031415 0,0003 0,33 

8581 0,0013 1,34 0,45 3842 0,0014 1,38 

969163 0,0003 0,31 0,31 969163 0,0003 0,31 

Anexo IV  Distribuição de cargas segundo zonas na cortina de estacas 

Zona 
Joint F3 ΣF3 Carga de projeto ΣF3/Lzona 

Text KN kN kN/m kN/m 

I 

AB01 17,21 

1800 900 184 

AB02 21,61 

AB03 26,72 

AB04 31,12 

AB05 32,99 

AB06 33,36 

AB07 32,04 

AB08 31,53 

AB09 30,39 

AB010 203,08 

AB011 197,52 

AB012 194,01 

AB013 188,17 

AB014 184,01 



 

VI 
 

AB015 185,42 

AB016 187,84 

AB017 203,46 

II 

AB018 219,58 

2221 510 227 

AB019 190,91 

AB020 206,57 

AB021 244,22 

AB022 264,65 

AB023 273,81 

AB024 275,19 

AB025 276,27 

AB026 269,51 

III 

AB027 265,69 

7401 200 756 

AB028 2115,50 

AB029 1575,28 

AB030 1173,28 

AB031 782,95 

AB032 451,48 

AB033 243,48 

AB034 224,82 

AB035 261,09 

AB036 307,56 

IV 

BC01 30,24 

900 225 46 

BC02 30,43 

BC03 30,41 

BC04 31,18 

BC05 31,02 

BC06 31,25 

BC07 30,76 

BC08 30,92 

BC09 31,93 

BC010 35,81 

BC011 41,57 

BC012 44,53 

BC013 45,36 

BC014 44,68 

BC015 42,53 

BC016 39,79 

BC017 37,30 



 

VII 
 

BC018 36,58 

BC019 36,24 

BC020 35,86 

BC021 36,21 

BC022 36,23 

BC023 36,10 

BC024 36,45 

BC025 36,82 

V 

BC026 36,99 

7005 760 356 

BC027 37,03 

BC028 238,99 

BC029 252,61 

BC030 271,70 

BC031 295,17 

BC032 313,65 

BC033 331,21 

BC034 350,35 

BC035 362,67 

BC036 381,96 

BC037 399,82 

BC038 425,45 

BC039 443,31 

BC040 462,63 

BC041 480,12 

BC042 499,35 

BC043 164,41 

BC044 169,86 

BC045 174,02 

BC046 178,03 

BC047 180,73 

BC048 183,23 

BC049 185,10 

BC050 186,28 

VI 

CD01 186,65 

5135 127 237 

CD02 186,69 

CD03 186,70 

CD04 186,88 

CD05 186,04 

CD06 183,20 



 

VIII 
 

CD07 177,91 

CD08 172,69 

CD09 166,72 

CD010 160,65 

CD011 153,97 

CD012 147,06 

CD013 138,46 

CD014 126,64 

CD015 110,30 

CD016 89,83 

CD017 66,79 

CD018 44,81 

CD019 260,41 

CD020 255,45 

CD021 256,36 

CD022 257,33 

CD023 264,81 

CD024 271,21 

CD025 282,84 

CD026 296,54 

CD027 317,97 

VII 

CD028 350,61 

3258 310 393 

CD029 309,43 

CD030 297,46 

CD031 302,51 

CD032 302,66 

CD033 306,45 

CD034 295,97 

CD035 314,96 

CD036 363,84 

VIII 

DE01 413,81 

15310 140 538 

DE02 486,32 

DE03 569,73 

DE04 730,32 

DE05 978,14 

DE06 1369,51 

DE07 1936,94 

DE08 2606,94 

DE09 3358,63 



 

IX 
 

DE010 335,19 

DE011 328,03 

DE012 342,50 

DE013 366,79 

DE014 406,46 

DE015 474,46 

DE016 601,30 

DE017 5,11 

DE018 6,43 

766 

DE019 7,43 

DE020 8,20 

DE021 8,76 

DE022 9,08 

DE023 9,06 

DE024 9,54 

DE025 9,55 

DE026 9,08 

DE027 9,17 

DE028 8,84 

DE029 8,10 

DE030 6,91 

DE031 6,41 

DE032 5,56 

DE033 643,52 

DE034 504,08 

4904 

DE035 455,01 

DE036 384,56 

DE037 336,55 

DE038 316,83 

DE039 318,27 

DE040 324,90 

DE041 321,50 

DE042 356,37 

DE043 334,56 

DE044 300,74 

DE045 274,34 

DE046 243,12 

DE047 208,51 

DE048 224,90 



 

X 
 

Anexo V  Valores de Rc,d para as várias sondagens para o dimensionamento 
do grupo de estacas 

Sondagem 
Zona 

geotécnica 

qc qs L Rb,k Rs,k γb γs Rc,d 

MPa MPa m kN kN - - kN 

S1 

ZG2 13,16 0,088 19 - 5253 

3 2 

6267 
ZG1 21,72 0,145 6 6824 2733 

S2 

ZG2 11,25 0,1125 13 - 4595 

7341 
ZG1 21,88 0,146 12 6874 5504 

S3 

ZG2 16,49 0,11 14,5 - 5011 

7309 
ZG1 22,4 0,149 10,5 7037 4915 

S4 

ZG2 11,13 0,113 18,5 - 6567 

6814 
ZG1 20,45 0,136 6,5 6425 2777 

S5 

ZG2 14,28 0,095 11,5 - 3432 

6732 
ZG1 20,36 0,136 13,5 6396 5768 

S6 

ZG2 8,33 0,083 10 - 2608 

6644 
ZG1 20,4 0,136 15 6409 6409 

Anexo VI  Verificação dos ELU para o grupo de estacas 

Estaca 
R Rc,d 

Estaca 
R Rc,d 

Estaca 
R Rc,d 

kN kN kN kN kN kN 

E1 4233,672 6267 E44 237,424 7309 E87 416,45 7341 

E2 1912,392 6267 E45 664,717 7309 E88 335,719 7341 

E3 1870,822 6267 E46 4949,638 6267 E89 237,871 7341 

E4 1911,882 6267 E47 876,001 6267 E90 925,665 7341 

E5 1974,016 6267 E48 855,721 6267 E91 6227,25 6732 

E6 2030,987 6267 E49 833,698 6267 E92 1109,755 6732 

E7 2027,981 6267 E50 796,288 6267 E93 1074,168 6732 

E8 1793,715 6267 E51 757,139 6267 E94 1039,3 6732 

E9 1812,538 7309 E52 720,078 6267 E95 1003,286 6644 

E10 1596,602 7309 E53 464,682 6267 E96 965,235 6644 

E11 1365,462 7309 E54 642,979 7309 E97 928,929 6644 



 

XI 
 

E12 1130,272 7309 E55 603,851 7309 E98 608,548 6644 

E13 858,348 7309 E56 562,456 7309 E99 848,853 6644 

E14 531,299 7309 E57 496,603 7309 E100 802,311 6644 

E15 244,757 7309 E58 402,831 7309 E101 743,668 6644 

E16 3167,535 6267 E59 288 7309 E102 647,531 7341 

E17 3044,926 6267 E60 835,802 7309 E103 519,235 7341 

E18 546,797 6267 E61 5491,504 6267 E104 366,656 7341 

E19 542,43 6267 E62 974,757 6267 E105 1054,492 7341 

E20 535,719 6267 E63 950,283 6267 E106 6470,247 6732 

E21 523,871 6267 E64 916,092 6267 E107 1154,887 6732 

E22 505,985 6267 E65 876,523 6267 E108 1118,814 6732 

E23 328,037 6267 E66 838,194 6267 E109 1092,398 6732 

E24 448,239 7309 E67 798,397 6267 E110 1056,415 6644 

E25 408,955 7309 E68 518,717 6267 E111 1019,499 6644 

E26 366,546 7309 E69 720,733 7309 E112 983,075 6644 

E27 316,365 7309 E70 682,102 7309 E113 643,438 6644 

E28 253,071 7309 E71 638,18 7309 E114 899,254 6644 

E29 950,155 7309 E72 561,765 7309 E115 850,805 6644 

E30 428,254 7309 E73 454,689 7309 E116 779,663 6644 

E31 4159,471 6267 E74 324,541 7309 E117 673,572 7341 

E32 737,53 6267 E75 943,757 7309 E118 538,216 7341 

E33 719,948 6267 E76 5436,952 6732 E119 378,87 7341 

E34 705,384 6267 E77 718,993 6732 E120 1078,772 7341 

E35 682,82 6267 E78 696,033 6732 E121 6708,23 6814 

E36 654,029 6267 E79 670,81 6732 E122 1198,171 6814 

E37 623,083 6267 E80 645,056 6644 E123 1163,944 6814 

E38 401,92 6267 E81 617,925 6644 E124 1135,359 6814 

E39 552,642 7309 E82 592,587 6644 E125 1103,056 6644 

E40 513,561 7309 E83 378,208 6644 E126 1066,495 6644 

E41 470,209 7309 E84 540,578 6644 E127 1027,685 6644 

E42 413,343 7309 E85 511,722 6644 E128 672,613 6644 

E43 335,36 7309 E86 475,966 6644 E129 939,773 6644 

Estaca 
R Rc,d 

Estaca 
R Rc,d    

kN kN kN kN    

E130 882,432 6644 E174 5483,035 6644    

E131 802,486 6644 E175 5121,289 6644    

E132 692,241 7341 E176 4645,837 6644    

E133 552,152 7341 E177 4014,454 7341    

E134 386,955 7341 E178 3218,721 7341    



 

XII 
 

E135 1098,104 7341 E179 2288,101 7341    

E136 6403,887 6814 E180 2602,805 7341    

E137 1243,834 6814       

E138 1211,562 6814       

E139 1178,823 6814       

E140 1141,827 6644       

E141 1102,272 6644       

E142 1061,033 6644       

E143 693,967 6644       

E144 967,068 6644       

E145 903,81 6644       

E146 820,772 6644       

E147 707,751 7341       

E148 563,782 7341       

E149 396,724 7341       

E150 1126,402 7341       

E151 6638,765 6814       

E152 6473,88 6814       

E153 1256,315 6814       

E154 1216,306 6814       

E155 1172,639 6644       

E156 1128,751 6644       

E157 1085,133 6644       

E158 708,704 6644       

E159 986,629 6644       

E160 921,126 6644       

E161 835,419 6644       

E162 721,104 7341       

E163 575,394 7341       

E164 2209,012 7341       

E165 1169,28 7341       

E166 6777,393 6814       

E167 6710,294 6814       

E168 6512,643 6814       

E169 6800,246 6814       

E170 6524,748 6644       

E171 6265,912 6644       

E172 6020,708 6644       

E173 5290,334 6644       



 

XIII 
 

Anexo VII  Assentamentos para o grupo de estacas 

Estaca 
δ6 

Estaca 
δ 

Estaca 
δ Estaca δ Estaca δ 

m m m  m  m 

E1 -0,022 E43 -0,027 E85 -0,055 E127 -0,068 E169 -0,076 

E2 -0,022 E44 -0,020 E86 -0,052 E128 -0,067 E170 -0,074 

E3 -0,022 E45 -0,011 E87 -0,046 E129 -0,065 E171 -0,072 

E4 -0,023 E46 -0,055 E88 -0,038 E130 -0,062 E172 -0,070 

E5 -0,025 E47 -0,055 E89 -0,027 E131 -0,057 E173 -0,068 

E6 -0,026 E48 -0,055 E90 -0,015 E132 -0,050 E174 -0,066 

E7 -0,026 E49 -0,055 E91 -0,068 E133 -0,040 E175 -0,062 

E8 -0,026 E50 -0,053 E92 -0,068 E134 -0,028 E176 -0,057 

E9 -0,024 E51 -0,052 E93 -0,068 E135 -0,015 E177 -0,050 

E10 -0,022 E52 -0,050 E94 -0,067 E136 -0,074 E178 -0,040 

E11 -0,020 E53 -0,049 E95 -0,066 E137 -0,074 E179 -0,029 

E12 -0,017 E54 -0,047 E96 -0,064 E138 -0,074 E180 -0,016 

E13 -0,013 E55 -0,046 E97 -0,063 E139 -0,074   

E14 -0,009 E56 -0,044 E98 -0,062 E140 -0,073   

E15 -0,003 E57 -0,039 E99 -0,060 E141 -0,071   

E16 -0,035 E58 -0,032 E100 -0,058 E142 -0,070   

E17 -0,035 E59 -0,023 E101 -0,054 E143 -0,068   

E18 -0,035 E60 -0,013 E102 -0,048 E144 -0,065   

E19 -0,036 E61 -0,061 E103 -0,039 E145 -0,062   

E20 -0,036 E62 -0,061 E104 -0,028 E146 -0,057   

E21 -0,036 E63 -0,061 E105 -0,015 E147 -0,050   

E22 -0,035 E64 -0,060 E106 -0,070 E148 -0,040   

E23 -0,035 E65 -0,058 E107 -0,070 E149 -0,028   

E24 -0,033 E66 -0,057 E108 -0,070 E150 -0,015   

E25 -0,031 E67 -0,055 E109 -0,070 E151 -0,077   

E26 -0,029 E68 -0,054 E110 -0,069 E152 -0,077   

E27 -0,026 E69 -0,052 E111 -0,067 E153 -0,076   

E28 -0,021 E70 -0,051 E112 -0,066 E154 -0,075   

E29 -0,015 E71 -0,049 E113 -0,064 E155 -0,074   

E30 -0,007 E72 -0,043 E114 -0,063 E156 -0,072   

E31 -0,046 E73 -0,036 E115 -0,060 E157 -0,070   

                                                      
6 δadm=0,100m em valor absoluto 



 

XIV 
 

E32 -0,046 E74 -0,026 E116 -0,056 E158 -0,068   

E33 -0,046 E75 -0,014 E117 -0,049 E159 -0,066   

E34 -0,047 E76 -0,065 E118 -0,040 E160 -0,062   

E35 -0,046 E77 -0,065 E119 -0,028 E161 -0,057   

E36 -0,045 E78 -0,065 E120 -0,015 E162 -0,050   

E37 -0,044 E79 -0,064 E121 -0,072 E163 -0,040   

E38 -0,042 E80 -0,063 E122 -0,072 E164 -0,028   

E39 -0,041 E81 -0,061 E123 -0,072 E165 -0,015   

E40 -0,039 E82 -0,060 E124 -0,072 E166 -0,079   

E41 -0,037 E83 -0,058 E125 -0,071 E167 -0,079   

E42 -0,033 E84 -0,057 E126 -0,070 E168 -0,078   

Anexo VIII  Deslocamentos verticais das três fundações segundo as fases de 
construção 

 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

CPRF EG GE CPRF EG GE CPRF EG GE CPRF EG GE 

m m m m m m m m m m m m 

V10 -0,002 -0,020 -0,022 -0,002 -0,022 -0,024 -0,003 -0,032 -0,032 -0,005 -0,052 -0,047 

V11 -0,004 -0,031 -0,036 -0,004 -0,034 -0,038 -0,005 -0,050 -0,052 -0,008 -0,077 -0,072 

V12 -0,006 -0,027 -0,043 -0,007 -0,030 -0,046 -0,009 -0,045 -0,061 -0,010 -0,060 -0,082 

V13 -0,011 -0,020 -0,025 -0,011 -0,022 -0,027 -0,015 -0,033 -0,037 -0,020 -0,047 -0,049 

V14 0,000 -0,001 -0,002 0,000 -0,001 -0,002 0,000 -0,002 -0,002 0,000 -0,002 -0,003 

V27 0,000 -0,001 -0,002 0,000 -0,001 -0,002 0,000 -0,002 -0,003 0,000 -0,003 -0,004 

V15 0,000 -0,001 -0,002 0,000 -0,001 -0,002 0,000 -0,002 -0,003 -0,001 -0,003 -0,004 

V16 -0,001 -0,007 -0,006 -0,002 -0,008 -0,007 -0,002 -0,011 -0,009 -0,002 -0,019 -0,014 

V17 0,000 -0,001 -0,003 0,000 -0,001 -0,004 0,000 -0,002 -0,005 0,000 -0,004 -0,008 

FT       -0,016 -0,035 -0,039 -0,021 -0,049 -0,053 

FP       -0,005 -0,050 -0,051 -0,008 -0,077 -0,072 

FLe       -0,002 -0,016 -0,016 -0,004 -0,026 -0,023 

FLd       -0,001 -0,020 -0,018 -0,002 -0,036 -0,026 

 

Fase 5 Total       

CPRF EG GE CPRF EG GE       

m m m m m m       

V10 -0,007 -0,069 -0,060 -0,008 -0,080 -0,067       

V11 -0,010 -0,099 -0,089 -0,011 -0,112 -0,099       

V12 -0,011 -0,072 -0,097 -0,011 -0,079 -0,107       

V13 -0,024 -0,058 -0,059 -0,027 -0,064 -0,065       

V14 0,000 -0,003 -0,004 0,000 -0,003 -0,004       
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V27 -0,001 -0,003 -0,005 -0,001 -0,003 -0,006       

V15 -0,001 -0,004 -0,005 -0,001 -0,004 -0,006       

V16 -0,002 -0,024 -0,017 -0,002 -0,028 -0,019       

V17 -0,001 -0,005 -0,010 -0,001 -0,006 -0,012       

FT -0,025 -0,060 -0,063 -0,028 -0,067 -0,069       

FP -0,011 -0,099 -0,088 -0,012 -0,113 -0,099       

FLe -0,005 -0,033 -0,028 -0,006 -0,037 -0,031       

FLd -0,002 -0,048 -0,033 -0,002 -0,055 -0,037       

Anexo IX  Análise de custo 
  Φestaca

s 
Aço Cestacas L N N x Cestacas VMEnc CMEnc AEnsol 

hEnso

l 
Censol Total 

  mm kg/m € m - € m3 € m2 m € € 

C
P

R
F

 

E
s
ta

c
a
 

1000 49,8 
101,2

8 
21,
0 

7 14 888,52 

508,3
1 

46 
320,78 

1822,3
1 

0,35 60 165,18 
244 

923,81 

1200 62,2 
101,4

8 
19,
6 

23 45 749,42 

1500 85,9 
110,2

4 
16,
5 

6 10 913,76 

E
s
ta

c
a
 c

o
m

 

p
e
rf

il 

1000 
101,

8 
116,1

1 
21,
0 

7 17 068,61 

1200 
114,

3 
120,7

3 
19,
6 

7 16 564,29 

1500 
138,

0 
129,4

9 
16,
5 

9 19 228,64 

M
ic

ro
e
s
ta

c
a
 

168,3 - 24,02 
14,
0 

17 5 715,96 91,18 8 308,65 

Grupo de 
estacas 

1000 49,8 
101,2

8 
25,
0 

18
0 

455 
771,00 

- - 2,90 
498 

511,47 
954 

282,47 

Ensoleirament
o geral 

- - -   - - - - 1,80 
309 

420,91 
309 

420,91 

Anexo X  Valores de tensão lateral e distorção com a redução da resistência 
das estacas CPRF 

 Joint z U1 L ε1 U2 L ε2 β1 β2 

Text m m m -  x103 m m - x103 rad x103 rad x103 

1
0

0
%

 

PIL1 0 0,00075 0,8 0,00093 0,93 -0,00081 2 0,00041 0,41 -0,00031 0,31 -0,00098 0,98 

PIL2 0 0,00060 0,8 0,00075 0,75 -0,00064 2,3 0,00028 0,28 -0,00013 0,13 -0,00013 0,13 

PIL3 0 0,00054 0,8 0,00067 0,67 -0,00059 2,3 0,00026 0,26 -0,00008 0,08 -0,00008 0,08 

PIL4 0 0,00048 0,8 0,00060 0,60 -0,00062 2 0,00031 0,31 -0,00006 0,06 -0,00003 0,03 

PIL5 0 0,00043 0,8 0,00054 0,54 -0,00069 2 0,00035 0,35 -0,00014 0,14 -0,00008 0,08 

PIL6 0 0,00034 0,8 0,00043 0,43 -0,00078 2 0,00039 0,39 -0,00006 0,06 0,00005 0,05 

PIL7 0 0,00045 0,8 0,00057 0,57 -0,00068 0,8 0,00084 0,84 -0,00012 0,12 -0,00042 0,42 

PIL8 0 0,00044 2 0,00022 0,22 -0,00084 0,8 0,00105 1,05 -0,00001 0,01 -0,00010 0,10 

PIL9 0 0,00049 0,8 0,00062 0,62 -0,00070 2 0,00035 0,35 -0,00043 0,43 0,00017 0,17 

PIL10 0 0,00050 0,8 0,00062 0,62 -0,00064 2 0,00032 0,32 -0,00012 0,12 -0,00035 0,35 

PIL11 0 0,00048 0,8 0,00060 0,60 -0,00063 2 0,00031 0,31 0,00000 0,00 0,00000 0,00 

PIL12 0 0,00048 0,8 0,00060 0,60 -0,00062 2 0,00031 0,31 0,00008 0,08 -0,00005 0,05 

PIL13 0 0,00049 2 0,00024 0,24 -0,00075 0,8 0,00094 0,94 0,00017 0,17 -0,00009 0,09 

PIL14 0 0,00046 2 0,00023 0,23 -0,00116 0,8 0,00144 1,44 -0,00017 0,17 -0,00009 0,09 
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PIL15 0 0,00052 0,8 0,00065 0,65 -0,00067 0,8 0,00084 0,84 0,00001 0,01 -0,00049 0,49 

PIL16 0 0,00044 0,8 0,00055 0,55 -0,00068 0,8 0,00085 0,85 -0,00020 0,20 -0,00070 0,70 

PIL17 0 0,00037 1 0,00037 0,37 -0,00070 0,25 0,00280 2,80 -0,00078 0,78 -0,00011 0,11 

PIL18 0 0,00032 0,8 0,00040 0,40 -0,00074 0,8 0,00093 0,93 -0,00034 0,34 0,00034 0,34 

PIL19 0 0,00049 2 0,00024 0,24 -0,00083 0,8 0,00104 1,04 -0,00036 0,36 -0,00015 0,15 

PIL20 0 0,00057 2 0,00029 0,29 -0,00098 0,8 0,00122 1,22 -0,00038 0,38 0,00006 0,06 

PIL21 0 0,00071 2 0,00036 0,36 -0,00164 0,8 0,00205 2,05 -0,00059 0,59 -0,00023 0,23 

9
0

%
 

PIL1 0 0,00080 0,8 0,00099 0,99 -0,00084 2 0,00042 0,42 -0,00035 0,35 -0,00099 0,99 

PIL2 0 0,00064 0,8 0,00081 0,81 -0,00066 2,3 0,00029 0,29 -0,00015 0,15 -0,00014 0,14 

PIL3 0 0,00058 0,8 0,00073 0,73 -0,00061 2,3 0,00027 0,27 -0,00009 0,09 -0,00009 0,09 

PIL4 0 0,00053 0,8 0,00066 0,66 -0,00063 2 0,00032 0,32 -0,00007 0,07 -0,00003 0,03 

PIL5 0 0,00047 0,8 0,00059 0,59 -0,00071 2 0,00036 0,36 -0,00017 0,17 -0,00008 0,08 

PIL6 0 0,00038 0,8 0,00048 0,48 -0,00079 2 0,00040 0,40 -0,00007 0,07 0,00007 0,07 

PIL7 0 0,00050 0,8 0,00062 0,62 -0,00068 0,8 0,00086 0,86 -0,00012 0,12 -0,00043 0,43 

PIL8 0 0,00048 2 0,00024 0,24 -0,00085 0,8 0,00107 1,07 -0,00001 0,01 -0,00011 0,11 

PIL9 0 0,00054 0,8 0,00067 0,67 -0,00071 2 0,00036 0,36 -0,00044 0,44 0,00015 0,15 

PIL10 0 0,00054 0,8 0,00067 0,67 -0,00065 2 0,00032 0,32 -0,00011 0,11 -0,00036 0,36 

PIL11 0 0,00052 0,8 0,00066 0,66 -0,00064 2 0,00032 0,32 0,00001 0,01 -0,00001 0,01 

PIL12 0 0,00052 0,8 0,00065 0,65 -0,00063 2 0,00032 0,32 0,00009 0,09 -0,00006 0,06 

PIL13 0 0,00053 2 0,00026 0,26 -0,00076 0,8 0,00095 0,95 0,00019 0,19 -0,00011 0,11 

PIL14 0 0,00051 2 0,00025 0,25 -0,00117 0,8 0,00146 1,46 -0,00018 0,18 -0,00011 0,11 

PIL15 0 0,00056 0,8 0,00070 0,70 -0,00068 0,8 0,00084 0,84 0,00002 0,02 -0,00050 0,50 

PIL16 0 0,00048 0,8 0,00060 0,60 -0,00069 0,8 0,00086 0,86 -0,00020 0,20 -0,00071 0,71 

PIL17 0 0,00041 1 0,00041 0,41 -0,00071 0,25 0,00282 2,82 -0,00077 0,77 -0,00012 0,12 

PIL18 0 0,00036 0,8 0,00045 0,45 -0,00075 0,8 0,00094 0,94 -0,00034 0,34 0,00033 0,33 

PIL19 0 0,00052 2 0,00026 0,26 -0,00084 0,8 0,00105 1,05 -0,00038 0,38 -0,00016 0,16 

PIL20 0 0,00061 2 0,00030 0,30 -0,00099 0,8 0,00123 1,23 -0,00041 0,41 0,00006 0,06 

PIL21 0 0,00076 2 0,00038 0,38 -0,00165 0,8 0,00206 2,06 -0,00059 0,59 -0,00026 0,26 

8
0

%
 

PIL1 0 0,00086 0,8 0,00107 1,07 -0,00088 2 0,00044 0,44 -0,00041 0,41 -0,00101 1,01 

PIL2 0 0,00070 0,8 0,00088 0,88 -0,00069 2,3 0,00030 0,30 -0,00018 0,18 -0,00016 0,16 

PIL3 0 0,00064 0,8 0,00080 0,80 -0,00064 2,3 0,00028 0,28 -0,00011 0,11 -0,00009 0,09 

PIL4 0 0,00058 0,8 0,00073 0,73 -0,00065 2 0,00033 0,33 -0,00009 0,09 -0,00003 0,03 

PIL5 0 0,00052 0,8 0,00065 0,65 -0,00073 2 0,00037 0,37 -0,00020 0,20 -0,00008 0,08 

PIL6 0 0,00043 0,8 0,00054 0,54 -0,00081 2 0,00041 0,41 -0,00008 0,08 0,00008 0,08 

PIL7 0 0,00055 0,8 0,00069 0,69 -0,00070 0,8 0,00087 0,87 -0,00012 0,12 -0,00044 0,44 

PIL8 0 0,00054 2 0,00027 0,27 -0,00087 0,8 0,00109 1,09 -0,00001 0,01 -0,00013 0,13 

PIL9 0 0,00059 0,8 0,00074 0,74 -0,00072 2 0,00036 0,36 -0,00044 0,44 0,00014 0,14 

PIL10 0 0,00059 0,8 0,00074 0,74 -0,00066 2 0,00033 0,33 -0,00010 0,10 -0,00037 0,37 

PIL11 0 0,00058 0,8 0,00072 0,72 -0,00065 2 0,00032 0,32 0,00002 0,02 -0,00002 0,02 

PIL12 0 0,00057 0,8 0,00072 0,72 -0,00064 2 0,00032 0,32 0,00009 0,09 -0,00007 0,07 

PIL13 0 0,00058 2 0,00029 0,29 -0,00077 0,8 0,00096 0,96 0,00021 0,21 -0,00012 0,12 

PIL14 0 0,00056 2 0,00028 0,28 -0,00118 0,8 0,00147 1,47 -0,00019 0,19 -0,00013 0,13 

PIL15 0 0,00061 0,8 0,00076 0,76 -0,00069 0,8 0,00086 0,86 0,00004 0,04 -0,00052 0,52 

PIL16 0 0,00053 0,8 0,00066 0,66 -0,00070 0,8 0,00088 0,88 -0,00019 0,19 -0,00072 0,72 

PIL17 0 0,00046 1 0,00046 0,46 -0,00072 0,25 0,00287 2,87 -0,00076 0,76 -0,00013 0,13 

PIL18 0 0,00041 0,8 0,00051 0,51 -0,00076 0,8 0,00095 0,95 -0,00035 0,35 0,00032 0,32 
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PIL19 0 0,00057 2 0,00029 0,29 -0,00086 0,8 0,00107 1,07 -0,00039 0,39 -0,00017 0,17 

PIL20 0 0,00066 2 0,00033 0,33 -0,00100 0,8 0,00125 1,25 -0,00043 0,43 0,00006 0,06 

PIL21 0 0,00081 2 0,00041 0,41 -0,00166 0,8 0,00207 2,07 -0,00060 0,60 -0,00029 0,29 

…
 

5
0

%
 

PIL1 0 0,00115 0,8 0,00144 1,44 -0,00111 2 0,00056 0,56 -0,00070 0,70 -0,00107 1,07 

PIL2 0 0,00098 0,8 0,00123 1,23 -0,00087 2,3 0,00038 0,38 -0,00031 0,31 -0,00024 0,24 

PIL3 0 0,00091 0,8 0,00114 1,14 -0,00080 2,3 0,00035 0,35 -0,00020 0,20 -0,00013 0,13 

PIL4 0 0,00084 0,8 0,00106 1,06 -0,00078 2 0,00039 0,39 -0,00021 0,21 -0,00005 0,05 

PIL5 0 0,00078 0,8 0,00097 0,97 -0,00087 2 0,00043 0,43 -0,00036 0,36 -0,00010 0,10 

PIL6 0 0,00066 0,8 0,00083 0,83 -0,00094 2 0,00047 0,47 -0,00013 0,13 0,00016 0,16 

PIL7 0 0,00081 0,8 0,00101 1,01 -0,00079 0,8 0,00098 0,98 -0,00013 0,13 -0,00051 0,51 

PIL8 0 0,00080 2 0,00040 0,40 -0,00097 0,8 0,00122 1,22 -0,00002 0,02 -0,00021 0,21 

PIL9 0 0,00085 0,8 0,00107 1,07 -0,00081 2 0,00041 0,41 -0,00044 0,44 0,00007 0,07 

PIL10 0 0,00085 0,8 0,00107 1,07 -0,00074 2 0,00037 0,37 -0,00005 0,05 -0,00040 0,40 

PIL11 0 0,00084 0,8 0,00105 1,05 -0,00073 2 0,00036 0,36 0,00004 0,04 -0,00006 0,06 

PIL12 0 0,00083 0,8 0,00104 1,04 -0,00072 2 0,00036 0,36 0,00012 0,12 -0,00011 0,11 

PIL13 0 0,00085 2 0,00042 0,42 -0,00086 0,8 0,00107 1,07 0,00028 0,28 -0,00020 0,20 

PIL14 0 0,00085 2 0,00042 0,42 -0,00128 0,8 0,00160 1,60 -0,00026 0,26 -0,00024 0,24 

PIL15 0 0,00086 0,8 0,00108 1,08 -0,00076 0,8 0,00096 0,96 0,00011 0,11 -0,00058 0,58 

PIL16 0 0,00078 0,8 0,00097 0,97 -0,00078 0,8 0,00098 0,98 -0,00016 0,16 -0,00077 0,77 

PIL17 0 0,00070 1 0,00070 0,70 -0,00080 0,25 0,00318 3,18 -0,00069 0,69 -0,00017 0,17 

PIL18 0 0,00065 0,8 0,00081 0,81 -0,00084 0,8 0,00105 1,05 -0,00034 0,34 0,00028 0,28 

PIL19 0 0,00082 2 0,00041 0,41 -0,00095 0,8 0,00119 1,19 -0,00042 0,42 -0,00022 0,22 

PIL20 0 0,00091 2 0,00045 0,45 -0,00109 0,8 0,00136 1,36 -0,00054 0,54 0,00004 0,04 

PIL21 0 0,00110 2 0,00055 0,55 -0,00174 0,8 0,00218 2,18 -0,00063 0,63 -0,00047 0,47 

4
0

%
 

PIL1 0 0,00133 0,8 0,00166 1,66 -0,00127 2 0,00063 0,63 -0,00088 0,88 -0,00111 1,11 

PIL2 0 0,00115 0,8 0,00144 1,44 -0,00100 2,3 0,00044 0,44 -0,00039 0,39 -0,00029 0,29 

PIL3 0 0,00108 0,8 0,00134 1,34 -0,00091 2,3 0,00040 0,40 -0,00026 0,26 -0,00014 0,14 

PIL4 0 0,00100 0,8 0,00125 1,25 -0,00087 2 0,00044 0,44 -0,00030 0,30 -0,00007 0,07 

PIL5 0 0,00092 0,8 0,00116 1,16 -0,00097 2 0,00049 0,49 -0,00047 0,47 -0,00010 0,10 

PIL6 0 0,00080 0,8 0,00101 1,01 -0,00104 2 0,00052 0,52 -0,00016 0,16 0,00020 0,20 

PIL7 0 0,00096 0,8 0,00121 1,21 -0,00086 0,8 0,00108 1,08 -0,00014 0,14 -0,00055 0,55 

PIL8 0 0,00096 2 0,00048 0,48 -0,00106 0,8 0,00132 1,32 -0,00004 0,04 -0,00026 0,26 

PIL9 0 0,00101 0,8 0,00126 1,26 -0,00088 2 0,00044 0,44 -0,00042 0,42 0,00003 0,03 

PIL10 0 0,00101 0,8 0,00126 1,26 -0,00080 2 0,00040 0,40 -0,00003 0,03 -0,00041 0,41 

PIL11 0 0,00099 0,8 0,00124 1,24 -0,00079 2 0,00040 0,40 0,00005 0,05 -0,00009 0,09 

PIL12 0 0,00099 0,8 0,00124 1,24 -0,00079 2 0,00040 0,40 0,00013 0,13 -0,00014 0,14 

PIL13 0 0,00101 2 0,00050 0,50 -0,00093 0,8 0,00116 1,16 0,00031 0,31 -0,00025 0,25 

PIL14 0 0,00102 2 0,00051 0,51 -0,00136 0,8 0,00170 1,70 -0,00030 0,30 -0,00032 0,32 

PIL15 0 0,00101 0,8 0,00127 1,27 -0,00083 0,8 0,00104 1,04 0,00015 0,15 -0,00062 0,62 

PIL16 0 0,00093 0,8 0,00116 1,16 -0,00084 0,8 0,00106 1,06 -0,00014 0,14 -0,00080 0,80 

PIL17 0 0,00084 1 0,00084 0,84 -0,00086 0,25 0,00344 3,44 -0,00064 0,64 -0,00020 0,20 

PIL18 0 0,00079 0,8 0,00099 0,99 -0,00091 0,8 0,00114 1,14 -0,00032 0,32 0,00026 0,26 

PIL19 0 0,00097 2 0,00049 0,49 -0,00102 0,8 0,00127 1,27 -0,00042 0,42 -0,00025 0,25 

PIL20 0 0,00106 2 0,00053 0,53 -0,00116 0,8 0,00145 1,45 -0,00058 0,58 0,00003 0,03 

PIL21 0 0,00128 2 0,00064 0,64 -0,00182 0,8 0,00227 2,27 -0,00064 0,64 -0,00058 0,58 
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Anexo XI  Verificação dos ELU com resistência das estacas CPRF a 40% 

Diâmetro 
Elemento 

U3 F3 Kcalc Kmolas (Kmolas-Kcalc)/Kmolas x 
100 mm m KN KN/m KN/m 

1000 
s
e
m

 p
e
rf

il 
1 -0,0247 12662 513280 513538 0,050% 

1000 2 -0,0247 12658 513287 513538 0,049% 

1000 3 -0,0123 6313 513268 513538 0,053% 

1000 4 -0,0142 7273 513450 513538 0,017% 

1000 5 -0,0131 6723 512797 513538 0,144% 

1000 6 -0,0133 6839 514096 513538 -0,109% 

1000 7 -0,0122 6288 513363 513538 0,034% 

1000 

c
o
m

 p
e
rf

il 

1 -0,0226 11608 514487 516032 0,299% 

1000 2 -0,0230 11813 514497 516032 0,297% 

1000 3 -0,0174 8987 515492 516032 0,105% 

1000 4 -0,0134 6928 515482 516032 0,106% 

1000 5 -0,0129 6639 515513 516032 0,101% 

1000 6 -0,0113 5819 515876 516032 0,030% 

1000 7 -0,0107 5539 515502 516032 0,103% 

1200 

s
e
m

 p
e
rf

il 

1 -0,0201 15807 786758 788273 0,192% 

1200 2 -0,0172 13522 788101 788273 0,022% 

1200 3 -0,0162 12791 788109 788273 0,021% 

1200 4 -0,0158 12448 788115 788273 0,020% 

1200 5 -0,0156 12284 786413 788273 0,236% 

1200 6 -0,0153 12017 786057 788273 0,281% 

1200 7 -0,0147 11573 786760 788273 0,192% 

1200 8 -0,0141 11091 788128 788273 0,018% 

1200 9 -0,0123 9657 787996 788273 0,035% 

1200 10 -0,0121 9564 788092 788273 0,023% 

1200 11 -0,0111 8735 787470 788273 0,102% 

1200 12 -0,0197 15467 786324 788273 0,247% 

1200 13 -0,0095 7496 787517 788273 0,096% 

1200 14 -0,0084 6660 789102 788273 -0,105% 

1200 15 -0,0095 7534 789105 788273 -0,106% 

1200 16 -0,0104 8169 789064 788273 -0,100% 

1200 17 -0,0177 13925 788535 788273 -0,033% 

1200 18 -0,0177 13964 788774 788273 -0,063% 

1200 19 -0,0191 15027 786769 788273 0,191% 

1200 20 -0,0187 14679 786318 788273 0,248% 

1200 21 -0,0156 12333 789066 788273 -0,101% 

1200 22 -0,0148 11654 788879 788273 -0,077% 

1200 23 -0,0172 13588 788120 788273 0,019% 

1200 

c
o
m

 p
e
rf

il 

1 -0,0175 13706 784104 785625 0,194% 

1200 2 -0,0198 15538 784078 785625 0,197% 

1200 3 -0,0105 8261 784099 785625 0,194% 

1200 4 -0,0129 10151 784062 785625 0,199% 

1200 5 -0,0093 7277 784055 785625 0,200% 

1200 6 -0,0116 9125 784079 785625 0,197% 
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1200 7 -0,0140 10950 784093 785625 0,195% 

1500 

s
e
m

 p
e
rf

il 

1 -0,0072 10477 1455708 1455842 0,009% 

1500 2 -0,0075 10895 1456062 1455842 -0,015% 

1500 3 -0,0034 4986 1456004 1455842 -0,011% 

1500 4 -0,0068 9877 1455870 1455842 -0,002% 

1500 5 -0,0131 18969 1453020 1455842 0,194% 

1500 6 -0,0048 6959 1455780 1455842 0,004% 

1500 

c
o
m

 p
e
rf

il 

1 -0,0139 20049 1437707 1442166 0,309% 

1500 2 -0,0110 15774 1437376 1442166 0,332% 

1500 3 -0,0055 7836 1437434 1442166 0,328% 

1500 4 -0,0092 13171 1437571 1442166 0,319% 

1500 5 -0,0085 12239 1437538 1442166 0,321% 

1500 6 -0,0095 13638 1437765 1442166 0,305% 

1500 7 -0,0131 18803 1437737 1442166 0,307% 

1500 8 -0,0078 11260 1437781 1442166 0,304% 

1500 9 -0,0081 11611 1437673 1442166 0,312% 

Microestaca 1 -0,0156 285 18298 18345 0,257% 

Microestaca 2 -0,0144 263 18235 18345 0,599% 

Microestaca 3 -0,0142 261 18301 18345 0,244% 

Microestaca 4 -0,0146 266 18194 18345 0,825% 

Microestaca 5 -0,0137 250 18179 18345 0,906% 

Microestaca 6 -0,0149 276 18496 18345 -0,821% 

Microestaca 7 -0,0145 267 18423 18345 -0,426% 

Microestaca 8 -0,0139 255 18310 18345 0,193% 

Microestaca 9 -0,0136 250 18327 18345 0,100% 

Microestaca 10 -0,0164 294 17939 18345 2,216% 

Microestaca 11 -0,0156 287 18329 18345 0,089% 

Microestaca 12 -0,0154 275 17894 18345 2,459% 

Microestaca 13 -0,0155 286 18487 18345 -0,773% 

Microestaca 14 -0,0150 275 18310 18345 0,192% 

Microestaca 15 -0,0141 257 18263 18345 0,445% 

Microestaca 16 -0,0153 281 18386 18345 -0,221% 

Microestaca 17 -0,0150 274 18247 18345 0,535% 



 

XX 
 

Anexo XII  Planta de fundações do grupo de estacas 

 


