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Resumo 

Nos últimos anos verificou-se um crescimento económico e uma dinamização do setor da construção, 

em especial da reabilitação. A necessidade de manutenção de paredes estruturais, nomeadamente 

fachadas, associada à cada vez maior procura pelos espaços subterrâneos, originou um crescimento 

da utilização de microestacas para o recalçamento das paredes e de estruturas de contenção periférica. 

Neste enquadramento, foram analisados dois casos de estudo onde se utilizaram microestacas para o 
recalçamento de paredes. O primeiro visa a adaptação do Palácio Condes da Ribeira Grande, em 

Alcântara, a um Museu-Hotel. O projeto envolve o recalçamento de várias paredes estruturais 

interiores, de forma a permitir a execução de um túnel, sob o Palácio, de acesso a um parque de 

estacionamento no logradouro. O segundo caso de estudo respeita à construção do Conjunto 

Habitacional Quinta do Calvário, envolvendo o recalçamento das fachadas, com demolição do interior, 

e execução de uma estrutura de contenção periférica sob as fachadas centenárias. 

Esta dissertação visou o estudo do comportamento das duas estruturas de recalçamento de paredes 
estruturais sujeitas a diversas cargas, através da execução de um modelo numérico e sua análise 

estrutural com recurso a um programa de elementos finitos, o SAP2000. No primeiro caso de estudo, 

a estrutura foi analisada do ponto de vista do projeto, tendo-se efetuado as verificações de segurança 

e analisado os principais condicionamentos. No segundo caso de estudo, foi feita uma comparação 

entre os deslocamentos registados no modelo numérico da parede estrutural recalçada e os valores 

reais obtidos pelo Plano de Instrumentação e Observação. 

 

Palavras-chave: Recalçamento de Paredes Estruturais; Microestacas; Modelação; Monitorização; 

Rendimentos. 
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Abstract 

In the last few years there has been a widespread economic growth in Portugal, boosted by tourism and 

private investment, leading to an increase in the construction sector, especially rehabilitation. The 

request for maintenance of structural walls, namely façades, associated with the higher demand for 

underground spaces, has led to a growing use of micropiles for the underpinning and suspension of 

structural walls and retaining structures. 

In this context, two practical case studies were analyzed in which micropiling underpinning techniques 

were used for structural walls. The first case study refers to the adaptation of Palácio Condes da Ribeira 

Grande, in Alcântara, to a Hotel-Museum. The project involves the underpinning of several interior 

structural walls to allow the tunneling, under the Palace, to access a parking lot in the patio area. The 

second case study consists in the construction work Conjunto Habitacional Quinta do Calvário, taking 

place in Lisbon, and deals with the rebuilding of the façades, demolishing the entire interior, and the 

execution of retaining structures under the historical façades. 

This dissertation aimed at studying the behavior of those two underpinning structures, using a finite 

element program, SAP2000. In the first case study, the structure was analyzed from the project point of 

view: safety checks were carried out and the main constraints were analyzed. In the second case study, 

a comparison was made between the displacements obtained in the numerical model and the actual 

values obtained by the Monitoring and Survey Plan. 

 

Keywords: Underpinning of Structural Walls; Micropiles; Modeling; Monitoring; Performance. 
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kcálculo – Rigidez de uma microestaca de cálculo, cuja espessura é calculada de forma a que tenha uma 

rigidez equivalente a duas microestacas  

kme – Rigidez axial da microestaca  

kmola – Rigidez da mola  

kreal – Rigidez de uma microestaca preconizada no projeto  

ksolo – Rigidez do solo 

ppAlvenaria – Peso próprio das paredes de alvenaria de pedra  

ppLajes Mistas – Peso próprio das lajes mistas 

ppPavimento Abobadado – Peso próprio de um pavimento abobadado 

ppViga Recalçamento – Peso próprio das vigas de recalçamento  

t – Espessura da secção 

wk – Valor característico da pressão dinâmica  

z – Braço do binário das forças interiores 

 

 

Letras maiúsculas latinas  

Ac – Área da porção de betão da secção da microestaca 

As – Área da porção de aço da secção da microestaca 

Asecção – Área da secção de uma microestaca 

"#$
#

 – Secção transversal total da armadura 

At – Aterro 

Dd – Diâmetro de furação 

E' – Módulo de Deformabilidade  

Ec – Módulo de elasticidade do betão  

Es – Módulo de elasticidade do aço  

F – Força axial  

F.S – Fator de segurança global da microestaca 

Fw – Pressão exercida pelo vento  

G – Cargas permanentes 

L – Comprimento da microestaca 



 

 
 

Lcr – Comprimento de encurvadura 

Lselagem – Comprimento de selagem 

Maperto – Momento de aperto das barras pré-esforçadas do tipo GEWI  

Mrd – Valor de cálculo do momento fletor resistente do elemento estrutural 

Msd – Valor de dimensionamento do momento fletor 

Nb,rd – Valor de cálculo da resistência à encurvadura global 

Nraro – Valor de cálculo das ações axiais correspondentes à combinação rara 

Nrd – Valor de cálculo do esforço axial resistente do elemento estrutural 

Nsd – Valor de dimensionamento do esforço axial atuante 

Q – Ações variáveis 

Rc;m – Valor médio da resistência do bolbo de selagem 

SC – Sobrecarga 

Vrd – Valor de cálculo do esforço transverso resistente do elemento estrutural 

Vsd – Valor de dimensionamento do esforço transverso 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. Enquadramento 

O conceito de reabilitação é definido em 1976, no Comité de Ministros do Conselho da Europa, como 

a forma pela qual se procede à integração dos monumentos e edifícios antigos no ambiente físico da 

sociedade atual, “(…) através da renovação e adaptação da sua estrutura interna às necessidades da 

vida contemporânea, preservando ao mesmo tempo, cuidadosamente, os elementos de interesse 

cultural” (UNESCO, 1976). 

Na última década, em Portugal, a adaptação às necessidades atuais do património edificado tem 

proporcionado um crescimento do setor da reabilitação, sendo notória a procura pela melhoria das 

condições de habitabilidade, conforto e funcionalidade. Neste sentido, um dos aspetos que mais se tem 

verificado, principalmente nos centros urbanos, é um aproveitamento dos espaços subterrâneos para 

novas estruturas e infraestruturas.  

Esta maior utilização de espaços subterrâneos nas cidades tem vindo a ganhar preponderância, sendo 

inúmeros os projetos internacionais que visam o seu aproveitamento como o Boston Big Dig, Paris Ring 

Road ou mesmo o Madrid-M30 (Pistone, 2018). Desta forma, verifica-se cada vez mais a procura de 
soluções geotécnicas que permitam o desenvolvimento referido. 

Em Portugal, a reabilitação de edifícios antigos em meio urbano foca-se invariavelmente nas condições 

de habitabilidade e na execução de pisos enterrados com a função de estacionamento. Assim, surge a 

utilização regular de estruturas de contenção periférica e de microestacas, dado o seu vasto campo de 

aplicação, que irá ser abordado no decorrer desta dissertação.  

Este trabalho baseia-se nos contextos anteriormente referidos, nomeadamente da utilização de 

microestacas quer para fundações de estruturas de contenção de fachadas, quer para reforço de 

fundações e, essencialmente, para recalçamento de paredes estruturais, visto ser um tema atual. De 
modo a obter novos dados sobre esta última utilização, foram analisados dois casos de estudo que 

envolvem estas temáticas: as obras de reabilitação no Palácio Condes da Ribeira Grande, em 

Alcântara, Lisboa e do Conjunto Habitacional Quinta do Calvário, em Alcântara, Lisboa. A obra, que 

tem em vista a adaptação do referido palácio a um Museu-Hotel, demonstra, desde logo, o impacto que 

o turismo tem tido no crescimento da economia e, consequentemente, no setor da 

construção/reabilitação em Portugal. 
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1.2. Objetivos e Metodologia  

A presente dissertação tem como principal objetivo realizar uma análise comparativa entre um modelo 

numérico do recalçamento de paredes estruturais com microestacas em obras de reabilitação de 
edifícios antigos e o seu comportamento real em obra, abordando as várias fases construtivas e 

condicionamentos associados. A modelação numérica foi realizada no SAP 2000, sendo os respetivos 

resultados comparados com os obtidos em obra através da instrumentação previamente definida.  

Assim, de forma a enquadrar o tema da utilização de microestacas, numa primeira fase, a metodologia 

consiste numa pesquisa bibliográfica sobre a reabilitação do património construído, procurando 

sintetizar quais as técnicas construtivas geralmente aplicadas e a forma como as novas tecnologias se 

inserem no âmbito dos trabalhos de reabilitação. As principais fases do processo de execução de 
microestacas, as suas vantagens e limitações e o seu campo de aplicação, serão também um dos 

principais aspetos a ter em conta, permitindo assim a compreensão global de um projeto de 

recalçamento de fachadas.  

De forma a abarcar a dimensão dos trabalhos geotécnicos envolvidos nestes projetos, o 

desenvolvimento do trabalho teve por base o acompanhamento de dois casos de estudos. Assim, foi 

possível observar como se executa estes trabalhos, permitindo a verificação da adequabilidade e 

viabilidade da solução proposta, bem como a análise da preponderância das condicionantes e 

dificuldades técnicas presentes durante a fase de produção. Foi ainda realizada uma análise de custos 
associados às operações de recalçamento e contenção periférica, visto ser um aspeto fulcral e 

indispensável para a realização das mesmas.  

Uma vez que o acompanhamento dos casos de estudo permitiu a observação do processo de execução 

de microestacas, um dos objetivos finais da presente dissertação consiste na medição de rendimentos 

associados aos trabalhos em causa, pois poderá ser interessante do ponto de vista do planeamento e 

controlo da construção em trabalhos futuros desta natureza. 

 

1.3. Estrutura da Dissertação 

A dissertação é constituída por cinco capítulos, sendo que o primeiro e o último correspondem à 

introdução e conclusões respetivamente. 

O primeiro capítulo inclui um breve enquadramento geral do tema, os objetivos e metodologias 

utilizadas e a organização do trabalho. 

No segundo capítulo, através de uma revisão bibliográfica, é abordado o tema da utilização de 

microestacas na reabilitação de edifícios antigos com valor patrimonial, de forma a enquadrar os casos 

de estudo da dissertação. Assim, apresenta-se um subcapítulo sobre a reabilitação do património 

construído, de forma a abordar diversos aspetos importantes para a compreensão da globalidade do 

tema em causa.   
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Apresentam-se ainda outros subcapítulos, onde é analisado em maior profundidade o processo de 

execução de microestacas, as suas vantagens e limitações e todo o seu campo de aplicação, com 

especial ênfase na sua utilização para recalçamento de paredes estruturais. 

No terceiro capítulo, é feita uma apresentação do caso de estudo da reabilitação do Palácio Condes da 

Ribeira Grande e adaptação a um Museu-Hotel. Numa fase inicial deste capítulo, é feita uma descrição 

do edifício, englobando desde a sua antiga utilização até aos aspetos mais gerais da intervenção. De 

seguida, é analisado em detalhe o projeto de recalçamento das paredes estruturais para a execução 
de um túnel, com o auxílio da modelação numérica em SAP 2000. Neste subcapítulo são definidas, 

numa primeira fase, as características iniciais do modelo, sendo depois apresentados os respetivos 

resultados em termos de esforços e deslocamentos, comparando-os com os respetivos critérios de 

alerta e de alarme. Uma vez que não foi possível comparar estes resultados com os deslocamentos 

reais, dado que se verificaram atrasos significativos no começo da obra, este terceiro capítulo foi 

abordado do ponto de vista do projeto. Assim, foram ainda realizadas as respetivas verificações de 

segurança dos esforços atuantes na estrutura de recalçamento e a análise de custos com mapa de 

quantidades, aspetos que completam normalmente este tipo de projetos.  

No quarto capítulo, é analisado outro caso de estudo, a obra de reabilitação Conjunto Habitacional 

Quinta do Calvário, cujo tema se insere no âmbito da dissertação. À semelhança do terceiro capítulo, 

inicialmente é feita uma breve descrição de forma a enquadrar a obra e analisar os condicionamentos 

da solução proposta. De seguida são descritos os trabalhos de recalçamento, com um suporte 

fotográfico, e é apresentado o modelo numérico. Os valores calculados através do modelo são 

comparados com valores da monitorização obtidos em obra, com base em alvos topográficos, de forma 

a validar o mesmo. Ainda neste capítulo é possível verificar-se um estudo feito sobre os rendimentos 

na execução de microestacas, elaborado através do acompanhamento de um terceiro caso de estudo. 

No final da dissertação, e uma vez apresentadas as conclusões e desenvolvimentos futuros, são ainda 

apresentadas as referências bibliográficas e anexos com informações adicionais. 
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2. A UTILIZAÇÃO DE MICROESTACAS NA REABILITAÇÃO DE 

EDIFÍCIOS ANTIGOS COM VALOR PATRIMONIAL 
 

A reabilitação de edifícios antigos com valor patrimonial é um tema da maior relevância no contexto 
atual da construção, na medida em que muitos deles, maioritariamente localizados nos centros 

históricos das cidades, se encontram degradados. As intervenções de reabilitação podem assumir 

diferentes graus, desde meras ações ao nível dos acabamentos à reconstrução praticamente integral 

dos edifícios, mantendo apenas a fachada. As reabilitações com algum significado envolvem 

normalmente a necessidade de intervenção ao nível das fundações. Tais são os casos, por exemplo 

de: construção de caves para parqueamento onde antes não existiam, implicando a suspensão 

provisória de paredes estruturais; instalação de uma estrutura de contenção de fachada e respetiva 
fundação; reforço das fundações originais para fazer face a um aumento das cargas permanentes e 

sobrecargas; etc. No contexto das intervenções de caráter geotécnico, é muito frequente a utilização 

de microestacas, que são o foco da presente dissertação, visto que apresentam grande versatilidade, 

conforme se verá à frente 

 

2.1. A Reabilitação do Património Construído 

2.1.1. Conceito de Património e Edifício Antigo 

Assim, nos dias de hoje, “(…) esse património engloba, de forma marcante, não só edifícios 

monumentais – palácios, igrejas, castelos, conventos –, mas também os edifícios habitacionais, 
industriais e comerciais que, isoladamente ou, ainda mais em conjunto, ajudam a entender e a 

representar as formas como ao longo do tempo o homem se organizou, viveu e trabalhou (…)” 

(Appleton, 2003). Esta é uma das razões pelas quais é gritante a necessidade de preservar o património 

edificado, mantendo a memória do passado e o valor a ele associado.  

O património edificado em Portugal, em particular o de Lisboa, apresenta uma diversidade imensa, 

marcada não só por diversos estilos arquitetónicos e planos de expansão da cidade, como conflitos e 

desastres naturais que tiveram influência na forma como se foi construindo a cidade. Neste sentido, um 
dos acontecimentos mais marcantes e que levou a uma alteração na forma como se construía, foi o 

sismo ocorrido no dia 1 de Novembro de 1755 e as catástrofes que dele resultaram, como incêndios e 

o maremoto. A reconstrução da cidade seguiu diversas regras urbanísticas e métodos construtivos, que 

marcaram esta época construtiva, denominada de período Pombalino, que prevaleceu até cerca de 

1880. 

Tal como se pode observar na figura 1, seguiram-se diversas tipologias construtivas, marcadas não só 

pelo aumento da altura dos edifícios, como pelos materiais utilizados na construção, que evoluíram de 

forma gradual até se chegar ao betão armado. 
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O aparecimento do betão armado revolucionou por completo o panorama da construção em Portugal e 

rapidamente se superiorizou aos outros materiais, sendo hoje, de longe, o material mais utilizado. Este 

marco, ou ponto de viragem, é muitas vezes utilizado para definir o conceito de edifício antigo, como 

“(…) aquele que foi construído antes do advento do betão armado como material dominante, ou seja, 

antes do aparecimento do cimento Portland (…)” (Appleton, 2003). Desta forma, tal como se pode 

observar na Figura 1, é considerado como antigo todo o edifício construído até ao início dos anos 40 

do século XX. Considerando o conceito de património definido anteriormente, verifica-se que os 

edifícios antigos se inserem no seu contexto. Estes, podem ser classificados segundo património 
monumental, património edificado e património edificado corrente (Teixeira et al., 2012). 

 

2.1.2. Reabilitação de Edifícios Antigos Associada ao Progresso das Novas 

Tecnologias 

Analisando a evolução das tipologias construtivas e a definição de edifício antigo anteriormente 

apresentada, verifica-se que a vida útil habitualmente definida para os edifícios habitacionais, de 50 
anos, já foi ultrapassada, sendo por isso normal a necessidade de reparação. Observando a Figura 2, 

é possível constatar que no caso dos edifícios antigos, existe um elevado número de edifícios 

degradados.   

Figura 1 - Evolução das tipologias construtivas em Portugal. Adaptado de Expresso (2009).  

Figura 2 - Número de edifícios clássicos muito degradados ou com necessidade de grandes 
reparações segundo o tipo de estrutura do edifício (INE e LNEC, 2013). 
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Tendo em conta os dados anteriormente apresentados, verifica-se uma grande necessidade de 

reparações, o que justifica, em larga medida, o crescimento do setor da reabilitação. Como se viu 

anteriormente, reabilitação implica adaptação às necessidades atuais, não sendo necessário, ao 

contrário do restauro, intervir com o objetivo de restabelecer um estado anteriormente conhecido, com 

vista à conservação da sua autenticidade (Carta de Burra, 1999). 

As necessidades de reparação e a insuficiente capacidade estrutural destes edifícios, por vezes 

demonstrada, face às exigências de utilização, sejam elas escritórios, hotéis de luxo ou habitação, 
levam a que estas obras de reabilitação envolvam reforço estrutural, tanto das paredes resistentes de 

alvenaria como das fundações, ou mesmo uma demolição. No entanto, verifica-se que nos centros 

urbanos existem atualmente várias imposições regulamentares quanto à demolição integral dos 

edifícios, tendo em conta que estes fazem parte do património edificado. 

Como tal, tem sido frequente proceder-se a uma demolição parcial dos edifícios, mantendo as suas 

fachadas históricas, sendo este conceito conhecido como “fachadismo”. Esta prática tem sido alvo de 

algumas críticas em diversas situações, com várias opiniões de peritos face à forma como a 

conservação do património deve ser efetuada. Outro fator que contribui para as críticas é o perigo 
associado a essa operação, mais concretamente, a possibilidade de a fachada original se desligar da 

nova estrutura de betão armado, devido a forças horizontais provocadas por uma possível ação 

sísmica. 

A maioria das obras de reabilitação de edifícios antigos realizadas nos centros urbanos têm em vista 

também a execução de pisos enterrados para estacionamento, visto que segundo dados do INE 

(Instituto Nacional de Estatística), em 2011, mais de 70% não possuía estacionamento ou garagem 

(INE e LNEC, 2013). Esta realidade implica, em muitos casos, a aplicação de novas tecnologias.  

Embora sem se aproximar de outros setores como a engenharia aeronáutica ou informática, no que 
respeita a avanços tecnológicos, assistiu-se nos anos 80 do século XX a um progresso tecnológico que 

se traduziu em novas construções que impressionam pela sua grandiosidade e sofisticação (Vítor 

Cóias, s.d.).O avanço tecnológico, colocado à disposição da engenharia civil, tem disponibilizado 

diversas soluções que, na área da reabilitação, permitem realizar ensaios de diagnóstico e 

caracterização estrutural do desempenho dos edifícios. Estes avanços envolvem ainda a realização de 

alguns trabalhos, como reforço estrutural, essenciais na reabilitação de edifícios antigos, visto que tal 

como se observou anteriormente, muitos se encontram degradados. 

Observa-se, assim, a utilização de novos materiais como FRP (fibre-reinforced plastic) - materiais 

compósitos de matriz polimérica reforçados com fibras e de técnicas como o betão projetado, que em 

alguns casos permitem a realização de trabalhos de forma mais eficaz, segura e muitas vezes 

económica. Neste contexto, surgem com algum destaque as microestacas, pela sua versatilidade de 

conceção e de execução, mesmo perante situações condicionadas por razões de acessibilidade e 

geológico/geotécnicas, sendo por isso o tema que irá ser abordado e estudado ao longo da dissertação. 
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2.2. Processo de Execução de Microestacas 

As microestacas são estacas moldadas contra o terreno, de pequeno diâmetro (cerca de 80 a 300 mm), 

com comprimentos até 40 metros e capacidades de carga de 300 a 2000 kN (Brito, 1999; Armour et 

al., 2000; DSI, s.d.). Estas são tipicamente constituídas por tubos metálicos N-80 (API5A), com uniões 

exteriores e chapa de topo, sendo submetidas a injeção de preenchimento e selagem de calda de 

cimento, com recurso a válvulas anti-retorno e a obturador duplo, no comprimento correspondente ao 

bolbo de selagem. O processo que permite a execução deste tipo de fundação, cada vez mais utilizada, 

será descrito neste subcapítulo, considerando ainda as variantes possíveis. 

Ao contrário das estacas convencionais, as microestacas, elementos de elevada esbelteza, transferem 

as cargas axiais para os terrenos de fundação competentes, quase exclusivamente pelo fuste, de forma 
a resistir diretamente às cargas da estrutura. Assim, nas microestacas são as armaduras em aço que 

asseguram a função de rigidez estrutural e que transmitem os esforços à calda de cimento, que protege 

a armadura dos agentes do meio agressivos e transmite a carga ao solo por atrito lateral. 

As microestacas são uma solução extremamente versátil, uma vez que funcionam maioritariamente por 

atrito lateral, tendo desta forma respostas razoáveis a solos brandos e porque a furação pode ser feita 

em qualquer tipo de solo, dado o seu diâmetro reduzido. Para além disso, podem ser projetadas em 

qualquer direção, possibilitando assim a absorção axial de qualquer solicitação proveniente da estrutura 

(Armour et al., 2000). 

Em Portugal, as primeiras aplicações de microestacas surgem no final da década de 70, com a 

realização de vários reforços e recalçamentos de estruturas. No entanto, é a partir da década de 90 

que se começa a registar uma maior utilização (Resende et al., 1997). 

O processo de execução de microestacas, pode ser dividido em quatro principais processos, que irão 

de seguida ser abordados: 

1) Furação; 

2) Colocação de armadura; 

3) Injeções de preenchimento e de selagem; 
4) Ligação à estrutura. 

 

2.2.1. Furação  

Os sistemas de furação dependem de diversos fatores e condicionantes como o tipo de terreno, o 

diâmetro pretendido e o impacto causado pelas vibrações e ruído, existindo por isso diversos 

equipamentos de perfuração no mercado.  

Uma vez definido o método de furação e antes de se proceder à perfuração, é habitualmente feita a 

implantação através de topografia, com uma determinação precisa do centro de cada microestaca. 

Tipicamente, esse ponto é marcado com uma ponta de varão ou com um pedaço de madeira (Brito, 

1999). 
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Existem essencialmente dois tipos de equipamentos: 

• Equipamentos hidráulicos à rotação, em que normalmente são utilizados trados ou trialetas;  

• Equipamentos hidráulicos à roto percussão, nos quais se utiliza varas e bits, acionados a ar 

comprimido.  

A utilização de máquinas perfuradoras de rotação, ilustradas na Figura 3, é uma opção recorrente em 
solos coesivos. Esta opção é válida para este tipo de solo, visto que a forma helicoidal dos trados 

promove a subida do material desagregado desde o fundo à superfície, permitindo assim a limpeza do 

furo.  

Em solos não coesivos, são utilizados habitualmente equipamentos de roto percussão com varas e bits, 
representados na Figura 4.  

  

Figura 3 - Máquina perfuradora de trado à esquerda, trados de perfuração ao centro e cabeça cortante em 
furação com trialeta (Machado et al., 2013; Antunes, 2012). 

Figura 4 - Máquina perfuradora de varas e bit à esquerda, ao centro detalhe das varas e bit de furação e à direita 
uma ponteira (bit) com bitões de tungsténio (Machado et al., 2013). 
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Em solos não coesivos, de forma a evitar o colapso do terreno durante a furação, impõe-se ainda a 

introdução de um tubo moldador provisório (com diâmetro de furação superior) que permita a 

sustentação das paredes ao longo do processo (Coelho, 1996). Neste tipo de execução, o tubo é 

inserido antes da furação (tipicamente, apenas nos primeiros 10 metros) e recorre-se ainda a um fluído 

(água) que permite o arrefecimento do bit e o encaminhamento dos detritos de furação até à superfície. 

Este processo de encaminhamento dá-se ao longo do interstício anelar que se forma entre o tubo e o 

terreno. 

A furação de maciços rochosos é feita essencialmente com recurso a métodos de roto percussão, tais 

como a furação com bit e tubo moldador, com percussão e em contra rotação. Esta técnica consiste na 

rotação da vara e do tubo moldador em sentidos opostos e possui um grande rigor de perfuração 

(Brengola, 2005; Armour et al., 2000).  

Tal como foi referido anteriormente, o campo de aplicação das microestacas é bastante vasto. Uma 

das suas aplicações, que é aprofundada na secção 2.4.1, é o reforço de fundações através de uma 

ligação selada. Este método é conseguido através da furação das fundações existentes, sejam em 

alvenaria ou em betão armado, e instalação das microestacas nos furos com posterior selagem com 
calda de cimento, ilustrada na Figura 5. Esta técnica apenas é possível com o auxílio de uma coroa 

diamantada ou por roto percussão (Pereira, 2012). 

Em suma, o processo de perfuração segue os seguintes processos (Machado et al., 2013): 

• Criação de condições para circulação do equipamento de perfuração; 

• Coincidir o equipamento com o eixo do furo e definir o ângulo de ataque; 

• Perfurar até à cota projetada (para tal será necessário acoplar vários troços de trado ou de 
vara, ligados por roscas); 

• Remoção do solo, dependente do equipamento de perfuração adotado; 

• Remoção das varas e bit ou do trado, consoante o equipamento e limpeza do furo. 

Convida-se o leitor a consultar o anexo 1, onde é possível observar uma síntese de algumas das mais 
utilizadas técnicas de perfuração disponíveis no mercado.   

Figura 5 - Execução de ligações seladas de microestacas à estrutura (Pereira, 2012). De referir que caso 
o furo seja executado com coroa adiamantada e possua um acabamento liso, deverá ser raspado 

promovendo um maior atrito. 
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2.2.2. Colocação de Armadura  

Uma vez terminado o processo de perfuração, segue-se a colocação de armadura, que poderá ser 

efetuada manualmente ou por meio de elevação. Em primeiro lugar e por questões de segurança, é 
necessário verificar as condições geológicas e promover a remoção de qualquer vestígio de gordura 

ou outras substâncias da superfície da armadura a colocar, de forma a potenciar a sua aderência à 

calda (Brito, 1999). 

A escolha da armadura a utilizar é feita com base na carga a suportar, na rigidez axial necessária para 

limitar o deslocamento elástico da microestaca e no método de execução. Existem, portanto, várias 

opções de armaduras para microestacas, que segundo diversos autores se dividem essencialmente 

em:  

• Perfis tubulares: Este é o tipo de armadura mais utilizado em Portugal, sendo habitualmente 

utilizados perfis N80, cujos diâmetros variam normalmente entre os 88.9 e 177.8 mm e a 

tensão de cedência se situa na casa dos 560 MPa. A utilização deste tipo de armadura é 

recomendada para microestacas a trabalhar à compressão (Pinto, 2008).  

• Varões de aço para estruturas de betão armado: Esta solução surge normalmente 
complementando a anteriormente referida. Os seus diâmetros encontram-se num intervalo 

entre os 25 e os 63.5 mm e têm tensões de cedência de 400 a 500 MPa. Tipicamente verifica-

se a utilização desta solução cintada, ou seja, agrupando um conjunto de varões de aço, 

ordinário ou de alta resistência. “A cintagem dos varões de aço, disponíveis até 40mm de 

diâmetro e com uma tensão de cedência na ordem de 460 MPa, é feita por meio de um 

helicoidal, que para além de confinar a calda, unifica os varões longitudinais, conferindo ao 

sistema resistência à encurvadura” (Antunes, 2012). Esta solução é analisada na secção 2.2.4, 

ligação à estrutura. 
Ainda na utilização de varões, de referir que caso sejam de alta resistência do tipo GEWI 

Threadbar da DSI (DYWIDAG-SYSTEMS INTERNACIONAL), os seus diâmetros situam-se 

entre os 26.5 e os 47 mm e a tensão de cedência sobe para 950 MPa (DSI, s.d.).  

Mediante o tipo de armadura utilizada e a profundidade do furo, pode existir a necessidade de ligação 

de diversos troços de armadura. Caso se opte por perfis tubulares, visto que apresentam troços de 3 a 

4 metros, a ligação entre si é feita através de uma rosca tipo macho-fêmea (uniões exteriores), de forma 

a possuir o comprimento desejado. Se a opção recair pela utilização de varões GEWI, a ligação também 
é feita através de uma rosca, que permite uma ligação entre barras em qualquer ponto, podendo esta 

ser cortada. Nos casos em que se adiciona armadura interior, tipicamente varões de aço com 

comprimento de 12 metros, a ligação deverá ser executada por simples sobreposição, no caso de 

microestacas à compressão, ou mediante solda, no caso de microestacas à tração (Brito, 1999). 

Por fim, no que toca à proteção da armadura contra a corrosão, a norma europeia EN 14199 (2005) 

define que deve ser tida em conta a agressividade do meio, o tipo de microestaca, de carregamento 

aplicado e de aço utilizado e o tempo de vida útil definido para o projeto. 
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2.2.3. Injeções de Preenchimento e de Selagem 

Uma vez terminado o processo de colocação de armadura, procedem-se as injeções com calda de 

cimento, sendo que o intervalo de tempo entre estas duas fases deve ser o mais reduzido possível, 
visto que o objetivo é manter a estabilidade da parede do furo e a limpeza do mesmo.  

As injeções são feitas com uma calda que segundo (EN 14199, 2005; Armour et al., 2000) devem 

obedecer às seguintes características:  

• Relação água/cimento (a/c) entre 0.4 e 0.5 de modo a garantir, simultaneamente, uma elevada 

resistência (25 MPa aos 28 dias) e fluidez;  

• Água a utilizar na amassadura deve ser potável para reduzir riscos de corrosão das armaduras; 

• Cimentos do tipo CEM I ou CEM II;  

• Exsudação e variação de volume reduzidas. A exigência da variação de volume reduzida é 

extremamente importante para a garantia da qualidade da calda, visto que a redução da área 
de contacto calda/solo pode diminuir severamente a capacidade de carga de uma microestaca. 

Uma vez que o cimento sofre retração, tipicamente adicionam-se adjuvantes que aumentem 

de volume entre 1% e 4%, compensando assim o efeito referido. Também podem ser utilizados 

adjuvantes plastificantes de forma a evitar segregação, vazios por efeito arco, purgas ou outros 

defeitos que resultem de um elevado teor de água (Coelho, 1996). 

As técnicas de injeção de preenchimento e selagem podem ser executadas de diversas formas, sendo 

que segundo a FHWA (Federal Highway Administration), dividem-se em quatro tipos, tendo sido 

posteriormente adicionado um quinto tipo, a tecnologia de microestacas autoperfurantes com bit 

perdido, denominada de tipo E, conforme ilustrado na Figura 6. 

Tipo A: A injeção de preenchimento com calda de cimento é executada de baixo para cima, garantindo 

assim que os detritos no interior do tubo são removidos, pelo facto de serem menos densos que a 

calda. Esta operação é feita com o auxílio de um tubo que dispõe de uma válvula no fundo do furo, não 

sendo aplicado qualquer tipo de pressão, conferindo uma secção transversal uniforme (Armour et al., 

2000). Este tipo de microestaca pode ou não possuir armadura de reforço no seu interior, sendo que 

nos casos em que se opte pela não utilização de armadura, se pode considerar como uma estaca de 

pequeno diâmetro.  

Figura 6 - Classificação das microestacas, adaptado de Bruce (2008a). 
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Esta técnica de selagem, injeção de preenchimento, é geralmente aplicada para microestacas fundadas 

em solos coesivos muito duros ou em maciços rochosos, ou em microestacas com baixa capacidade 

de carga, dado que é desnecessária a injeção de selagem sob pressão (Bruce, 2008b). 

Tipo B: À semelhança das microestacas do tipo A, a injeção de preenchimento é efetuada, numa 1ª 

fase, de baixo para cima. No entanto, numa 2ª fase, a calda é injetada sob pressão (entre 0.5 MPa e 

1.0MPa) ao nível do bolbo de selagem. Assim, dá-se um aumento da capacidade resistente da 

microestaca, uma vez que o atrito entre o solo e a calda aumenta (Armour et al., 2000). Tal como se 
pode observar na Figura 6, a injeção de selagem é realizada recorrendo ao uso de um obturador 

posicionado no último troço da microestaca, que impede a subida da calda para o troço superior, 

correspondente ao comprimento onde apenas foi realizada a injeção de preenchimento. Neste tipo de 

microestaca, opta-se normalmente pela utilização de uma armadura de reforço. 

Um dos aspetos a ter em conta é o risco de fracturação do solo, sendo essa a razão pela qual a pressão 

de injeção é limitada, consoante o tipo de solo e a sua capacidade de acomodar pressão sem ser 

fraturado. Caso se verifique uma fracturação do solo, pode aumentar a sua permeabilidade e originar 

consequentemente um excesso de consumo de calda (Armour et al., 2000). Se se verificar um consumo 
exagerado de calda sem aumento significativo da pressão, suspende-se a injeção volta-se a executar 

a injeção de preenchimento, desta vez com uma calda mais espessa. 

Tipo C: Este tipo de microestacas é realizado através do método IGU (Injeção Global Unitária), pode 

ser aplicada no caso de o terreno ser muito homogéneo ou rochoso e é executada em duas fases. Em 

primeiro lugar, efetua-se uma injeção de preenchimento (entre o terreno e a armadura, tipicamente 

perfil tubular) e após um intervalo superior a 15 minutos, faz-se a primeira injeção de selagem, através 

de obturadores simples, com uma pressão igual ou superior a 1.0 MPa (Bruce, 2008b). A calda injetada 

impregna-se no terreno de fundação por abertura das manchetes que se encontram localizadas, em 
geral, de metro a metro, originando a formação do bolbo de selagem (Armour et al., 2000). 

Tal como esquematizado na Figura 6, na execução deste tipo de microestacas é necessário utilizar um 

manómetro que permita fazer o controlo da pressão e perceber quando se dá a abertura das 

manchetes, e a fase em que a pressão não aumenta e o consumo de calda de cimento estabilizou.  

Tipo D: A execução do Tipo D é feita em duas fases e o método utilizado é o IRS (Injeção Repetitiva 

Seletiva). Numa primeira fase, tal como no sistema IGU, executa-se a injeção de preenchimento, de 

baixo para cima e sem pressão, apenas para preencher o espaço anelar entre as paredes do furo e a 
armadura. A segunda etapa consiste numa injeção de selagem apenas realizada após a calda inicial 

ter adquirido presa (pode demorar entre 12 a 24 horas). Nessa altura, injeta-se com recurso a 

obturadores duplos colocados acima e a baixo da válvula manchete que se pretende injetar, com 

pressões na casa dos 1.5 a 4 MPa. A operação é repetida, normalmente três ou quatro vezes, até se 

mobilizar a tensão tangencial de atrito requerida na interface solo/calda, indicada na tabela 1, e ao 

incremento da pressão da injeção o terreno no bolbo de selagem não admitir um consumo adicional de 

calda (Bustamante et al., 1985; Armour et al., 2000). De referir que este é o tipo injeção de 

preenchimento e selagem mais frequentemente utilizado.  
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Tipo E: Este tipo de microestacas são habitualmente designadas por autoperfurantes, dado que 

permite perfurar, injetar e selar numa só operação, Figura 7 à direita. Foram desenvolvidas pelas 

principais empresas de produção de microestacas tubulares e consistem na utilização de armaduras 

de alta resistência, varões ocos, Figura 7 à esquerda, nervurados e dispondo de ponteiras perdidas 

que determinam o diâmetro da furação (auxiliando a furação e por onde sai para o exterior a calda de 

cimento). Desta forma, é possível executar a furação e a injeção, em simultâneo, utilizando apenas a 

armadura referida como vara de furação onde se acoplar uma ponteira perdida (Bruce, 2008a). 

De referir que este é o único tipo de microestaca em que a injeção é feita de cima para baixo e o 

processo é rápido (dispensa a necessidade de qualquer entubamento do furo) e particularmente 

importante visto que pode ser aplicado em áreas de acesso restrito, porque as secções podem ser 

acopladas em qualquer momento. A sua utilização em Portugal ainda não é regular, no entanto são 

inúmeros os casos de sucesso no estrangeiro como a reabilitação da Arenas de Barcelona. 

Tendo em conta os diferentes sistemas de injeção e tipo de solo, na tabela 1, é possível observar a 

tensão tangencial de atrito na interface solo/calda.  

Tabela 1 – Tensão tangencial de atrito (kPa) consoante o tipo de solo e de injeção (Babu, s.d.). 

Solo/Descrição da rocha Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

Silte e Argila com um pouco de areia / 
macio, meio plástico 35 - 70 35 - 95 50 - 120 50 - 145 

Silte e Argila com um pouco de areia / 
duro, denso a muito denso 50 - 120 70 - 190 95 - 190 95 - 190 

Areia com alguma silte / fino, solto 
médio denso 70 - 145 70 - 190 95 - 19 95 - 240 

Areia com alguma silte e cascalho / 
grosseiro, médio a muito denso 95 - 215 120 - 360 145 - 360 145 - 385 

Cascalho com alguma areia / médio a 
muito denso 95 - 265 120 - 360 145 - 360 145 - 385 

  

Cabeça da microestaca 
Elemento de fundação 

Aço GEWI 

Acoplador 

Espaçador 

Recobrimento de calda de cimento 

Figura 7 - À esquerda, microestaca autoperfurante, adaptado (DSI, s.d.). À direita, processo de 
execução de uma microestaca autoperfurante, adaptado (Pinto, 2014). 
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2.2.4. Ligação à Estrutura 

Após a conclusão das microestacas, estas são interligadas, através de maciços de encabeçamento em 

betão armado. Esta solução permite uma solidarização das microestacas e um aumento de resistência 
do conjunto. Tal como irá ser abordado no subcapítulo 2.4, uma das principais funções das 

microestacas é o reforço e recalçamento de fundações e fachadas. Desta forma, verifica-se a 

importância da ligação das microestacas à estrutura, visto que esta define a forma como as cargas da 

superestrutura existente são transferidas para os novos elementos de fundação e, consequentemente, 

para o solo.  

A ligação das microestacas à estrutura pode ser executada de diversas formas e varia consoante o tipo 

de estrutura e de solicitação, as cargas impostas e o tipo de armadura utilizada (Armour et al., 2000). 
Segundo Pereira (Pereira, 2012), os tipos de ligação de microestacas a estruturas de betão armado 

mais utilizados são: 

• Ligação direta através da selagem das microestacas em furos previamente executados na 

fundação existente, Figura 8 a); 

• Ligação das microestacas através da execução de novos elementos de betão armado ligados 
à fundação existente, Figura 8 b); 

• Ligação das microestacas através de braçadeiras ligadas à estrutura existente, Figura 8 c); 

• Ligação das microestacas a estruturas de reação que transferem as cargas da estrutura 

diretamente para os novos elementos de fundação, Figura 8 d). 

A utilização de microestacas, seja para reforço de fundações, seja para recalçamento de paredes 
estruturais em obras de reabilitação, pode ser feita através de qualquer uma destas ligações, sejam as 

fundações em alvenaria ou em betão armado. No caso do recalçamento de paredes de alvenaria, 

tipicamente adota-se a ligação com vigas de reação, deixando a fundação existente de receber e 

transmitir cargas ao solo.  

a) Ligação selada 

c) Ligação com braçadeiras 

b) Ligação com alargamento 

d) Ligação com vigas de reação 

Figura 8 - Ligações de microestacas a fundações de betão armado (Pereira, 2012). De referir que em 
todas as ligações representadas deve ser promovido previamente atrito nos elementos a ligar. 
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Nos trabalhos de recalçamento de paredes estruturais, como referido, são habitualmente utilizadas 

vigas de reação, ou de recalçamento. Ora, um processo essencial para garantir o monolitismo da 

solução é a ligação da própria microestaca à referida viga. Tipicamente, esta ligação é efetuada através 

da ligação helicoidal com chapa de topo, visto que assim existe um mecanismo de transferência de 

cargas que “(…) é mobilizado por adesão, por atrito e pela interação mecânica entre as nervuras e o 

betão envolvente” (Pereira, 2012). 

O esquema que representa este tipo de ligação encontra-se ilustrado na Figura 9. Na Figura 10, verifica-
se nas zonas do canto (destacadas), microestacas já executadas (com a referida armadura helicoidal 

e chapa de topo), para garantir uma correta ligação das mesmas à sapata de uma grua.  

Figura 9 - Pormenor da ligação entre microestacas e vigas de recalçamento (Pinto e Carvalho, 2018b). 

Figura 10 - Ligação de microestacas a uma fundação de grua torre em betão armado através da 
armadura helicoidal e chapa de topo (Pinto, 2019). 
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2.3. Vantagens e Limitações do Uso de Microestacas na Reabilitação de 

Edifícios Antigos  

A utilização de microestacas tem evidenciado, desde a sua origem, até aos dias de hoje, uma crescente 

utilização, seja na reabilitação de edifícios antigos ou na construção nova. Este facto pode ser 

justificado pela evolução constante, proporcionada pela inovação dos materiais e equipamentos de 

furação e pelas inúmeras vantagens associadas a esta solução estrutural, entre as quais (Machado et 

al., 2013; Brito, 1999; Armour et al., 2000; Babu, s.d.): 

• Possibilidade de realização em espaços exíguos, tanto em planta como em altura, tal como é 

possível observar na Figura 11; 

• Diâmetro reduzido (10 a 20 cm) e comprimento elevado, podendo ser executadas em qualquer 
direção espacial, entre 0 e 90º, permitindo obter grandes resistências a ações horizontais) e 

trabalhar à tração ou à compressão; 

• Vasto campo de aplicação, como o reforço de fundações, fundações de novas estruturas, 

inclusive em locais de difícil acesso ou permanência, fundações de equipamentos industriais e 

em terrenos particularmente difíceis, assim como uma melhoria de solos e maciços rochosos 

garantindo consolidação de terrenos; 

• Aplicações válidas em qualquer tipo de terreno (grande versatilidade) e a profundidade a que 

se encontra a camada de solo resistente não é condicionante (varia entre os 5 e os 40 metros); 

• Capacidade de carga elevada, tendo em conta os diâmetros habitualmente utilizados, mesmo 

em solos de características fracas ou impermeáveis; 

• Reduzidas vibrações e ruído (perturbação mínima no terreno circundante), dado que o 
equipamento de furação é de baixa potência, rotativo, ligeiro, pouco volumoso e económico. 

Este aspeto é essencial para o recalçamento de estruturas existentes; 

• Dispensa a realização de escavação sob fundações existentes para reforço das mesmas, 

permitindo a execução com interceção de fundações existentes; 

• Rapidez e facilidade de execução, levando a uma economia de tempo e mão de obra (dois 
operários executam uma microestaca sem dificuldade). 

Como qualquer outra solução geotécnica, o uso de microestacas na reabilitação de edifícios antigos 

apresenta também algumas limitações, tais como (Machado et al., 2013): 

• Reduzida capacidade para transmitir cargas por ponta; 

• Equipamento e mão de obra especializada; 

• Limitação da capacidade de carga (até cerca de 2000kN), em virtude dos pequenos diâmetros; 

• Apenas mobilizam atrito lateral em terrenos com NSPT (número de pancadas do ensaio de 

penetração dinâmica Standard Penetration Test) superior a 40 pancadas; 

• Sensibilidade a fenómenos de encurvadura devido à elevada esbelteza, embebidas em solos 

muito moles (Cu < 20 Kpa); 
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2.4. Aplicação de Microestacas na Reabilitação de Edifícios Antigos 

As microestacas surgiram no início dos anos 50 e tal como já foi referido, uma das principais razões 

que está na base do seu sucesso enquanto solução geotécnica é o seu vasto campo de aplicações. 

Tal como se observou no capítulo 2.1, a necessidade de reabilitação de edifícios antigos é evidente, 
surgindo assim a utilização regular de microestacas. Estas possuem diversas utilizações, 

esquematizadas na tabela 2, sendo as principais: 

1) Reforço de fundações; 

2) Recalçamento de paredes estruturais. 

Tabela 2 - Aplicação dos diversos tipos de microestacas consoante o tipo de disposição no terreno e de 
construção adotado. Adaptado de (Armour et al., 2000). 

  

  Suporte Estrutural Reforço do solo in situ 

Aplicação 

Novas fundações, 
confinamento das 

fundações e 
reforço sísmico 

Estabilização 
de taludes e 
suporte de 
escavações 

Reforço do 
solo 

Redução de 
assentamentos 

Estabilidade 
estrutural 

Tipo de 
Construção 

Tipo A (em rochas 
ou argilas duras), 

tipo B, C e 
maioritariamente 

do tipo D  

Tipo A e B Tipo A e B Tipo A Tipo A 

Estimativa do 
Uso Relativo 

Provavelmente 
95% 0 a 5% 

Figura 11 - Execução de microestacas em espaços exíguos.  
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2.4.1. Reforço de Fundações 

Nos edifícios antigos em Portugal, são muitos os casos em que é necessário executar um reforço de 

fundações, tipicamente de alvenaria. A referida necessidade de reforço pode dever-se essencialmente 
a situações de assentamentos excessivos, alterações nas condições geológicas/hidrogeológicas e 

aumento das solicitações nas fundações em relação ao inicialmente previsto, tal como a construção de 

novos pisos ou a alteração do tipo de utilização da construção (Brito, 1999; Armour et al., 2000). Estes 

fatores podem contribuir para uma diferente distribuição das tensões de contacto fundação-terreno, 

surgindo a necessidade de um eventual reforço das fundações. Nestes casos, as microestacas 

apresentam-se como uma solução válida e muito eficaz (Coelho, 1996). 

Tal como foi referido, o reforço de fundações é uma das principais utilizações das microestacas, sendo 
que este tem como principal objetivo o incremento da segurança das fundações existentes e do 

desempenho sísmico, interferindo assim num conjunto de solo, fundação e superestrutura. Este tipo de 

reforço pode ser feito através das seguintes técnicas (Appleton, 2003): 

• Intervenção no solo de fundação, tipicamente através de processos de injeção de calda de 

cimento (jet grouting). Esta solução é muito versátil, mas apresenta menor capacidade de carga 

e menor rigidez que as microestacas (Pinto, 2008); 

• Consolidação dos materiais utilizados na fundação. Esta técnica é mais utilizada no reforço de 
fundações antigas compostas por alvenaria e o seu reforço é executado maioritariamente por 

preenchimento dos espaços vazios com calda de cimento. Esta técnica é mais utilizada na 

reparação de anomalias, dado que não se traduz num grande ganho de capacidade de carga; 

• Alargamento da fundação, permitindo reduzir as pressões aplicadas no terreno; 

• Transferência das cargas para o estrato mais competente. Esta intervenção, quando realizada 

em edifícios antigos, requer a utilização de técnicas que minimizem vibrações no solo e na 

estrutura. Assim, a utilização de microestacas surge como o principal método, sendo 

habitualmente utilizado quando a viabilidade de reforço superficial é reduzida devido à fraca 

capacidade resistente do terreno, identificada com base numa campanha de prospeção 

geotécnica que defina as características de resistência e deformabilidade. 

Reforço sem alargamento de fundações: o reforço com recurso a microestacas pode ser feito sem 

se recorrer a um alargamento, ou seja, a transferência de cargas para os estratos mais competentes 

consiste na execução de microestacas atravessando as próprias fundações existentes, Figura 12. Esta 

perfuração dá-se até ser atingido um estrato competente, selando-se a zona entre o furo e a fundação 

com calda de cimento, cujas características se encontram indicadas na secção 2.2.3 (Neves, 2010; 

Coelho, 1996). Assim, a solução apresenta, segundo Appleton (Appleton, 2003), dois efeitos distintos: 

“por um lado trata-se de uma fundação indireta, que mobiliza estratos profundos do solo; por outro lado, 

as injeções sob pressão (…) provocam uma consolidação significativa do solo (…)”.  

Uma forma de executar este tipo de reforço é denominada de reforço com ligação selada, que consiste 

na realização de um furo na fundação existente, utilizando uma coroa adiamantada ou um martelo 

pneumático, e instalação das microestacas através da respetiva selagem com calda cimentícia, 

garantindo uma ligação monolítica rígida entre os elementos. Este tipo de reforço depende bastante da 
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capacidade de ligação, sendo por isso necessário garantir uma boa aderência (Pereira, 2012). A 

aderência entre a microestaca e a fundação depende diretamente da rugosidade inicial do furo, logo 

depende do método de furação. A furação por percussão, ou seja, o uso de martelos pneumáticos, 

permite obter uma boa aderência, no entanto pode induzir vibrações indesejadas na estrutura. Assim, 

este tipo de reforço é normalmente efetuado com recurso a uma furação com carotagem (Pereira, 

2012).  

A solução apresentada é muitas vezes utilizada no reforço de edifícios antigos, cujas fundações podem 

ser em alvenaria. Assim, será aconselhável verificar o estado de conservação da alvenaria (pode 

encontrar-se desagregada devido a percolação de águas subterrâneas) e se o comprimento a 

atravessar garante efetivamente uma adequada transmissão de esforços. Outro aspeto que deve ser 
tido em conta é a avaliação da resistência efetiva das fundações, que poderá ser realizada através de 

ensaios de carga (Appleton, 2003). 

Esta técnica tem a vantagem de reduzir significativamente qualquer assentamento e de exigir menor 

disponibilidade de espaço livre, em comparação com o reforço com recalce. Outra vantagem associada 

a este tipo de utilização, nos casos em que se utiliza microestacas inclinadas como na Figura 12, é a 

maior resistência a ações horizontais, reduzindo assim em cerca de 10 a 20% as deformações 

(Machado et al., 2013; Armour et al., 2000; Coelho, 1996). 

O reforço de fundações com recurso a microestacas pode ser classificado como um reforço ativo ou 
passivo. Nos casos em que a superestrutura passa a descarregar diretamente nas vigas de recalce e 

consequentemente nas microestacas, a transmissão de cargas ao solo é feita de forma ativa. Caso as 

cargas transmitidas à fundação sejam apenas as que forem aplicadas a posteriori, resultantes de novas 

ações como alterações do uso do edifício ou ação sísmica, então o reforço funciona apenas 

passivamente. Portanto, considera-se habitualmente o reforço de fundações sem alargamento como 

uma solução de reforço passivo (Appleton, 2003).   

Figura 12 - Esquema representativo de reforço com atravessamento ou sem alargamento (Appleton, 2003). 
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Reforço com recalçamento de fundações: caso o reforço de fundações seja feito recorrendo a um 

recalçamento, Figura 13, segundo Antunes (Antunes, 2012) “(…) as microestacas são executadas 

contíguas à fundação existente e tornadas solidárias a esta por vigas colocadas sob a fundação 

existente, recalçando-a”. 

O reforço com recalçamento de fundações de edifícios antigos pode ser analisado como passivo ou 

ativo, existindo diversas formas de o executar, no entanto, esta é uma tarefa de grande dificuldade 

devido ao elevado peso que os edifícios antigos mobilizam ao nível das fundações (Appleton, 2003). 

Tal como se pode observar na Figura 13, o reforço com recalçamento de fundações é feito com recurso 

a uma viga de encabeçamento e de recalçamento, que distribui a carga transmitida pela fundação por 

toda a superfície de contacto entre a fundação existente e a viga de recalçamento (Appleton, 2003). A 
viga de recalçamento, tem como principal função a solidarização do topo das microestacas à estrutura 

e garante um aumento da resistência à flexão e ao corte. De referir que as microestacas devem ser 

executadas tão próximo quanto possível da fundação, de forma a reduzir a excentricidade. 

Outro aspeto que deve ser tido em conta é o acesso às fundações a reforçar, visto que a solução pode 

variar consoante a acessibilidade a apenas um lado, ou aos dois lados da fundação. Este aspeto ocorre 

com alguma regularidade, principalmente em meio urbano, em que os edifícios antigos se encontram 

ladeados por construções contíguas, inviabilizando assim o acesso a ambos os lados da fundação. 
Ainda nesse contexto, a solução também varia caso seja ou não uma zona de canto. 

Caso a fundação seja acessível de ambos os lados, são executadas vigas laterais à fundação existente 

(contínuas), conforme ilustrado na Figura 14 e tornadas solidárias pelo atravessamento de varões de 

aço pré-esforçado, tipicamente do tipo Dywidag (Coelho, 1996). A aplicação destes varões de aço 

garante uma melhor transferência de cargas e consequentemente uma maior resistência às cargas 

atuantes. Se a zona a reforçar for uma zona de canto, deve também ser executado um par de 

microestacas ligadas por uma pequena viga de betão armado, originando um apoio pontual, consoante 

o esquematizado na Figura 14.  

Figura 13 - Execução de microestacas e recalçamento com vigas de encabeçamento (Appleton, 2003). 
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Em fundações cujo acesso apenas exista num dos lados, como por exemplo em paredes meeiras ou 

de contenção periférica, a solução de reforço mais indicada consiste num sistema de pares de 

microestacas, a funcionar em direções opostas, ligadas por uma viga de recalçamento, o que, origina 

excentricidades (Figura 15). A fiada mais próxima da fachada trabalha à compressão e a fiada mais 

distante funciona à tração, originando um binário que contraria a flexão do elemento estrutural. As 

microestacas são ligadas entre si e à fundação existente através de vigas em betão armado. De notar 
que a transferência de cargas ocorre de forma excêntrica, sendo assim, habitualmente reforça-se as 

vigas com perfis metálicos, de forma a obter uma elevada resistência à flexão (Bullivant e Bradbury, 

1996).  

  

Figura 14 - Solução de reforço com recalce de fundações de edifícios antigos e acesso de ambos os 
lados da fundação. Adaptado (Bullivant e Bradbury, 1996). 

Figura 15 - Reforço em consola de fundação acessível apenas num dos lados, 
adotando-se uma solução excêntrica (Pinto, 2014). 
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2.4.2. Recalçamento de Paredes e Fachadas 

A sobreocupação dos espaços urbanos é por demais evidente, sendo a procura por lugares de 

estacionamento e infraestruturas no subsolo como caves, túneis ou passagens inferiores cada vez mais 
comum. Daí que a maioria das obras de reabilitação de edifícios antigos realizadas nos centros 

urbanos, tenham em vista também a execução de pisos enterrados. Um dos aspetos discutidos na 

secção 2.1.2, foi a necessidade de manter a fachada ou mesmo o edifício. Assim, surge inevitavelmente 

como solução de contenção e recalçamento a utilização de microestacas, visto ser uma das soluções 

que reúne melhores condições e que permite preservar a integridade dos edifícios, mesmo face aos 

condicionamentos habituais nestes tipos de obra, como razões de arquitetura, de ordem geológica e 

geotécnica, condições de vizinhança e serviços afetados (Pinto et al., s.d.).  

As microestacas, permitem recalçar os edifícios antigos, sejam os elementos estruturais interiores ou 

exteriores, e assim executar respetivamente galerias subterrâneas sobre os mesmos ou pisos 

enterrados para estacionamento. Esta solução é bastante eficaz na medida em que minimiza o quanto 

possível os impactos na estabilidade (vibrações e ruído reduzidos). Outro dos aspetos, que faz com 

que este tipo de solução recaia invariavelmente sobre as microestacas é o facto de os equipamentos 

utilizados, permitirem não só causar os mínimos impactos anteriormente referidos, como adaptarem-

se ao espaço disponível.  

O tipo de solução de recalçamento varia consoante os elementos a recalçar, sendo que estes podem 
ser elementos estruturais interiores ou paredes exteriores, como fachadas. A necessidade de 

contenção periférica pode também alterar a solução adotada. 

Recalce do edifício sem demolição: Nas obras de reabilitação de edifícios antigos em que não se 

contempla a demolição dos mesmos e em que se pretende, como foi referido, realizar infraestruturas 

no subsolo, a solução geotécnica terá necessariamente de contemplar o recalce do edifício, seja das 

paredes interiores, como das exteriores. Esta solução deve garantir um bom desempenho face às 

novas exigências de espaço e utilização e garantir o equilíbrio entre a preservação e o 

reaproveitamento da estrutura original (Pinto, 2009). Como tal, tipicamente recorre-se à execução de 
microestacas com aço de elevada resistência, encabeçadas por uma grelha de vigas de betão armado 

pré-esforçado, como ilustrado na Figura 16 à esquerda, cuja esquematização se encontra também na 

Figura 16, à direita.    

Figura 16 - Pormenor de execução de grelha de vigas de recalçamento para execução de uma galeria sobre o 
Palácio Sottomayor, à esquerda (UNL, 2002). À direita encontra-se uma esquematização da solução de 

recalçamento descrita (Pinto et al., s.d.).  
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Um dos casos mais conhecidos em Portugal onde se verificou a utilização desta solução foi a realização 

de uma galeria por debaixo do Palácio Sottomayor, um (edifício centenário). Um dos aspetos 

imprescindíveis para garantir o sucesso da solução adotada é a solidarização das vigas de 

encabeçamento das microestacas às paredes de alvenaria de pedra. Esta solidarização é, na maioria 

dos casos, conseguida através de mecanismos de costura constituídos por barra tipo GEWI (varões 

roscados pré-esforçados), como mostra a Figura 17. No caso específico do Palácio Sottomayor em 

Lisboa, o mecanismo de costura adotado foi a barra tipo GEWI Ø32mm, com tensão de cedência de 
(fsyd=500MPa) (Pinto et al., s.d.). 

De forma a garantir a necessária aderência entre as vigas e as paredes a recalçar, na maioria das 

vezes, executa-se uma preparação da superfície das paredes, através de uma picagem, limpeza e 

eventual preenchimento de vazios com resinas epóxi, sendo este processo essencial para garantir o 

monolitismo da solução. Outro processo necessário aquando a execução das referidas vigas de 

encabeçamento, é a abertura de carotes para posterior colocação das barras tipo GEWI, ou 

semelhante, e respetivo aperto e selagem (Pinto e Carvalho, 2018a). 

A introdução e aperto dos varões roscados pré-esforçados (GEWI) deve ser cuidadosamente 
executada, dado que o recalçamento poderá provocar alterações nas paredes de alvenaria, uma vez 

que modifica o seu estado de tensão / deformação, podendo provocar deslizamentos e cortes 

indesejáveis (Appleton, 2003). 

Uma vez terminada a execução da grelha de vigas de recalçamento, tendo em conta que as cargas do 
edifício antigo passam a poder ser transmitidas a um substrato bastante mais profundo, e por isso com 

maior capacidade de carga e controlo de assentamentos, poderão iniciar-se as operações de 

escavação. A escavação, deverá ter em conta as características dos terrenos a conter, e a possível 

descompressão dos mesmos. 

Nos casos em que os solos são coesivos e não existem problemas com níveis freáticos, poderá ser 

possível executar uma escavação de cerca de 3 metros de profundidade, em condições de segurança, 

sem qualquer tipo de contenção periférica. Nestes casos, muitas vezes opta-se pela utilização de 

escoramentos e torres metálicas BB20 para auxiliar a contenção do solo.  

Figura 17 - Esquema de solidarização das vigas de encabeçamento das microestacas à 
parede existente a conservar. Adaptado (Pinto, 2008). 
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No entanto, na maioria das situações em que a escavação atinge grandes profundidades em solos com 

as características anteriormente descritas, uma das soluções que pode ser preconizada é a utilização 

de paredes de “Berlim definitivas”, apoiadas nas microestacas de recalçamento, situação ilustrada na 

Figura 18 e que será explorada em ambos os casos de estudo. De referir que nestes casos, de forma 

a minimizar a descompressão dos terrenos, a betonagem de cada painel de betão armado deverá 

ocorrer num intervalo inferior a 12 horas após a escavação (Pinto e Carvalho, 2018a).  

A execução das paredes de “Berlim definitivas” apoiadas em microestacas, implica que estas sejam 

executadas no alinhamento da futura parede de contenção, ou que seja feita uma ligação entre ambos 

os elementos. A ligação metálica entre as microestacas de apoio e os painéis de betão armado, que 

funcionam como contenção periférica, é normalmente conseguida através de cachorros metálicos que 

garantem a transmissão de cargas entre os elementos referidos. 

De referir que, nos centros urbanos, são muitos os casos em que não podem ser utilizadas paredes de 

contenção do tipo “Berlim definitivo” devido às ancoragens, utilizadas normalmente na execução 
destas, visto que deve ser evitada ao máximo a interferência com as fundações de edifícios vizinhos 

ou de infraestruturas como o metropolitano. Assim, é habitual verificar-se o travamento das paredes de 

“Berlim” com diafragmas constituídos por troços de laje, denominados de banda de laje.  

Uma vez que as microestacas são elementos de elevada esbelteza, um dos principais problemas 

associado a este tipo de solução de recalçamento reside na encurvadura das microestacas perante 

situações de desconfinamento por escavação ou de localização das mesmas em terrenos brandos ou 

com potencial de liquefação. Assim, é bastante usual verificar-se a utilização de perfis metálicos 

(cachorros) ou de maciços intermédios de travamento horizontal em betão armado, de forma a reduzir 
o comprimento de encurvadura das microestacas, situação ilustrada na Figura 19. Estes maciços são 

executados a diversos níveis, podendo ser travados por perfis metálicos ligados entre si, de forma a 

garantir uma melhor transmissão das cargas da solução adotada.  

Figura 18 - Execução de parede de “Berlim definitivo” por painéis, apoiada em microestacas. 
Adaptado de (UNL, 2002). 
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Esta é uma solução bastante adotada aquando da execução deste tipo de obras. No entanto, deverá 

sempre ser avaliada a viabilidade da execução e posterior demolição das vigas de recalçamento e das 

microestacas que não sejam compatíveis com as soluções previstas nos projetos das restantes 

especialidades, nomeadamente a Arquitetura (Pinto e Carvalho, 2018a). Nas microestacas embutidas 

nas paredes de “Berlim”, não será necessário cortar as mesmas, no entanto, nos casos em que seja 

necessário desativá-las, o processo deve ser executado de forma simétrica, procurando assim evitar 
efeitos secundários graves como assentamentos diferenciais. 

Perante a situação anteriormente descrita, normalmente, a transferência de cargas das microestacas 

e vigas de recalçamento demolidas para a nova estrutura é feita com recurso a macacos planos do tipo 

perdido. Estes são inseridos no “nicho de acesso”, fronteira entre estrutura existente e nova estrutura, 

induzindo cargas na última. Assim, pode-se proceder ao corte das microestacas, dado que os macacos 

fazem a compensação das deformações entre a estrutura existente e recalçada (Pinto, 2009). 

Recalce da fachada, com demolição do edifício: Como referido, é cada vez mais frequente verificar-
se, nas obras de reabilitação nos centros urbanos, a demolição dos edifícios, mantendo apenas as 

suas fachadas históricas, e respetiva execução de caves enterradas. Como tal, o recalçamento das 

fachadas é um tema que está na ordem do dia e tem vindo a ser bastante explorado. Esta solução 

implica, tal como o recalçamento do edifício sem demolição, a execução de microestacas encabeçadas 

por vigas de recalçamento. No entanto, de forma a garantir-se a estabilidade das fachadas históricas 

perante a ação das cargas atuantes como o vento, é habitual recorrer-se a estruturas metálicas, visto 

que com a demolição do edifício, deixa de existir uma correta distribuição de cargas. 

As estruturas metálicas de contenção de fachada, normalmente constituídas por elementos metálicos 
e tirantes, devem ser tanto mais robustas, quanto maiores forem as cargas a suportar (Pereira, 2012). 

Estas têm como objetivo contraventar as fachadas e transmitir as cargas atuantes à estrutura de 

recalçamento, sendo que devem ser mantidas até ao momento em que a fachada passa a ser 

suportada pela nova estrutura  

Figura 19 – Recalçamento dos pilares do Theatro Circo, com utilização de maciços intermédios de travamento 
para reduzir encurvadura (Pinto, 2009). 
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A utilização de escoramentos interiores como medida de reforço aquando a demolição dos edifícios 

com a manutenção da fachada é bastante habitual, uma vez que é uma solução de fácil execução e 

com baixos custos associados. Esta técnica é muitas vezes adotada, dado que permite garantir uma 

maior estabilidade das fachadas, devido ao equilíbrio de esforços atuantes. Na Figura 20, à esquerda 

e à direita, é possível observar a utilização de escoramentos em fachadas históricas, cujos elementos 

interiores dos edifícios foram demolidos. 

Tendo em conta os aspetos anteriormente referidos, os trabalhos de recalçamento e contenção de 
fachadas com demolição dos edifícios e execução de pisos enterrados consistem nos seguintes 

trabalhos: 

1) Execução de duas fiadas de microestacas (exteriores e interiores), consoante os métodos 

anteriormente descritos; 

2) Execução de uma viga de recalçamento de cada lado da fachada, dos maciços de fundação 

da estrutura metálica de contenção de fachada e respetiva montagem da mesma; 

3) Demolição dos elementos interiores, recorrendo a equipamentos leves, de forma a evitar 

danificar a fachada histórica, e preparação da superfície; 
4) Reforço das paredes de alvenaria. Segundo Appleton (Appleton, 2003), o reforço pode ser feito 

através de injeções (colmatação de fendas e vazios), adição de elementos metálicos ou 

introdução de elementos de betão (gunitagens). Tipicamente a solução adotada neste tipo de 

obras de reabilitação recai sobre as gunitagens, Figura 20 à direita, que consistem em lâminas 

de microbetão projetado, solidarizadas através de chumbadores em ferrolhos, selados com 

calda em furos prévios, incluindo na maioria das vezes, uma malha de armadura ordinária 

galvanizada. Esta é normalmente a metodologia aplicada, tendo em conta que permite obter 

um reforço sísmico e gravítico do conjunto edificado (Venâncio e Cardoso, 2007); 
5) Escavação e contenção periférica.  

Figura 20 - À esquerda, recalce de fachada históricas, utilizando escoramentos de canto, com demolição do 
edifício Av. República, nº 25, Lisboa (Pinto, 2014).  À direita, reforço de paredes de alvenaria com gunitagem 

e pormenor de utilização de escoramentos com solução diafragma. 
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3. CASO DE ESTUDO MUSEU-HOTEL PALÁCIO CONDES DA 

RIBEIRA GRANDE – DESCRIÇÃO E MODELAÇÃO NUMÉRICA 
No presente capítulo são descritos os principais aspetos de um projeto de recalçamento de fachadas a 

preservar, assim como de um projeto de escavação e contenção periférica de uma obra em meio 
urbano. Tendo em consideração o enquadramento feito anteriormente, são analisadas as exigências 

relativas ao recalçamento de um edifício histórico, Palácio Condes da Ribeira Grande, e escavações 

médias da ordem dos 7 metros de profundidade e de cerca de 13000 m3 de terra. 

 

3.1. Descrição do Edifício e Aspetos Gerais da Intervenção 

3.1.1. Enquadramento Geral 

O caso de estudo abordado neste capítulo é a obra de remodelação e ampliação do edifício 

correspondente ao Palácio Condes da Ribeira Grande, para instalação do Museu-Hotel Palácio Condes 
da Ribeira Grande, localizado na Rua da Junqueira, Alcântara, no concelho de Lisboa, Figura 21. Esta 

é uma obra muito interessante do ponto de vista da engenharia, visto que o projeto contempla diversas 

soluções geotécnicas, que permitem a execução de dois pisos enterrados destinados a 

estacionamento, na zona do logradouro, e ainda de um túnel subterrâneo, que se desenvolve sob o 

edifício principal do Palácio, sendo por isso necessário o recalçamento do mesmo.  

O Palácio, de estilo barroco, localiza-se perto do Hospital Egas Moniz e do Centro de Congressos de 

Lisboa, tem uma extensão de cerca de 113 metros e apresenta um piso térreo e dois pisos elevados, 

tendo sido mandado edificar pelo Marquês de Nisa, D. Francisco Luís Baltasar da Gama, em 1701 

(Ramalho, 2018).  

Caracterizado por paredes-mestras em alvenaria de pedra irregular argamassada e pavimentos em 

madeira, Figura 22, característicos da época Pré-Pombalina, o edifício em causa resistiu ao sismo de 
1755. No âmbito das diversas utilizações que teve - alojou diversos espaços de ensino como o Colégio 

Arriaga e Novo de Portugal, ou mesmo os liceus D. João de Castro e Rainha D. Amélia - foram feitas 

Figura 21 - Vista aérea do local de intervenção no Google Maps. Adaptado (Pinto e Carvalho, 2018a). 
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várias alterações a nível estrutural, nomeadamente a introdução de pavimentos aligeirados de vigotas 

pré-esforçadas com abobadilhas cerâmicas. 

Sendo um edifício histórico, e por isso com elevado valor patrimonial, o projeto prevê a preservação da 

estrutura dos corpos principais, com remoção de algumas estruturas interiores e a totalidade da 

cobertura, assim como dos edifícios mais recentes que se encontram no logradouro do lote (Pinto e 

Carvalho, 2018a). 

A empreitada pode ser caracterizada da seguinte forma: 

• Tipo de Obra: Remodelação e ampliação; 

• Concurso: Limitado, por convite; 

• Valor da escavação e contenção periférica: 1 000 000 €; 

• Prazo de Execução da obra: 2 anos;  

• Área do lote: 6846 m2. 

Sendo as principais entidades envolvidas as seguintes: 

• Dono de Obra: SIMUREX, S.A., Grupo Fibeira; 

• Empreiteiro responsável pelos trabalhos de escavação, contenção periférica, recalçamento e 

execução do túnel: Omatapalo – Engenharia e Construção, S.A. 

• Projeto de Escavação e Contenção Periférica: JetSJ, Geotecnia, Lda.; 

• Projeto de Estabilidade e Relatório de Caracterização Estrutural e Construtiva: Betar – Estudos 
e Projetos de Estabilidade, Lda.; 

• Projeto de Arquitetura: Metro Urbe – Projetos e Consultadoria em Arquitetura Lda.; 

• Estudo Geológico e Geotécnico: Geotest – Consultores Geotécnicos e Estruturais, Lda. 

3.1.2. Caracterização Geológico-Geotécnica 

Do ponto de vista geológico, tal como se pode observar na Figura 23, a zona de intervenção ocorre 

sobre o “Complexo Vulcânico de Lisboa” (CVL), com idades atribuídas ao Cretácico superior, sendo 

que estas formações constituem o substrato sob aterros (At).  

Figura 22 - À esquerda, pavimentos com estrutura em madeira, algo degradada, e pormenor de estrutura em 
madeira semelhante às cruzes de Santo André na parede interior (Ramalho, 2018). À direita, 1) tabique de 

prancha ao alto com fasquiado; 2) parede em alvenaria de pedra irregular argamassada; 3) parede em alvenaria 
de pedra irregular argamassada com travamento diagonal em madeira. 

1 2 3 
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De forma a avaliar as condições geológico-geotécnicas do terreno em causa, foi realizada uma 

campanha de prospeção por parte da empresa GEOTEST -  Lda., em 2008, onde foram executados 

seis poços de inspeção e cinco sondagens mecânicas à rotação, cuja planta de localização se encontra 
no anexo 2 e os resultados se encontram no anexo 3. Estas, foram acompanhadas da realização de 

ensaios de caracterização in situ, SPT, cujos valores por zonamento geotécnico se encontram na tabela 

3, e ainda a instalação de piezómetros em todos os furos de sondagem (Geotest, 2008; Pinto e 

Carvalho, 2018a). Posteriormente, em Junho de 2019 foi realizada uma campanha geotécnica 

complementar. 

Tendo em conta o Estudo Geológico e Geotécnico (EGG), foram definidas duas zonas geotécnicas 

(ZG) principais, ZG1 e ZG2. A ZG1 inclui aterros detetados na sondagem S1 e a ZG2 corresponde às 

formações cretácicas (basaltos). Visto que o maciço apresentava um estado de alteração considerável, 
optou-se por subdividir esta última zona geotécnica em ZG2-A e ZG2-B. As profundidades das ZG 

encontram-se indicadas na tabela 3, assim como outros parâmetros geotécnicos importantes. 

Tabela 3 - Parâmetros geotécnicos. Adaptado (Pinto e Carvalho, 2018a). 

Estratos Nspt 
Peso 

Volúmico - 
ϒ [kN/m3] 

Ângulo de 
Resistência 
ao Corte - Ф' 

[˚] 

Resistência 
ao Corte em 

Tensões 
Efetivas c' 

[kPa] 

Módulo de 
Deformabilidade - 

E' [MPa] 
Profundidade 

ZG1 - Aterro - 18,00 25-28 - 5-10 ~1,3m (S1) 

ZG2-A - 
Basaltos, mais 

alterados e 
decompostos 

41 a 
60 20,00 33-35 - 60-90 4,6m (S2 e S4) 

a 9,1m (S1) 

ZG2-B - 
Basaltos 

medianamente 
e muito 

alterados 

>60 22,00 35-38 0-10 90-150 >4,6m a >9,1m 

Figura 23 - Localização da obra na Carta Geográfica, Extrato da Carta Geológica, folha 34-D (sem escala). 
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Para melhor interpretar a sequência espacial litológica apresentada, foram esboçados graficamente 

perfis geológico-geotécnicos, sendo um dos perfis representado na Figura 24, onde é possível observar 

os zonamentos geotécnicos e os níveis freáticos (NF) registados pelos piezómetros nas sondagens S1 

e S2. No caso da sondagem S1, o NF encontra-se a 5.9 metros de profundidade e na sondagem S2, 

estima-se que o NF se encontre a 6.4 metros de profundidade.  

 

3.1.3. Condicionamentos ao Projeto 

Na obra de remodelação e ampliação do Palácio Condes da Ribeira Grande para instalação do Museu-

Hotel Palácio Condes da Ribeira Grande, foram muitos os condicionamentos iniciais, tais como: 

• Condicionamentos Geológico-Geotécnicos; 

• Condicionamentos Relativos às Confrontações do Edifício e Condições de Vizinhança; 

• Condicionamentos Arquitetónicos; 

• Condicionamentos Relativos a Serviços Afetados. 

Condicionamentos Geológico-Geotécnicos: Tendo em conta a caracterização geológico-geotécnica 

anteriormente descrita e atendendo ao tipo de terreno, considera-se que a escavação, em alguns locais, 

poderá ser realizada com recurso a meios mecânicos de média potência, como escavadoras 

mecânicas. Na maior parte da área (terrenos rochosos), a escavação deverá ser apoiada por 

equipamentos mais potentes, devendo em algumas zonas ser necessário o uso sistemático de martelo 

ou fresas hidráulicas, cujas vibrações deverão ser controladas através da instalação de sismógrafos 

(Pinto e Carvalho, 2018a). A existência de níveis freáticos elevados pode também apresentar 
condicionamentos, sendo necessário definir soluções de contenção periférica em função desse aspeto.  

Figura 24 - Perfil geotécnico (Geotest, 2008). 
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Condicionamentos relativos às confrontações do edifício e condições de vizinhança: Nas obras 

geotécnicas em meio urbano, os condicionamentos mais comuns estão relacionados com as condições 

de vizinhança. Assim, é de extrema importância confirmar as informações relativas ao tipo e cotas de 

fundação das estruturas vizinhas, tendo por isso sido efetuada uma prospeção complementar.  

Desta forma, deverão ser executados três poços de inspeção com profundidades não superiores a 3 

metros, com o objetivo de verificar as cotas das fundações das estruturas contíguas e as suas 

características geométricas, nomeadamente dos muros meeiros e dos armazéns a Norte e do edifício 
vizinho a Nascente (Pinto e Carvalho, 2018a).  

Tendo em conta os que os trabalhos geotécnicos realizados poderão ter condicionamentos (vibrações 

nos solos da envolvente da obra e de ocorrência de descompressão dos mesmos) associados, será 

necessário um Plano de Instrumentação e Observação que permita uma análise dos deslocamentos. 

Perante os aspetos referidos, verificou-se mais tarde que os principais condicionamentos ocorreram na 

zona do muro meeiro Nascente, visto que estava prevista a demolição deste. No entanto, dado que o 

edifício contíguo é o Centro Científico e Cultural de Macau, a demolição do muro não podia causar 

quaisquer vibrações sob pena de provocar estragos nas peças museológicas do mesmo. Assim, foi 
preconizada a demolição do muro com recurso a fio adiamantado. 

Condicionamentos arquitetónicos: Tal como foi referido na secção 2.1.2, os condicionamentos 

arquitetónicos são atualmente, nos centros urbanos, muito exigentes. Assim, é habitual verificar-se 

condicionamentos arquitetónicos como a manutenção das fachadas e conjunto de paredes interiores, 

algo que se verificou na presente situação. Neste caso específico, por se tratar de um edifício com valor 

histórico, principalmente ao nível da capela, verificaram-se, em reuniões de obra, bastantes exigências 

ao nível da preservação e restauro dos vários elementos que compõem a mesma. 

Condicionamentos relativos a serviços afetados: Atendendo ao enquadramento urbano da zona de 
intervenção ilustrado anteriormente na Figura 21, supõe-se a existência de diversas redes de 

infraestruturas de serviços na vizinhança da obra. Desta forma, deverá ser efetuado um levantamento 

das redes de serviços que possam vir a interferir com a zona de intervenção, em especial: coletores 

unitários e pluviais, rede de gás, rede de telecomunicações, rede de eletricidade e rede de águas.  

 

3.1.4. Solução Proposta 

Atendendo aos principais condicionamentos identificados, foram adotadas soluções que permitissem 

minimizá-los e assim executar em condições de segurança os trabalhos de recalçamento do edifício, 

escavação e contenção periférica. As soluções propostas para a empreitada em causa, no que se 

refere aos trabalhos de geotecnia a realizar, incidem no recalçamento do edifício, na execução de dois 
pisos enterrados destinados a estacionamento e em soluções de pré-tratamento dos solos por questões 

associadas a níveis freáticos. Na Figura 25, é possível observar o projeto de geotecnia onde estão 

representadas as diferentes soluções adotadas. 
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“Berlim definitivo”: A escavação dos dois pisos enterrados destinados a estacionamento (alçados B 

a L) pressupõe, tal como na maioria das situações em meio urbano, a sua realização ao abrigo de uma 

contenção periférica. Tendo em consideração os condicionamentos relativos às confrontações do 

edifício e condições de vizinhança, optou-se por conceber uma solução de contenção periférica, com 

recurso à tecnologia de execução do tipo “Berlim definitivo”, nos alçados B a D e G a L. Considera-se 

que este tipo de solução será, pela sua versatilidade, adequada e prevê-se que os painéis possuam, 

em geral, uma espessura de 0.3 metros. No alçado D a G, numa primeira instância também foi 
preconizada uma solução com recurso à tecnologia de execução do tipo “Berlim definitivo”, no entanto, 

mais tarde, essa solução foi otimizada. Dado que o solo era essencialmente rochoso (basalto), optou-

se por proceder a uma solução de contenção com recurso a betão projetado com pregagens, de forma 

a escavar-se até à base, executando-se depois um muro de contenção tradicional. 

Esta solução apresenta diversas vantagens, como o facto de permitir executar, durante a escavação, 

a parede definitiva, que primeiramente é travada pelas ancoragens provisórias (pré-esforçadas), pelas 

pregagens provisórias e escoras metálicas provisórias de canto (HEB 120 a 220, consoante o vão). Em 

fase definitiva, a estrutura das lajes das caves será responsável pela estabilidade da parede de 
contenção, sendo as ancoragens e escoras provisórias desativadas, de forma simétrica para evitar 

efeitos secundários graves, após a conclusão da estrutura. 

  

Figura 25 - Projeto de geotecnia com soluções propostas (Pinto e Carvalho, 2018b). 
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Colunas de calda de cimento: Perante a solução de contenção periférica adotada (reduzida 

estanqueidade) e a presença de níveis freáticos a cerca de seis metros de profundidade, e tendo em 

conta que na execução dos dois pisos enterrados para estacionamento irão ser realizadas escavações 

até profundidades superiores a sete metros, preconizou-se uma solução de pré-tratamento, 

essencialmente para os materiais de aterro e para as camadas basálticas alteradas (ZG2-A). 

Esta solução, tem como principal objetivo minimizar a descompressão dos referidos materiais durante 

os trabalhos de escavação para execução dos painéis e consiste na execução de colunas de calda de 
cimento com 300 mm de diâmetro, afastadas de 0.30 m, cujo comprimento deverá garantir uma entrega 

mínima de 0.50 m no estrato cretácico (ZG2-B). Tendo em conta os aspetos referidos, verifica-se que 

a utilização desta solução se concentra nos alçados D a K, Figura 25.  

Muro de suporte em “L”: Perante os condicionamentos associados às fundações de edifícios vizinhos, 

uma das soluções que permite vencer um desnível de terras é a execução de um muro de suporte. 

Esta foi uma das soluções propostas na zona Norte do logradouro, tendo o muro uma espessura a 

variar entre os 0.30 m, no coroamento, e os 0.50 m na base, possuindo uma sapata com largura de 2.0 

m. Tendo em conta a natureza do terreno à cota da fundação da sapata do muro, definiram-se 

microestacas N-80 Ø114.3×9.0 mm, de forma a garantir as verificações de segurança a fenómenos de 

instabilidade por deslizamento, derrubamento e capacidade resistente vertical do terreno (Pinto e 

Carvalho, 2018a). 

Recalçamento de fachadas/paredes com recurso a microestacas: De forma a permitir a escavação 

para execução de um túnel subterrâneo que se desenvolve subjacente ao corpo do edifício, foi definida 

uma solução de recalçamento das fachadas e paredes interiores a preservar, com recurso a vigas de 

recalçamento apoiadas verticalmente em microestacas N80 (API 5A), sendo a solução esquematizada 

na Figura 25, nos alçados UV e TS. Esta técnica de recalçamento será aprofundada de seguida, no 

subcapítulo 3.2, tendo em consideração todos os seus aspetos de execução. 

 

3.2. Projeto de Recalçamento de Fachadas / Paredes a Preservar 

O projeto de recalçamento das paredes estruturais do Museu-Hotel Palácio Condes da Ribeira Grande 

materializa-se na realização de vigas de recalçamento em betão armado, devidamente solidarizadas a 

cada uma das faces dos elementos a manter, e apoiadas verticalmente em microestacas. Esta técnica, 
cujos fundamentos teóricos foram abordados no capítulo 2, apresenta-se como uma solução bastante 

usual em recalces de edifícios, dada a sua possibilidade de realização em espaços confinados onde 

apenas podem ser utilizados equipamentos de pequena dimensão. 

Como mencionado anteriormente, deve ser feita uma preparação da superfície da parede a recalçar 

(picagem e escarificação), de forma a garantir a ligação entre as paredes e as vigas de recalçamento. 

Estas, terão uma secção 0.6×1.0 m e o betão utilizado, deverá ser do tipo EN206-1; C30/37; XC2(P); 

Dmax25; S3; Cl0.4 e a armadura será A 500NR SD. A ligação à parede terá mecanismos de costura 

constituídos por barras pré-esforçadas do tipo GEWI Ø32, ou equivalente, cujo Maperto deverá ser igual 

a 1.6 kNm em ambos os lados e o sistema deverá ter proteção contra a corrosão.  
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As vigas (que comprimem a parede) irão assim transferir os esforços atuantes nas paredes, através do 

apoio vertical em microestacas (Figura 26, à esquerda), para o substrato competente (Nspt>60 

pancadas) como é o caso do ZG2-B (Basaltos medianamente e muito alterados), onde será executado 

o bolbo de selagem das microestacas. Tendo em conta o descrito na secção 2.2.1, o método de 

perfuração deverá ser executado com recurso a equipamentos de roto-percussão, dado que o terreno 

é rochoso (Complexo Vulcânico de Lisboa). 

As microestacas serão materializadas por tubos de aço N80 (API5A) com secção Ø 139.7×12.5 mm 

(fsyd=560MPa), sendo que todas deverão dispor de conetores topo a topo e uniões exteriores entre 

troços, para melhor acomodarem os esforços de tração.  

A sua selagem e injecção deverá ser do tipo D, ou seja, através do sistema IRS recorrendo a 

obturadores duplos e válvulas anti-retorno. A referida injeção deverá ser feita com uma calda e dispor 
das seguintes características (Pinto e Carvalho, 2018a): injeção de selagem (a/c = 1/2.5); injeção a alta 

pressão superior a 4.0 MPa (a/c = 1/2.3); resistência à compressão simples a 7dias: 27 MPa. 

As microestacas acumulam as funções de recalçamento da parede e de apoio às “paredes de Berlim 

definitivas”, sendo que nos casos em que servem de apoio às paredes e são exteriores a esta, a sua 

ligação deverá ser feita através de um cachorro metálico.  

De forma a reduzir o efeito da encurvadura, após o inicío da escavação e antes da execução dos painéis 

de betão armado (que funcionam como um travamento das microestacas alinhadas com este), deverá 
colocar-se um escoramento metálico (HEB 140), a 1.8 metros da viga ou do maciço de recalçamento 

que funcionará como um travamento, Figura 24 à direita.  

Figura 26 – À esquerda, esquema de recalçamento das paredes para execução do túnel subterrâneo. À direita, 
pormenor do recalçamento de um pilar com travamento (Pinto e Carvalho, 2018b). 
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3.3. Descrição do Modelo Numérico 

A modelação numérica, que representa o recalçamento do edifício recorrendo a vigas apoiadas 

verticalmente em microestacas, foi elaborada com recurso ao SAP2000. Este programa recorre ao 
método dos elementos finitos, cujo objetivo é auxiliar a análise e dimensionamento, permitindo 

posteriormente comparar os resultados obtidos no programa com os valores dos deslocamentos 

medidos no Plano de Instrumentação e Observação, sendo que tal não foi possível acompanhar devido 

a atrasos significativos no começo da obra. 

 

3.3.1. Objetivos e Simplificações Adotadas 

Com o intuito de modelar a estrutura de recalçamento definida no projeto de geotecnia, Figura 27, 

optou-se pela execução de um modelo 2D, que tivesse como foco o comportamento das microestacas 

perante as ações impostas. Ou seja, o estudo centrou-se na modelação de um pórtico, e não da 

estrutura de recalçamento completa, visto que nesse caso a modelação iria ter um maior foco nas 
paredes de contenção. Assim, selecionou-se a viga de recalçamento condicionante, isto é, a de maior 

vão e com maiores cargas aplicadas, neste caso, a viga V (parte superior da Figura 27), cujos aspetos 

relativos à modelação serão abordados na secção 3.3.3, relativa à definição do modelo.   

Figura 27 - Projeto de recalçamento das paredes de alvenaria para execução de um túnel subsequente às 
mesmas. Adaptado (Pinto e Carvalho, 2018b). 
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Figura 28 - Definição das propriedades dos 
materiais a utilizar no modelo. 

Foram executados dois modelos baseados num pórtico constituído pela referida viga e o seu suporte 

vertical, as microestacas. De referir que as paredes a recalçar não foram modeladas, uma vez que não 

existe ação do vento porque se trata de paredes interiores. Um dos modelos, refere-se à fase de 

escavação, antes da execução dos painéis de betão armado e o outro modelo replica a situação 

posterior à execução dos painéis. Visto que algumas microestacas coincidem com os painéis de betão 

armado reduzindo o fenómeno de encurvadura, o segundo modelo será o menos condicionante.  

De forma a simplificar o modelo, e uma vez que o objetivo dos mecanismos de costura (barras GEWI) 
é garantir a solidarização dos pares de vigas de recalçamento, considerou-se apenas uma viga a 

representar o conjunto. Para além desse fator, optou-se por considerar que as paredes a recalçar não 

possuíam aberturas, ou seja, representavam uma carga contínua ao longo da viga de recalçamento. 

Uma vez que as microestacas não estarão envolvidas pelo solo (exceto no bolbo de selagem) e apenas 

foram consideradas cargas verticais, a modelação correspondente ao solo foi representada com uma 

mola vertical na zona do bolbo de selagem, não sendo considerados diferentes comportamentos do 

solo consoante os diferentes estratos. 

 

3.3.2. Definição de Secções e Propriedades 

Em primeiro lugar, de forma a obter um modelo o mais próximo possível da realidade, foram definidos 

os materiais utilizados (betão ou calda consoante o caso, armadura e solo) e as secções das 
microestacas e da viga de recalçamento.  Os materiais a utilizar nos elementos da estrutura no projeto 

serão os indicados na tabela 4 e 5, cuja inserção de dados no SAP2000 é feita através da ferramenta 

define materials, ilustrada na Figura 28. 

Tabela 4 - Propriedades do betão C30/37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5 - Propriedades do aço A500. 

 

 

 

  

Betão C30/37 

fcd (MPa) 20,0 

fck (MPa) 30,0 

Ec (GPa) 32,0 

α (ºC-1) 10-5 

γc (KN/m3) 25,0 

Aço A500 

fsd (MPa) 435,0 

fsk (MPa) 500,0 

Es (GPa) 210,0 
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Microestacas:  As microestacas foram modeladas através de um elemento frame, sendo que foi 

necessário recorrer ao section designer, para produzir a secção desejada, visto que o programa, não 

sendo de geotecnia, não possuía nenhuma secção pré-definida deste tipo.  

Como referido anteriormente, no projeto foi definida a injeção de uma calda com uma resistência à 

compressão simples (7dias) de 27 MPa, sendo a armadura constituida por tubos de aço N80 (API5A) 

com secção Ø 139.7×12.5 mm (fsyd=560MPa). 

Desta forma, existiu a necessidade de adotar algumas simplificações, tendo em conta as limitações do 

programa utilizado. Assim, tal como se pode observar na Figura 29 à esquerda encontra-se a secção 

Ø139.7×12.5 mm definida no section designer, e ao centro e à direita, as propriedades dos materiais 

utilizados para representar, respetivamente, a calda (betão C25/30) e o tubo de aço N80 de seção 

tubular (aço S450, maior valor disponível no programa SAP2000).  

Ora, uma vez que apenas são consideradas cargas verticais no modelo, a deformada total da 

microestaca, &, é calculado de acordo com equação (1): 

 δ =
F

Kme 
(1) 

Em que F representa a força axial e kme a rigidez axial elástica da microestaca, dada pela equação (2): 

 Kme = ∑
E	 × 	Asecção

L  (2) 

Onde para cada material, E, corresponde ao módulo de elasticidade, Asecção, a área da sua secção 

transversal e L, o comprimento da microestaca. 

Apesar das simplificações adotadas devido às limitações do programa, a rigidez das microestacas será 

semelhante, visto que o módulo de elasticidade (210GPa), a área de secção e os comprimentos são 

iguais em ambos os casos.  

Figura 29 - À esquerda, secção de uma microestaca de cálculo realizada no section designer. Ao centro e à direita, 
as propriedades dos materiais utilizados a equivaler à calda de injeção e à armadura (ao tubo metálico), 
respetivamente. 
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Um dos aspetos mais importantes da modelação, e que pode originar diferenças mais significativas nos 

deslocamentos obtidos, prende-se com a definição da secção metálica das microestacas. Uma vez que 

no modelo numérico foi definida apenas uma viga de recalçamento (em vez do par), e que cada viga 

possuía um determinado número de microestacas, o número de microestacas do modelo (apenas uma 

viga) seria reduzido para metade. 

Desta forma, assumiu-se que uma microestaca de cálculo seria equivalente a duas reais (ver secção 

3.3.3 onde é definido o modelo representado). Tendo em conta a equação (2), calculou-se qual a área 
de calda de cimento e de armadura, e os respetivos diâmetros e espessura do tubo metálico 

(dimensões lineares multiplicadas por √2) que perfazem a rigidez de uma microestaca de cálculo 

aproximadamente igual à desejada. Os cálculos encontram-se na tabela 6, sendo que, como se pode 

verificar, para uma microestaca com secção Ø197.6×17.6 mm, a rigidez calculada aproxima-se 

bastante da real. 

Tabela 6 - Parâmetros da secção de uma microestaca de cálculo equivalente a duas reais. 

Ac (m2) As (m2) Ø × e (mm) Kcálculo (kN/m) Kreal 2microestacas (kN/m) 
0,0207 0,0988 197,6 × 17,6 524269,0 524664,0 

 

Vigas de Recalçamento: Na modelação da viga de recalçamento, foram também adotadas algumas 
simplificações. No entanto, procurou-se uma vez mais, replicar ao máximo a situação real. Por causa 

das limitações do programa, a ligação da microestaca ao referido elemento estrutural não coincide com 

o projeto (ligação helicoidal com chapa de topo, Figura 30 à esquerda). É de referir que a simplificação 

adotada não representa uma diferença significativa nos resultados apresentados, pelo que se considera 

desprezável. Na Figura 30 é possível observar, à esquerda, a secção de uma viga de recalçamento 

definida em projeto (0.6×1.0) m. À direita, observa-se a definição da viga de recalçamento equivalente 

às duas vigas de projeto solidarizadas, cuja secção é definida por (1.2×1.0) m. Este elemento foi 

executado, no SAP2000, recorrendo a elementos frame, tal como ocorreu com as microestacas. 

  

Figura 30 - À esquerda, pormenor de viga de recalçamento e sua armadura, adaptado (Pinto e Carvalho, 2018b). 
À direita, definição da secção da viga equivalente a duas no SAP2000. 
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Solo: A simulação do solo foi feita com recurso a molas. Tendo em conta que as microestacas, mesmo 

embebidas na parede de contenção periférica, têm como principal função acomodar as cargas verticais, 

dado que a resistência à flexão das mesmas é, em geral, reduzida, considerou-se que as molas (na 

zona do bolbo de selagem) apenas atuavam na vertical, sendo, portanto, desprezado o efeito dos 

impulsos do terreno. Assim, a rigidez da mola em cada microestaca, kmola, foi calculada através da 

equação (3) e o resultado obtido, encontra-se na tabela 7.  

 9:;<= = 9>;<;	 × ?>@Açã; (3) 

Com ksolo a representar a rigidez elástica do solo segundo o eixo vertical (Complexo Vulcânico de 

Lisboa), assumida em projeto, e Asecção a área de secção de uma microestaca Ø 197.6×17.6 mm. 

Tabela 7 - Rigidez da mola em cada microestaca. 

Ksolo (kN/m3) Asecção (m2) Kmola (kN/m) 

50000,0 0,0307 1533,3 

 

3.3.3. Definição do Modelo 

Uma vez definidas as secções e propriedades existentes, seguiu-se a definição dos dois modelos. Tal 

como foi referido, um dos modelos (Modelo A) traduz a situação em que se iniciou a fase de escavação, 

antes da execução dos painéis de betão armado e o outro modelo (Modelo B), replica a situação 

posterior à execução dos painéis que funcionam como contenção periférica do túnel e que irão estar 
alinhados com as microestacas, reduzindo a propensão para a ocorrência do fenómeno de 

encurvadura. 

Analisando a Figura 27, onde se encontra representado o projeto de recalçamento das paredes de 

alvenaria resistente interiores, o critério de escolha de qual o conjunto de vigas de recalçamento mais 

condicionante baseou-se no vão e cargas aplicadas, sendo por isso escolhida a viga identificada com 

um “V”. Desta forma, optou-se por modelar a viga representada na Figura 31, sendo que outro aspeto 

essencial foi a existência de alvos topográficos nessa zona, que permitissem comparar os resultados 
obtidos no modelo numérico com os observados nas campanhas de instrumentação e observação 

realizadas.   

Figura 31 - Viga de recalçamento escolhida para realizar a modelação em SAP2000. Adaptado (Pinto e 
Carvalho, 2018b). 

m 

m 
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Analisando a Figura 31 e os cortes disponibilizados no projeto de geotecnia, verifica-se que as 

microestacas 1 e 2 não pertencem à estrutura de recalçamento, sendo que todas as outras (3 a 8) 

funcionam como suporte vertical da viga de recalçamento. De referir que a microestaca 4, para além 

de suportar verticalmente a viga de recalçamento, funciona também como um travamento do painel de 

betão, visto que se encontra ligada por um cachorro metálico. Como referido anteriormente, tendo em 

conta os mecanismos de costura (barras GEWI – representadas a vermelho entre vigas), os pares de 

vigas de recalçamento são representados apenas por uma viga (1.2×1.0) m, que tem um comprimento 

total de 9.40 metros, valor intermédio entre as duas existentes, sendo esta igual no Modelo A e B. 

No que se refere às microestacas, a modelação numérica já apresenta algumas variações em termos 

de apoios nos modelos A e B, traduzindo-se necessariamente em diferenças nos deslocamentos que 

serão posteriormente analisados. No modelo A, não existe qualquer tipo de restrição ou travamento 
nas microestacas visto que ainda não foram executados os painéis de betão armado, referindo-se este 

modelo a uma fase intermédia da obra. No caso do modelo B, tal como se pode observar na Figura 31 

e 32 à esquerda, as microestacas equivalentes ao conjunto (3-7) e (4-8) ficam embutidas na parede de 

contenção a partir de 1.5 metros de distância da viga de recalçamento. As restantes microestacas do 

modelo numérico (A e B) não apresentam esta restrição. De referir que todas elas apresentam um 

comprimento de 5.2 metros, excluindo o comprimento do bolbo de selagem, cujo mínimo é 6 metros. O 

referido comprimento do bolbo de selagem será verificado em termos de segurança posteriormente. 

A microestaca do conjunto (3-7) foi definida como uma microestaca de cálculo (equivalente a duas 

reais, ou seja, Ø 197.6×17.6 mm), assim como no conjunto (4-8). Uma vez que a microestaca 6 já se 

encontrava fora do limite da nova viga definida entre as duas existentes, apenas foi considerada a 

microestaca 5, sendo que nesse caso a microestaca equivale a apenas uma real (Ø 139.7×12.5 mm). 

Partindo dos pressupostos anteriormente definidos, foi definido o modelo A da estrutura de 

recalçamento, Figura 30 à direita. No caso do modelo B, a zona onde existe a parede de contenção, é 
encastrada ao longo do comprimento da parede (3.7 metros).  

(3-7) 
(4-8) 

Figura 32 - À esquerda, corte de viga de recalçamento, adaptado (Pinto e Carvalho, 2018b). À direita, 
representação do modelo A no SAP 2000. 

(5) 
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Observando a Figura 32 à esquerda, verifica-se a existência de um travamento através de um perfil 

metálico HEB140. Este não será definido nos modelos visto que a sua função seria o travamento na 

direção y, e o modelo é bidimensional (xz), pelo que o travamento referido não teria qualquer efeito nos 

deslocamentos calculados.  

Como referido na definição das propriedades do solo, na zona do início do bolbo de selagem de cada 

microestaca, foi colocado um encastramento. Com o intuito de representar o comportamento do 

Complexo Vulcânico de Lisboa perante as ações verticais, definiu-se uma mola (assign joint springs) 
com uma rigidez de 1533.3 kN/m na zona do bolbo de selagem.  

A definição dos modelos numéricos ficou concluída depois de definidas as restrições na ligação entre 

as microestacas e a viga de recalçamento. Tendo em conta o modelo definido, optou-se por restringir 

as rotações em torno do eixo y, de forma a que o comportamento do modelo se aproxime ao da 

estrutura de recalçamento real (microestacas encastradas na viga de recalçamento), permitindo assim 

efetuar uma análise dos dados obtidos. 

 

3.3.4. Quantificação das Ações 

De forma a analisar-se os possíveis deslocamentos da estrutura de recalçamento foram definidas as 

cargas atuantes. Como referido, apenas serão consideradas as cargas verticais, dado que as 

microestacas têm como principal função acomodar estas, visto que o momento fletor na viga de 
recalçamento é acomodado através de cargas axiais, mobilizadas pelo efeito de binário do par de 

microestacas. 

De forma a calcular-se os pesos próprios da estrutura, considerou-se os principais materiais existentes 

no edifício em análise: 

• Peso específico do betão armado: 25.0 kN/m3; 

• Peso específico da alvenaria de pedra: 22.0 kN/m3; 

• Peso específico do aço: 77 kN/m3. 

Peso próprio das paredes de alvenaria: A estrutura em causa visa suportar as paredes de alvenaria 

já existentes. Observando a Figura 31, verifica-se que existe uma abertura nas paredes a recalçar, não 

sendo contínua. De forma a simplificar os cálculos, e uma vez que representa uma situação mais 

condicionante, considerou-se que a parede de alvenaria carregava a viga de recalçamento ao longo de 
todo o seu comprimento. Tendo em consideração que o peso específico da alvenaria de pedra é de 

22.0 kN/m3, que a espessura das paredes é de cerca de 0.7 m e o palácio contabiliza 3 pisos, com uma 

altura total de 13.2 m, obteve-se uma carga de faca dada por: ppAlvenaria = 22.0×0.7×13.2 = 203.3 kN/m. 

Peso próprio da viga de recalçamento e das microestacas: Considerando o valor do peso específico 

do betão armado acima referido, e a secção de (1.2×1.0), o peso próprio da viga de recalçamento é 

dado por: ppViga Recalçamento = 25.0×1.2×1.0 = 30 kN/m. No entanto, o SAP2000 permite fazer o cálculo 

dos pesos próprios dos elementos presentes nos modelos automaticamente, sem terem de ser 

inseridos, incluindo, portanto, o peso próprio da viga de recalçamento e das microestacas.   
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Peso próprio das lajes: Tendo em consideração que na zona da viga de recalçamento analisada os 

pisos a descarregar eram do tipo abobadado (ppPavimento Abobadado = 5 kN/m2) e que o Eurocódigo 1 (2009), 

(EC1), define o edifício em causa como categoria A (actividades domésticas e residenciais), 

considerou-se ainda uma carga equivalente às restantes cargas permanentes de 3.0 kN/m2. No projeto 

de estruturas foi ainda definida como sobrecarga em obra de 3.0 kN/m2, com um vão de 6.7 m bi-

encastrado, sendo portanto a largura de influência B.D
E
	m. Assim, a carga atuante na viga em causa 

correspondente ao peso próprio das lajes abobadadas é dada por: ppLajesAbobadadas = ((5.0+3.0+3.0)×
B.D
E

)×3 pisos = 110.6 kN/m. Esta carga é igual em ambos os modelos visto que segundo o projeto de 

estruturas é previsto manter os pavimentos abobadados, sendo que apenas os de madeira serão 

substituídos por lajes do tipo misto, com vigas mistas e lajes mistas obtidas com chapas colaborantes 
do tipo Haircol 59S e preenchimento de betão. 

Sobrecarga: No que se refere às sobrecargas aplicadas considerou-se o valor de 3.0 kN/m2 já referido, 

com uma largura de influência B.D
E
	m. Assim, a sobrecarga é dada por: SC = 3.0× B.D

E
 = 10.1 kN/m. Uma 

vez quantificadas as ações a atuar na viga de recalçamento analisada, foram definidas as combinações 
de ações de acordo com o Eurocódigo 0 (2009), (EC0), sendo verificadas as condições de segurança 

aos Estados Limites Últimos, e Estados Limites de Serviço, neste caso para a combinação quase-

permanente, respetivamente equação (4) e (5). 

 1.35×G + 1.50× FG (4) 

 1.0×G + ψ2,i×Q (5) 

Em que G, representa as cargas permanentes e SC as sobrecargas. O coeficiente de redução é 
representado por ψ2,i  e Q, as ações variáveis. Como referido em cima, segundo o Eurocódigo, o edifício 

é definido como sendo de Categoria A, desta forma, ψ2,i = 0.3. 

De referir que o estudo dos deslocamentos verticais irá ser elaborado tendo por base o Estado Limite 

de Serviço para a combinação quase-permanente e as restantes verificações de segurança, 

executadas na secção 3.5, terão em conta as condições de segurança ao Estado Limite Último. 

Exceção feita à verificação ao Estado Limite Último de capacidade de carga do terreno que tipicamente 

é feita para a combinação rara, indicada na equação (6). 

 1.0×G + 1.0×Q (6) 

 

3.4. Apresentação e Análise dos resultados  

Uma vez definidos os modelos numéricos e quantificadas as ações foi possível simular o 

comportamento das estruturas de recalçamento em causa, sendo as deformadas e os deslocamentos 

obtidos para o Estado Limite de Serviço representados na Figura 33 e 34, Modelo A e B, 
respetivamente. Os valores apresentados são resultados de cálculos, pelo que devem ser sempre 

verificados em obra através de um plano de instrumentação e monitorização dos trabalhos realizados.   
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Tendo por base o tipo de solução a executar, assim como a geologia do local da intervenção, foram 

definidos na fase de projeto critérios de alerta e de alarme, consoante a estrutura geotécnica em causa. 

No caso das estruturas de contenção periférica, os critérios de alerta e de alarme definidos limitam os 
deslocamentos máximos na ordem de 10mm/10m e de 20mm/10m, respetivamente, de desnível de 

terras tanto no sentido horizontal como vertical. 

No caso da estrutura de recalçamento não se optou pela utilização destes critérios, mas sim pela 

imposição de deslocamentos máximos correspondentes ao critério de alerta na ordem de H
BII

 e 

correspondentes ao critério de alarme na ordem de H
JII

, com L igual ao desnível de terras. Assim, com 

L igual a 5.2 metros equivalentes à altura das microestacas, verifica-se que o alerta é dado para 

assentamentos na ordem de 8.7 mm e o alarme para assentamentos de 10.4 mm.  

  

Figura 34 – Deformada e deslocamentos verticais do Modelo A (anterior à 
execução das paredes de contenção periférica do túnel). 

A1 A2 A3 A4 A5 

Figura 33 – Deformada e deslocamentos verticais do Modelo B (posterior à 
execução das paredes de contenção periférica do túnel). 

B1 
B2 B3 B4 

B5 
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Analisando os deslocamentos observados na Figura 33 e 34 e tendo em conta os critérios de alerta e 

alarme definidos, verifica-se que os valores são relativamente baixos em relação ao esperado. O 

comportamento da estrutura ao longo da sua fase de execução e posteriormente de utilização, limitado 

pelos critérios anteriormente referidos, encontra-se ilustrado na Figura 35.  

Considerando o Estado Limite Último, obteve-se os seguintes diagramas de momento fletor (Figura 36 
à esquerda), de esforço transverso (Figura 36 à direita) e de esforço axial (Figura 37), do Modelo B, 

visto que será o modelo analisado em termos de verificações de segurança, dado que representa as 

condições para a qual a estrutura foi dimensionada.  

De forma a efetuar as verificações de segurança necessárias foi elaborada a tabela 8 onde são 

apresentados os esforços atuantes máximos, já afetados pelo respetivo coeficiente de majoração 

(combinação quase-permanente e rara). Tendo em conta as simplificações dos modelos referidas 

anteriormente, nos casos em que o elemento de cálculo, ou seja, do modelo, é equivalente a dois 
elementos na estrutura real, dividiu-se o referido esforço por dois.  

Figura 37 – À esquerda, diagrama do momento fletor e à direita do esforço transverso, ambos do Modelo B. 

Figura 36 – Diagrama da envolvente do esforço axial do Modelo B. 

Figura 35 - Assentamentos de ambos os modelos nos pontos de referência (assinalados nas Figuras 33 e 34). 
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Tabela 8 - Esforços máximos de cálculo da estrutura de recalçamento. 

Vsd [kN] Msd [kNm] Ned [kN] Nraro [kN] 
971,4 1046,9 1657,1 712,9 

 

3.5. Verificações de Segurança  

As verificações de segurança necessárias para ser garantida a segurança da estrutura de recalçamento 
das paredes a manter são as seguintes: 

• Estado Limite de Serviço da deformação vertical da estrutura de recalçamento; 

• Estado Limite Último de resistência ao corte nas vigas de recalçamento (EC 2); 

• Estado Limite Último de resistência à flexão nas vigas de recalçamento (EC 2); 

• Estado Limite Último de resistência ao esforço normal das microestacas (EC 3); 

• Estado Limite Último de resistência à encurvadura por varejamento das microestacas (EC 3); 

• Estado Limite Último de capacidade de carga do terreno (EC 7); 

No caso do Modelo B são feitas todas as verificações acima referidas, no entanto, no modelo A, apenas 

é verificado o Estado Limite de Serviço de deformação vertical da estrutura de recalçamento. Essa 

verificação pode ser analisada com base na Figura 35 presente na secção 3.4, onde se verifica que se 

cumpre em ambos os modelos a segurança ao Estado Limite de Serviço de deformação vertical, visto 

que em nenhum dos casos excede os critérios definidos, existindo ainda uma grande margem.  

De referir que em termos de projeto foi definido que todos os elementos cujas faces são betonadas 

contra o terreno deverão possuir um recobrimento de 5.0 cm e os restantes elementos um recobrimento 
de 3.5 cm. Estes valores devem ser respeitados em obra, assim como os espaçamentos das 

armaduras, sob pena de os valores de capacidade resistente serem inferiores aos calculados. 

Estado Limite Último de resistência ao corte nas vigas de recalçamento em betão armado: de 

acordo com o EC 2, a verificação do estado de limite em causa é assegurada através da equação (7): 

 K#L
KML

≤ 1  (7) 

Em que, Vsd representa o valor da carga de corte indicado na tabela 8 (971.4 kN) e Vrd o valor de cálculo 

da resistência de corte. Este valor foi calculado através da equação (8): 

 	Vrd =
Asw
s 	× z	 × cotѳ × fyd (8) 

Onde YZ[
Z

 representa secção transversal total da armadura de um estribo por metro linear (Anexo 4), z, 

o braço do binário das forças interiores (z=0.9d), ѳ, é o ângulo formado pela escora comprimida de 

betão com o eixo da viga e fyd valor de cálculo da tensão de cedência à tração do aço das armaduras 
de betão armado. Os valores encontram-se na tabela 9, sendo a segurança verificada. 

Tabela 9 - Verificação do Estado Limite Último de resistência ao corte nas vigas de recalçamento em betão armado. 

Aw/s (cm2/m) z (m) ѳ (º) fyd (MPa) Vrd (kN) Vsd/Vrd 
(Ø 12//0,15) = 7,54	×	2 0,8955 30,0 435,0 1017,5 0,95 
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Foi ainda verificada a tensão máxima resistente e atuante das bielas comprimidas devido ao esforço 

transverso, respetivamente através das equações (9) e (10), sendo que os resultados se encontram na 

tabela 10. 

  \=]: = 0.6	 × (1 −	 bcd
EJI

) × fcd (9) 

  \ =	 K#L
e	×	f$	×	#ghѳ	×	ci#ѳ	

 (10) 

Em que, fck é o valor característico da tensão de rotura do betão à compressão, fcd, é o valor de cálculo 

da tensão de rotura do betão à compressão e bw representa a menor largura da secção transversal na 

área tracionada. 

Tabela 10 - Verificação de compressão das bielas. 

fck (MPa) fcd (MPa) σadm (MPa) z (m) bw (m) ѳ (º) σ (MPa) 
30,0 20,0 10,5 0,8955 0,6 30,0 4,2 

 

Tal como era previsto, na zona da secção mais condicionante, no apoio (tabela 9), a verificação cumpriu 
com uma margem relativamente curta devido aos elevados valores dos esforços atuantes, afetados 

ainda pelos fatores de segurança. No entanto, a compressão das bielas (tabela 10) é cumprida, 

apresentando uma margem elevada, o que demonstra existir em termos de compressão do betão na 

referida secção a segurança desejada. 

Estado Limite Último de resistência à flexão nas vigas de recalçamento em betão armado: de 

acordo com o EC 2, a verificação do estado limite último de resistência à flexão é assegurada através 

da equação (11): 

 jgL
jML

≤ 1  (11) 

Com Med a representar o valor de cálculo do momento fletor atuante (1046.9 kNm) e Mrd o valor do 

cálculo do momento resistente do elemento estrutural, obtido através das equações (12) e (13). 

  ω = "#l	×	bmL
f	×L	×bcL

 (12) 

  µ = jML
f	×Lo	×bcL

  (13) 

Onde, ω, é igual a percentagem mecânica de armadura, As, representa a área da secção transversal 

da armadura inferior, b, a largura da secção, d, a altura útil da secção do elemento estrutural e μ, valor 

reduzido do valor de cálculo do momento fletor resistente (ábaco em função de ω, Anexo 4). Os valores 

dos parâmetros por calcular encontram-se na tabela 11, assim como os respetivos cálculos de 

verificação, sendo a segurança verificada. Observando o resultado, verifica-se que cumpre a segurança 
com uma margem relativamente reduzida, o que indicia que não existe sobredimensionamento. 

Tabela 11 - Verificação de segurança ao Estado Limite Último de resistência à flexão da viga de recalçamento. 

As (cm2) b (m) d (m) fyd 
(MPa) 

fcd 
(MPa) ω μ Mrd 

(kNm) Med/Mrd 

(6Ø20+6Ø25) =48,3 0,6 0,995 435,0 20,0 0,112 0,105 1149,2 0,91 
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Estado Limite Último de resistência ao esforço normal da secção das microestacas: de acordo 

com o EC 3, a verificação do estado limite último de resistência ao esforço normal da secção das 

microestacas é assegurada através da equação (14): 

 p#L
pML

≤ 1  (14) 

Sendo Ned, o valor de cálculo do esforço axial atuante (1657.1 kN) e Nrd o valor de cálculo da resistência 

máxima do elemento estrutural. O referido valor de cálculo da resistência máxima é calculado através 

da equação (16), visto que a secção das microestacas em causa é de classe 1, verificada através da 

equação (15): 

 d
t ≤ 50ϵE (15) 

  Nrd = 	"#	×	bmϒjl  (16) 

Em que, d é igual ao diâmetro (139. mm) e t, a espessura da secção (12.5 mm). As, representa a área 

da secção transversal da armadura e ϒM1, representa o coeficiente parcial de segurança (considerado 

igual a 1.0). Os valores e respetivos cálculos encontram-se na tabela 12, sendo a segurança verificada 

em todas as microestacas da estrutura de recalçamento. 

Tabela 12 - Verificação de segurança ao Estado Limite Último de resistência da secção das microestacas. 

d/t 50ϵ2 A (cm2) fy (MPa) Nrd (kN) Ned/Nrd 
11,2 25,5 48,14 560,0 2688,0 0,62 

 

Estado Limite Último de resistência à encurvadura por varejamento das microestacas: de acordo 

com o EC 3, a verificação do estado limite último de resistência à flexão é assegurada através da 

equação (16): 

 p#L
pf,ML

≤ 1   (16) 

Considerando Nsd, o valor de cálculo do esforço axial atuante (548.0 kN e 1657.1 kN, situação A) e B), 

respetivamente, que são explicadas na análise do resultado) e Nb,rd, o valor de cálculo da resistência à 

encurvadura global, dado pela equação (17): 

 uv, w] = 	χ	 × As	 ×  bm
ϒjl 

(17) 

 λ = 	
Lcr/i
λ1  (18) 

Sendo, χ, o fator de redução para o modo de encurvadura (tabelado, dependendo de λ, calculado 

através da equação 18) e ϒM1, o coeficiente parcial de segurança (considerado igual a 1.0). Tendo ainda 

Lcr igual ao comprimento de encurvadura, i, raio de giração e λ1=93.9 ×	{E|J
}~

. Os valores dos 

parâmetros por calcular encontram-se na tabela 13, assim como os respetivos cálculos de verificação, 

sendo a segurança verificada para ambas as situações.   
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Tabela 13 - Verificação de segurança ao Estado Limite Último de resistência à encurvadura por varejamento. 
 

L (m) Lcr (m) i (cm) λ χ A (cm2) fy 
(MPa) 

Nrd 
(kN) 

Nsd/Nb,rd 

A) 5,2 2,6 4,535 0,94 curva a0 - 
0,78 

48,14 560,0 2096,6 0,28 

B) 1,5 0,75 4,535 0,27 curva a0 - 
0,98 

48,14 560,0 2634,2 0,63 

 

A situação A), refere-se ao caso da microestaca que não se encontra embutida na parede de contenção 

(mais à direita do modelo) e a situação B) refere-se à microestaca do meio que se encontra embutida 

na parede de contenção. Verifica-se que no caso A), apesar de ter um comprimento de encurvadura 
bastante superior ao caso B), a verificação de segurança é cumprida de forma mais folgada, visto que 

a carga atuante é cerca de três vezes inferior.   

Estado Limite Último de capacidade de carga do terreno: de acordo com o EC 7, a verificação do 

referido estado de limite é assegurada através da equação (19): 

  �ÄÅÄÇ
ÉÑ;Ü

 ≤ á. F (19) 

Onde Nraro, é igual ao valor de cálculo das ações axiais correspondentes à combinação rara (712.9 

kN/m), Rc;m, o valor médio da resistência do bolbo de selagem, determinado de acordo com a 

metodologia de Doix e Bustamante e F.S, refere-se ao fator de segurança global da microestaca, tendo-

se assumido um valor de 2.0 de forma a acomodar as cargas da estrutura na fase definitiva. A referida 

resistência é calculada através da equação (20): 

 Rc;m = π × α × Dd  × τs × Lselagem (20) 

 Lselagem	 = 	
Nraro	 × F. S
π	 × Ds	 × 	τs 

(21) 

Em que, α representa o coeficiente de expansibilidade do furo do perfil (recomendado pelo fabricante 

para os terrenos de selagem dos perfis igual a 1.2) e Dd, o diâmetro de furação (200 mm). Foi ainda 

calculado o Lselagem, correspondente ao comprimento de selagem, onde se considerou τs, o parâmetro 

que define o atrito limite unitário, representado na secção 2.2.3, tabela 1, tendo-se optado pelo valor 

de 350 kPa. Os valores e respetivos cálculos encontram-se na tabela 14, sendo a segurança do Estado 

Limite Último de capacidade de carga do terreno verificada com uma margem considerável, para um 

comprimento mínimo de selagem de 6.0 metros.  

Tabela 14 - Verificação de segurança ao Estado Limite Último de capacidade de carga do terreno. 

Ds (m) τs (kPa) Lselagem (m) Rc;m (kN/m) Nraro/Rcm 
0,24 350 6,0 1583,4 0,45 

Concluídas as verificações de segurança, e tendo em conta a falta de valores comparativos, assume-

se que o comportamento expectável, para uma estrutura com as dimensões e geometria apresentada 

e para as ações em causa, cumpre os requisitos dos diferentes estados limite de segurança. De referir 
que as simplificações efetuadas visaram a procura por um modelo com rigidez semelhante à estrutura 

real.  
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3.6.  Análise de Custos 

Uma vez concluídas todas as verificações de segurança, executou-se um levantamento das 

quantidades de materiais necessários para a execução da solução de recalçamento preconizada. De 
seguida, recorrendo aos preços unitários indicados pela JetSJ, Geotecnia, Lda., calculou-se os custos 

associados à operação em causa (tabela 15). 

Tabela 15 - Custo de execução do túnel. 

Nº do artigo DESIGNAÇÃO Un. Quant. 
Preço 

Unitário 
(€) 

Preço Total 
(€) 

1 Movimentações de terra  

1.1 Escavação, incluindo transporte e descarga m3 945 8,00 € 7 562,88 € 
2 Estrutura de recalçamento  

2.1 Microestacas N80 (API5A) Ø139,7 × 
12,5mm ml 324,8 90,00 € 29 232,00 € 

2.2 Vigas de recalçamento (0,6×1) m  

2.2.1 Cofragem m2 131,4 30,00 € 3 940,80 € 
2.2.2 Betão C30/37; XC2(P); Dmax=25; S3; Cl0.4 m3 39,4 100,00 € 3 917,00 € 
2.2.3 Aço A500NR Kg 6313,1 1,20 € 7575,70 € 
2.3 Barras GEWI Ø32mm ml 62,4 50,00 € 3 118,50 € 
3 Paredes Berlim (e=0,3m)  

3.1 Paredes 

3.1.1 Cofragem m2 247,7 30,00 € 7 431,63 € 
3.1.2 Betão C30/37; XC2(P); Dmax=25; S3; Cl0.4 m3 67,6 100,00 € 6 762,03 € 
3.1.3 Aço A500NR Kg 18109,2 1,20 € 21 731,03 € 
3.2 Viga de coroamento  

3.2.1 Cofragem m2 43,6 30,00 € 1 308,78 € 
3.2.2 Betão C30/37; XC2(P); Dmax=25; S3; Cl0.4 m3 13,1 100,00 € 1 308,78 € 
3.2.3 Aço A500NR Kg 2096,6 1,20 € 2 515,97 € 
3.3 Sapata  

3.3.1 Cofragem m2 43,6 30,00 € 1 308,78 € 
3.3.2 Betão C30/37; XC2(P); Dmax=25; S3; Cl0.4 m3 74,4 100,00 € 7 438,86 € 
3.3.3 Aço A500NR Kg 11903,8 1,20 € 14 284,57 € 
3.4 Microestacas N80 (API5A) Ø88,9 × 9mm ml 100,8 70,00 € 7 056,00 € 
3.5 Microestacas N80 (API5A) Ø127 × 10mm ml 22,4 80,00 € 1 792,00 € 
3.6 Pregagens Ø32 e inc 15º ml 40 45,00 € 1 800,00 € 
3.7 Escoramentos horizontais provisórios  

3.7.1 Escoramentos HEB 200 (61.3Kg/ml) Kg 1511,7 2,00 € 3 023,32 € 
3.7.2 Escoramentos HEB 220 (71.5Kg/ml) Kg 769,3 2,00 € 1 538,68 € 
3.8 Cachorros metálicos un 13 500,00 € 6 500,00 € 
4 Instrumentação  

4.1 Alvos topográficos un 6 150,00 € 900,00 € 
4.2 Células de carga un 1 1 300,00 € 1 300,00 € 
4.3 Campanhas de leituras semanais un 20 500,00 € 10 000,00 € 

Custo Total (€) 153 371,10 € 
. 
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Procurou-se ainda desenvolver uma solução alternativa, que pudesse apresentar menores custos de 

execução. No entanto, devido ao caráter das operações em causa, a solução mais viável em termos 

de geotecnia será mesmo o recalçamento do edifício com recurso a vigas de recalçamento apoiadas 

em microestacas. A utilização, por exemplo, de jet grouting não seria tecnicamente viável, visto que 

não apresenta capacidade estrutural para suportar as cargas aplicadas.  

Ponderou-se uma outra solução, que implicava a não execução do túnel (grande redução de custos) 

mas sim uma alteração a nível da circulação na entrada e saída do parque de estacionamento. 
Resumidamente, a entrada/saída poderia ser feita pelo mesmo sítio, a Travessa do Conde da Ribeira, 

desde que na referida zona existisse um sistema de semáforos, com sensor de presença, que 

permitisse controlar a entrada e saída de carros de forma alternada. Esta solução é habitualmente 

utilizada neste tipo de situações e encontra-se ilustrada na Figura 38. 

 

A referida solução alternativa foi inclusivamente apresentada ao Dono de Obra. No entanto, devido a 

questões funcionais, a circulação seria um pouco condicionada e, por se tratar de um Museu-Hotel de 
cinco estrelas, concluiu-se que a solução inicial, apesar de apresentar custos bastante mais elevados 

e de ser de difícil execução, seria a mais indicada. Foram ainda apontadas como razões para manter 

a execução prevista do túnel, questões comerciais e de segurança.    

Figura 38 - Esquema de acesso alternativo ao parque de estacionamento. 
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4. CASO DE ESTUDO CONJUNTO HABITACIONAL QUINTA DO 

CALVÁRIO - MODELAÇÃO NUMÉRICA E MONITORIZAÇÃO 
 

Uma vez que se verificaram atrasos impeditivos de um acompanhamento, em tempo útil, da obra 
Museu-Hotel Palácio Condes da Ribeira Grande e que desta forma não existiam valores da 

monitorização dos trabalhos realizados para comparar com os valores do modelo numérico, optou-se 

por analisar outro caso de estudo. Assim, foi elaborada a análise do caso de estudo Conjunto 

Habitacional Quinta do Calvário, que consiste numa obra de reabilitação com manutenção das 

fachadas, com respetiva demolição do interior, e escavação de dois pisos enterrados para 

estacionamento. Este caso foi analisado visto que implicava também a execução de uma estrutura de 

recalçamento que permitisse a escavação e contenção da fachada e por possuir algumas 
características muito semelhantes, como as condições geológico-geotécnicas. No presente capítulo 

são descritos os principais aspetos relacionados com a execução da estrutura de recalçamento de 

fachadas e o plano de instrumentação e observação implementado. 

 

4.1. Descrição Geral da Intervenção 

O caso de estudo abordado neste capítulo é uma obra de reabilitação localizada na rua José Dias 

Coelho nº 1 a 9, Alcântara, no concelho de Lisboa, Figura 39. A empreitada consiste na preservação 

das fachadas com demolição do interior e na escavação de dois pisos enterrados ao abrigo de uma 

contenção periférica tipo “Berlim Definitivo”, respeitando as condicionantes previstas nos projetos de 

Arquitetura, de Estruturas e Demolições e Contenção de Fachada. Como referido, este é um tipo de 

obra que cada vez se pratica mais em meio urbano, sendo que o projeto contempla as mais diversas 
soluções geotécnicas, numa área de intervenção de aproximadamente 1108 m2, que será destinada a 

habitação.  

Figura 39 - Vista aérea do local de intervenção no Google Maps. Adaptado (Pinto et al., 2017a). 
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4.1.1. Condicionamentos ao Projeto  

Tal como referido no caso de estudo analisado no capítulo 3, um dos aspetos essenciais na fase de 

projeto passa por analisar quais os condicionamentos impostos, desde os condicionamentos 
relacionados com a Arquitetura, com os serviços afetados ou mesmo relativos às condições de 

vizinhança. Atendendo à necessidade de preservar as fachadas Norte, Nascente e Sul do edifício em 

causa, bem como dos demais imóveis vizinhos, foi necessário conceber uma solução que, à partida, 

limitasse a ocorrência de vibrações e ruídos, para além da instalação de uma estrutura de contenção 

da fachada. 

Em termos geológico-geotécnicos, existem várias semelhanças com o caso de estudo anterior, visto 

que a envolvente do local em estudo se encontra dominada por terrenos datados do Cretácico, em 
particular pelo Neocretácico, composto pelo Complexo Vulcânico de Lisboa (CVL). Estes materiais 

foram caracterizados através de campanhas de prospeção no local, constituídas essencialmente por 

sondagens de furação à rotação, acompanhadas por ensaios SPT, por poços de prospeção manual e 

piezómetros. Este último ensaio, permitiu detetar a profundidade a que se encontrava o nível freático 

(NF), cerca de 8 metros, ou seja, aproximadamente a cota de fundo da escavação. Assim, poderá ser 

necessário o rebaixamento pontual do NF, não esquecendo a obrigação de localização do respetivo 

cone de rebaixamento no interior do lote. 

No que concerne aos restantes condicionamentos, destaque para os relativos às confrontações do 
recinto de escavação. Tendo em conta este aspeto, foi identificada a fundação do edifício do Centro 

Comercial Lusíadas, que se encontrava na adjacência da área de implantação. Quanto aos serviços 

afetados, não é prevista a necessidade de qualquer desvio de redes de serviço. 

 

4.1.2. Solução Proposta 

A solução proposta e adotada do recalçamento das fachadas a preservar baseia-se num par de vigas 

de recalçamento, (0.6×1.0) metros cada uma, apoiadas verticalmente em microestacas N80 (API 5A) 

Æ139,7x9,0mm e Æ127x9,0mm, no intradorso e extradorso respetivamente. Estas possuem sempre 

uniões exteriores e podem encontrar-se embutidas na parede de contenção em betão armado ou 

exteriormente à referida parede e ligadas à mesma através de cachorros metálicos.  

À semelhança da execução das microestacas do caso de estudo do capítulo anterior, o método de 
perfuração é de roto percussão com varas e bits e os elementos serão colocados no interior de furos 

de 8" (200mm) de diâmetro e serão selados, através de sistema apropriado (injeção IRS) no 

comprimento correspondente ao bolbo de selagem, localizado abaixo da cota de fundo da escavação. 

Perante os condicionamentos impostos, e a necessidade de uma solução integrada entre a escavação 

e contenção periférica e recalçamento das fachadas a manter, foi preconizada, como a maioria das 

soluções deste tipo, uma contenção periférica da escavação efetuada através da execução de paredes 

de “Berlim Definitivo”. A garantia de equilíbrio horizontal, face aos impulsos, é dada pela instalação de 

escoras de canto e pela realização de ancoragens provisórias, a executar nos painéis primários (Pinto 
et al., 2017a). O esquema da solução descrita encontra-se ilustrado na Figura 40.  
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4.2. Trabalhos de Recalçamento das Fachadas Preservadas 

De forma a executar a solução proposta de recalçamento das fachadas preservadas, foi necessário, 
em primeiro lugar, construir uma estrutura metálica porticada capaz de transmitir os esforços atuantes 

na fachada, como o vento, às fundações da referida estrutura. Esta é composta por perfis metálicos 

HEB140 e UPN140, verticais e horizontais, respetivamente, e foi montada durante os trabalhos de 

demolição e picagem da superfície, sendo mantida até à construção das lajes que serão ligadas à 

fachada, contraventando-a. Na Figura 41, à esquerda, é possível observar a demolição do interior do 

edifício praticamente completa, na zona da fachada Sul, e à direita, a estrutura metálica de contenção 

das fachadas já concluída. Sempre que possível, foram utilizados perfis nas zonas de canto, visto que 
garantem um maior contraventamento das fachadas perante a ação do vento.  

Figura 40 - Esquema da solução proposta. Adaptado (Pinto et al., 2017b).  

Figura 41 - À esquerda, demolição do edifício exceto a fachada a preservar. À direita, estrutura metálica de 
contenção das fachadas a preservar (Pinto, 2019). 
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Observando a Figura 41, à direita, verifica-se que foram colocadas vigas de distribuição horizontais 

(perfis metálicos UNP140), dispostas do lado exterior e interior. A sua ligação e solidarização foi feita 

através de perfis UNP100 (cachorros) que atravessam a fachada nas zonas de vãos, para não a 

danificar, e foram ligados à alvenaria através de ferrolhos selados com resina epoxídica. Este 

procedimento na zona dos vãos é essencial para a garantia de conservação da fachada, visto que é 

nestas zonas que geralmente ocorrem fissuras.  

O processo seguinte consiste na execução de dois alinhamentos de microestacas, Æ139,7x9,0mm e 

Æ127x9,0mm, no intradorso e extradorso, respetivamente. As microestacas no intradorso apresentam 

uma maior secção visto que possuem duas funções (recalçamento da fachada e apoio provisório das 

paredes de “Berlim definitivas” de contenção periférica). Tendo em conta que as microestacas têm a 

função de transmitir as cargas a um solo com capacidade resistente (CVL), têm obrigatoriamente de 
possuir uma correta ligação às vigas de recalçamento. Desta forma, uma vez executadas as 

microestacas, foram colocados no topo varões em forma de hélice, soldados a uma chapa metálica, 

promovendo assim um maior atrito. Na Figura 42 é possível observar, à esquerda, os tubos de 

armadura metálica N80 (API 5A). À direita, o processo de perfuração do solo para posterior injeção de 

calda. A água que se encontra presente na Figura 42 à direita não corresponde a uma presença de 

níveis freáticos (este encontra-se a cerca de 8 metros de profundidade), mas sim à água utilizada no 

próprio processo de execução das microestacas. O comprimento médio das microestacas executadas 
para recalçamento das fachadas é de cerca de 8 metros, excluindo o bolbo de selagem, cujo 

comprimento mínimo é 6 metros.  

Figura 42 - À esquerda, tubos de armadura metálica N80 (API 5A. À direita, processo de execução de uma 
microestaca. Adaptado (Pinto, 2019). 
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De seguida, foram executadas, de ambos os lados da fachada, as vigas de recalçamento (0.6×1.0) 

metros, Figura 43, que absorvem as cargas atuantes na fachada que, posteriormente, são transmitidas 

às microestacas, durante a fase de escavação. As vigas foram ligadas através de mecanismos de 
costura (barras pré-esforçadas GEWI Ø32), colocadas em negativos, com Maperto de cerca de 1.6 kNm. 

Desta forma, foi garantido o atrito lateral entre as duas interfaces, essencial para a referida transferência 

de cargas.  

Dado que o objetivo final da realização dos trabalhos de recalçamento das fachadas consistia na 

reabilitação de um edifício e consequente execução de dois pisos enterrados destinados a 

estacionamento, foi necessário executar uma estrutura de contenção periférica. De forma a aproveitar 

bem o espaço para realização de lugares de estacionamento, foi realizada uma estrutura de contenção 

periférica do tipo “Berlim definitivo” sob a fachada a preservar. De referir que esta estrutura contribui 
também para a estabilidade estrutural da fachada e foi executada à medida que a escavação progredia, 

faseadamente, de cima para baixo, por painéis de betão armado com uma espessura de 0.3 m.  

Desta forma, uma vez concluída a estrutura de recalçamento, iniciou-se a escavação do primeiro nível. 

O primeiro passo consistiu na execução da viga de coroamento, que funciona também como 

encabeçamento dos cachorros metálicos de travamento das microestacas, Figura 44 à esquerda. De 

seguida, foram executados os painéis de betão armado (Figura 44 à direita), sendo a estabilidade 

destes garantida, tal como já foi referido, pelo apoio provisório das microestacas e pela execução de 

ancoragens pré-esforçadas. Estas foram dispostas de 3 em 3 metros em planta e são constituídas por 
5 cordões de pré-esforço com 0.6" de diâmetro nominal.  

Figura 43 – À esquerda, abertura de vala para execução da viga de recalçamento e cuidados de colocação de 
tubagens de serviços afetados à vista, para que as furações da execução de microestacas não as intersetem 
(Pinto, 2019). À direita, viga de recalçamento com barras GEWI a garantir a compressão da fachada. De notar 

que na parte superior da figura que se encontra à direita, é possível observar as vigas de distribuição horizontais 
metálicas e os referidos cachorros na zona de vão. 
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Na Figura 44 à direita, é possível observar que, nas zonas de canto, foram utilizadas escoras que têm 

a mesma função das ancoragens. No entanto, estas são bastante mais fáceis de executar e 

económicas. De notar ainda que foram deixados rasgos na parede de contenção periférica, algo que 

facilita em termos de execução, para posterior ligação das lajes dos pisos enterrados à mesma. No 

entanto, tal apresenta desvantagens, na medida em que, a parede de contenção deixa de funcionar 
como um todo e, assim, prejudica a passagem de esforços entre painéis, condicionando o seu 

comportamento. Observou-se ainda que não se utilizaram cachorros metálicos em algumas situações 

no último nível de escavação, o que não é aconselhável, dado que contribui bastante para a 

encurvadura das microestacas. Concluídos os referidos trabalhos, o aspeto final do recalçamento das 

fachadas a preservar e da escavação (com contenção periférica) de dois pisos enterrados, encontra-

se ilustrado na Figura 45.  

  

Figura 44 - À esquerda, execução da viga de coroamento das paredes de "Berlim definitivas". À direita, paredes 
de contenção periférica executadas numa zona de canto. Adaptado (Pinto, 2019). 

Figura 45 - Conclusão dos trabalhos de recalçamento das fachadas a preservar, contenção 
periférica e escavação de dois pisos enterrados (20/06/2019). Adaptado (Barbosa, 2019). 
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4.3. Modelação Numérica da Estrutura de Recalçamento da Fachada 

4.3.1. Definição do Modelo 

Tendo em vista a execução de um modelo numérico, elaborado através do SAP2000, que 

representasse a estrutura de recalçamento e contenção das fachadas a preservar do conjunto 

habitacional Quinta do Calvário, optou-se pela modelação de apenas uma fachada. Foi escolhida a 

fachada mais condicionante, ou seja, a que poderia apresentar maiores problemas, em termos de 

deslocamentos, nas várias direções. Observando a Figura 46, verifica-se que, apesar de a fachada 

principal apresentar 4 pisos, traduzindo-se em maiores cargas como o peso próprio e a ação do vento, 
a fachada mais condicionante é a fachada Sul (à direita), que apresenta apenas 2 pisos. A referida 

fachada Sul, assinalada na Figura 46, é a mais condicionante em termos de contenção, visto que não 

possui os travamentos metálicos de canto, que promovem um grande contraventamento, tendo-se 

assim optado pela modelação da mesma. No anexo 5, é possível verificar os resultados completos dos 

alvos topográficos, que verificam a situação anteriormente descrita. 

Com base nos alçados e plantas do projeto de escavação e contenção periférica da JetSJ, foi definido 

um modelo composto pela fachada de alvenaria de pedra irregular contida pela estrutura metálica de 

contenção, cujas cargas são encaminhadas para as vigas de recalçamento e, consequentemente, para 

as microestacas. Foi ainda definida a parede de contenção periférica, de forma a tornar o modelo mais 
próximo da realidade, visto que esta e as suas ancoragens também contribuem para uma absorção 

das cargas horizontais como o vento e os impulsos do solo. Assim, foi também possível modelar os 

cachorros metálicos, que reduzem o fenómeno de encurvadura nas microestacas modeladas. 

O modelo numérico definido corresponde à fase da obra do fim da escavação, antes do começo dos 

trabalhos de execução das lajes dos pisos enterrados (que irão garantir uma maior rigidez à estrutura), 

dado que esta é a fase da obra mais condicionante em termos de deslocamentos nas fachadas. 

De forma a simplificar o modelo, foram adotadas algumas simplificações no que se refere à geometria 
da fachada, reduzindo em alguns casos as dimensões das aberturas, ou mesmo, o facto de se ter 

desprezado a espessura variável da parede (apenas se considerou a espessura máxima, 0.6 metros). 

No entanto, estas simplificações encontram-se do lado da segurança visto que assim a estrutura 

modelada apresenta um maior peso próprio e área para impacto do vento.  

Figura 46 - Fachadas do edifício, após recalçamento e contenção de fachada. 
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Em termos de materiais utilizados e de definição de secções, descritas no processo construtivo (secção 

4.2), existem grandes semelhanças com o modelo descrito no capítulo 3. Uma das alterações 

registadas neste modelo é a introdução da material alvenaria de pedra irregular, cujas características 

se encontram na tabela 16.  

Tabela 16 - Propriedades da alvenaria de pedra irregular. 

Peso Volúmico - ϒ(kN/m3) Módulo de Elasticidade - 
E(MPa) Coeficiente de Poisson - ѵ 

20 1230 0,2 
 

Estas foram as propriedades inseridas no SAP2000 de forma a modelar a fachada, tendo-se recorrido 

a elementos frame para definir a geometria da fachada e as suas aberturas. Outro aspeto diferente em 

relação ao modelo descrito no capítulo 3 é a utilização de elementos shell para definição da parede de 
contenção, cujas ancoragens foram definidas como apoios elásticos no modelo. Segundo o projeto, e 

tal como descrito anteriormente, esta encontra-se sob a fachada, que foi transversalmente comprimida 

pelas vigas de recalçamento através de barras GEWI. Estas barras foram definidas como elementos 

metálicos, com elevada rigidez, de forma a garantir um comportamento semelhante à realidade. 

A definição das condições de apoio centrou-se nas paredes de contenção, nas microestacas e na 

ligação à fachada lateral. Dado que a fachada em causa (2 pisos) foi estudada individualmente, deveria 

ser encastrada na fronteira entre as fachadas. No entanto, dado que a fachada vizinha também 

apresenta deslocamentos, a fachada modelada não iria apresentar os deslocamentos reais se não 
fossem compatibilizados com os deslocamentos da primeira. Desta forma, analisaram-se os 

deslocamentos nos alvos topográficos da fachada vizinha sendo os mesmos impostos na fachada 

modelada, nas zonas de apoio entre fachadas.  

Tanto as paredes de contenção como as microestacas foram encastradas na sua base, possuindo uma 

mola vertical que representa o comportamento do solo do local da obra quando carregado (CVL – 

Complexo Vulcânico de Lisboa). A rigidez das molas das microestacas e da parede de contenção foram 

calculadas da mesma forma que no capítulo 3, equação (3), sendo que os valores se encontram 
representados na tabela 17. Não foram consideradas molas horizontais, visto que os impulsos 

horizontais são aplicados no modelo e este está travado por apoios elásticos, correspondentes à rigidez 

das ancoragens. 

Tabela 17 - Rigidez das molas em cada elemento em contacto com o solo (CVL). 

Ksolo (kN/m3) 
Kmola (kN/m) 

Microestacas Ø139,7 mm Microestacas Ø127 mm Parede Contenção 
50000,0 766,4 633,4 22200,0 

 

Por último, foi definida a geometria da estrutura metálica de contenção, aço S275, sendo que os perfis 

utilizados foram: montantes (HEB140); vigas de distribuição (UNP140); travamentos e cachorros 
(UNP100), sendo que sua geometria pode ser observada na Figura 46 do lado direito e Figura 47.  
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A representação final do modelo numérico do recalçamento da fachada Sul encontra-se ilustrada na 

Figura 47.  

 

4.3.2. Quantificação das Ações 

Definidas as propriedades dos materiais e secções e a geometria do modelo, seguiu-se a quantificação 

das ações atuantes, de forma a serem calculados os deslocamentos na fachada modelada. As ações 

neste tipo de obra são o peso próprio (calculado automaticamente pelo programa consoante as 

propriedades dos materiais), o vento e os impulsos do solo. De referir que, uma vez que a estrutura em 

causa é temporária e, portanto, apresenta um tempo de vida relativamente curto, muito inferior aos 

períodos de retorno habitualmente considerados para os sismos, a ação sísmica não foi considerada. 

Ação do vento: a ação do vento foi calculada recorrendo ao RSA (RSA, 1984). Dado que o edifício em 
causa se localiza numa zona urbana e dentro de uma faixa costeira com 5 Km de largura, é considerado 

do tipo I e zona B. Uma vez que a fachada tem uma altura de 8.1 ≈ 10m, o valor característico da 

pressão dinâmica (wk), do ábaco no Anexo 6, é dado por: wk = 0.7 × 1.2 = 0.84kN/m2. A pressão 

exercida pelo vento (Fw), segundo o RSA depende de um coeficiente de força (δf) que neste caso, por 

se tratar de um construção prismática, toma o valor de 1.2. Assim, Fw = wk × δf = 1 kN/m2. Desta forma, 

o vento é modelado através de diagramas de cargas linear, multiplicando a pressão exercida pela 

largura que o elemento barra da fachada representa.  

Figura 47 - Geometria final da estrutura de recalçamento da fachada Sul. 

(m) 
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Impulsos dos solos: uma vez que a estrutura modelada tem um caráter provisório, admitiu-se um 

comportamento drenado, não sendo por isso contabilizados os impulsos hidrostáticos. Os impulsos 

foram calculados através dos diagramas de Terzaghi e Peck (Anexo 6) admitindo um solo do tipo areias 

no zonamento geotécnico 3 (ZG3) correspondente ao aterro e do tipo argilas, no ZG2 - CVL, cujo 

diagrama é trapezoidal. De forma a calcular-se os referidos impulsos, consultou-se os valores dos 

parâmetros geotécnicos obtidos na caracterização geológico-geotécnica, indicados na tabela 18. 

Nestes impulsos foi contabilizada a sobrecarga instalada a tardoz, segundo o valor regulamentar de 
10kN/m2. 

Tabela 18 - Parâmetros geotécnicos. Adaptado de (Pinto et al., 2017a).  

Zonas Geotécnicas Formações Nspt Peso Volúmico - 
ϒ [kN/m3] 

Ângulo de Resistência 
ao Corte - Ф' [˚] 

ZG3 Aterro 3 a 19 18 18 
ZG2 CVL 18 a 38 19 10 

ZG1 Calcários com 
intercalações de argila 45 a 60 19 30 

Para uma profundidade de 1.13m (aterro), os impulsos têm um valor de 45 kN/m2 e nos 4.92m 

seguintes, correspondentes à restante altura das microestacas do extradorso e da parede de contenção 

em contacto com o CVL, os impulsos são aproximadamente 69.1 kN/m2. Este último valor deveria ser 

inferior ao primeiro, no entanto apresenta um valor superior por causa da componente da sobrecarga 

a tardoz.  

 

4.3.3. Apresentação de Resultados 

Após a simulação do comportamento das estruturas de recalçamento, contenção da fachada e 

contenção periférica, no SAP2000, obteve-se as deformadas e deslocamentos para o Estado Limite de 
Serviço, ilustradas nas Figuras 48, 49 e 50.   

Figura 48 - Deslocamentos para o Estado Limite de Serviço em X (m). 
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4.4. Instrumentação da Obra e Monitorização dos Trabalhos 

Como mencionado anteriormente, de forma a garantir uma eficaz monitorização dos trabalhos 

realizados, foi implementado um Plano de Instrumentação e Observação. Este plano contém os aspetos 

que devem ser inspecionados e controlados durante e após a construção (do edifício em causa e das 

infraestruturas vizinhas) e surge também como uma medida que visa reduzir a incerteza associada aos 

processos com que se obtém as condições geológico-geotécnicas e de vizinhança, para além dos 

modelos numéricos que aferem o comportamento das estruturas. Assim, permite a confirmação das 

hipóteses assumidas em projeto e garante a execução dos trabalhos em condições de economia e 
segurança, visto que deteta os principais riscos associados e, consequentemente, leva à adoção de 

medidas de reforço adicionais com base em critérios de alerta e alarme.  

Figura 50 - Deslocamentos para o Estado Limite de Serviço em Z (m). 
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z 

Figura 49 – Deslocamentos para o Estado Limite de Serviço em Y (m). 
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4.4.1. Grandezas Medidas e Aparelhos de Medição Utilizados  

O Plano de Instrumentação e Observação teve como principal objetivo o controlo das seguintes 

grandezas, medidas através da utilização de diversos aparelhos como (Pinto et al., 2017a):  

• Deslocamentos horizontais e verticais das fachadas a preservar: Estes foram medidos 

através da utilização de 26 alvos topográficos e de calhas inclinométricas. Os alvos 

topográficos foram instalados através da fixação às estruturas por colagem e/ou selagem, 

permitindo a avaliação tridimensional dos movimentos em relação à posição inicial. No caso da 

fachada modelada (parte da fachada Sul que possui dois pisos), tal como se pode observar na 

Figura 51, foram instalados 4 alvos (A22, A23, A24 e A25); 

• Deslocamentos horizontais e verticais dos edifícios vizinhos: A referida medição foi 

efetuada através da utilização de 8 alvos topográficos; 

• Deslocamentos horizontais dos terrenos a tardoz das contenções: O deslocamento foi 

medido com o auxílio de 2 calhas inclinométricas, ilustradas na Figura 51. Verificou-se, no 

entanto, que a localização dos referidos aparelhos foi alterada, colocando-se apenas um 
inclinómetro na zona da fachada principal; 

• Medição da carga instalada nas ancoragens executadas: A carga instalada nas ancoragens 

foi medida com 4 células de carga, que possuem uma capacidade de medição até 1200 kN e 

precisão associada de 0.5%; 

• Medição do nível freático a partir das sondagens realizadas previamente: Como 
mencionado anteriormente, a medição dos níveis freáticos será realizada com o auxílio de 3 

piezómetros; 

• Medição das vibrações nos edifícios vizinhos, durante os trabalhos de escavação em 

rocha: A referida medição apenas será necessária caso seja estritamente necessário proceder 

ao desmonte através da utilização de explosivos. Nesse caso recorre-se a sismógrafos do tipo 
Blastmate III, ou equivalente. Esta situação não foi verificada ao longo de toda a obra.   

Figura 51 - Instrumentação presente na fachada Sul. Nota para ZG1 (CVL – basaltos muito alterados a 
decompostos e formação da Bica – calcários com intercalações de argila), ZG2 (CVL – basaltos muito alterados 

a decompostos) e ZG3 (aterro argiloso). Adaptado (Pinto et al., 2017b). 

A24 A22 

A25 A23 
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4.4.2. Frequência de Leituras e Critérios de Alerta e Alarme  

Atendendo às características da obra, foi previsto que o conjunto de aparelhos instalados fosse lido 

durante a execução dos trabalhos de escavação, até à construção das lajes dos pisos localizados acima 
das vigas de coroamento e desativação das ancoragens, com uma frequência não inferior a uma vez 

por semana (Pinto et al., 2017a). No entanto, estas apenas foram efetuadas de duas em duas semanas, 

por vezes com um intervalo de três semanas e apenas até ao final da execução da escavação, não 

sendo contempladas quaisquer leituras posteriormente. Os resultados foram apresentados sobre a 

forma gráfica e interpretados pelos técnicos projetistas, em colaboração com os técnicos de obra, que 

verificaram os valores individualmente, comparando-os com os critérios de alerta e de alarme. Tendo 

por base as soluções adotadas e a geologia do local, foram previstos no projeto de geotecnia os valores 
de alerta e alarme indicados na tabela 19. 

Tabela 19 - Deslocamentos de Alerta e de Alarme para a estrutura de recalçamento e de contenção periférica. 

 Deslocamento 
Vertical 

Deslocamento 
Horizontal 

Critério de 
Alerta 15mm/10m 20mm/10m 

Critério de 
Alarme 22mm/10m 30mm/10m 

 

4.4.3. Monitorização em Obra  

A monitorização dos resultados obtidos pelos aparelhos utilizados tem como principal objetivo analisar 

os deslocamentos ao longo de um período, verificando o seu incremento face às ações atuantes. Desta 

forma, tendo em conta o objetivo da presente dissertação, analisaram-se os resultados da 

monitorização dos alvos topográficos, instalados no dia 19 de Fevereiro de 2019 (data de início das 

demolições para acomodar as máquinas das microestacas) e das calhas inclinométricas, cuja 
instalação foi realizada no dia 12 de Abril de 2019. 

Alvos topográficos: Tendo em conta a Figura 51, onde se encontram indicadas as posições dos alvos, 

importa referir que os deslocamentos positivos correspondem a deslocamentos no sentido dos eixos 

indicados na mesma figura. Ou seja, os deslocamentos na direção Y, que apresentam um valor positivo, 

sugerem um deslocamento da fachada no sentido do intradorso. Na Figura 52, observa-se a evolução 

dos deslocamentos em X, durante o intervalo de tempo entre o início e o fim da escavação.  

Figura 52 - Deslocamentos em X (mm). 
Recalçamento Escavação 
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Analisando a Figura 52, observa-se que os deslocamentos na direção X apresentam valores 

essencialmente positivos, sendo superiores nos alvos A24 e A25, ou seja, no lado direito da fachada. 

Visto que os deslocamentos nesta direção são provocados pelos movimentos da fachada contígua 

(lado esquerdo da fachada), seria de esperar que estes fossem inferiores no lado direito, tendo em 

conta a presença da estrutura metálica de contenção periférica, no entanto tal não se verificou. 

No geral, todos os valores registados são inferiores aos critérios de alerta e de alarme (20 mm, dado 

que se trata de um deslocamento horizontal), não tendo por isso sido tomada nenhuma medida de 
reforço. 

A monitorização dos deslocamentos na direção Y encontra-se ilustrada na Figura 53. 

Os deslocamentos na direção Y são, como na maioria das obras deste tipo, os mais condicionantes, 

tendo em conta a forma como se procede à preservação da fachada e perante as cargas atuantes 

como o vento e os impulsos do solo. Como seria de esperar, os valores dos deslocamentos são 

maioritariamente positivos, ou seja, no sentido do intradorso, sendo superiores na zona da fachada que 

não possui outra fachada a travar e na zona superior da fachada.  

Uma vez que se trata de um deslocamento horizontal, o critério de alerta é dado para valores de 20 

mm e o de alarme para 30mm. Ora, examinando os deslocamentos obtidos durante as campanhas de 

leituras dos alvos, verifica-se que, na data correspondente ao fim da escavação (fase mais crítica), 

foram registados valores bastante elevados, de 28 mm na direção do intradorso, ou seja, muito perto 

do critério de alarme. Perante esta situação, foram inspecionadas todas as ligações da estrutura 

metálica de contenção de fachada e respetivos ajustes, visto que são as zonas mais frágeis deste tipo 

de estrutura. Para além disso, foi analisado o comportamento da viga de recalçamento e das 
microestacas, executadas duas ancoragens em falta e colocadas as células de carga. De forma a ser 

efetuado um maior controlo da situação, iniciou-se uma monitorização semanal, em que se verificou 

uma estabilização da situação ocorrida.  

Foram ainda analisados os deslocamentos na direção Z, cuja evolução destes se encontra ilustrada na 

Figura 54. Tal como se pode verificar, os deslocamentos sofreram, em primeiro lugar, uma pequena 

variação positiva, ou seja, deu-se um empolamento, causado por outros movimentos da fachada como 

a rotação.   

Figura 53 - Deslocamentos em Y (mm).  

Recalçamento Escavação 
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Mais tarde, apesar da execução das paredes de contenção periférica, poderá ter existido alguma 

descompressão dos terrenos, causada pela escavação que levou a deslocamentos no sentido negativo. 

Estes correspondem a assentamentos, sendo causados essencialmente pelo elevado peso próprio da 

parede de alvenaria de pedra irregular cuja espessura é de cerca de 0.6 metros.  

O registo do alvo topográfico A25 foi interrompido, tendo a sua última leitura sido efetuada no dia 

10/05/2019. Esta situação, deve-se à inconclusividade dos valores registados dado que a peça metálica 

sobre o qual o alvo assentava estava menos estável. 

Dado que se tratam de deslocamentos verticais, o definido no critério de alerta foram valores de 

deslocamentos iguais a 15 mm. Ora, como se pode observar, os valores registados são bastante 

inferiores ao limite, não existindo desta forma indicio qualquer tipo de problema. 

Calhas inclinométricas: Uma vez que existem edifícios na vizinhança das fachadas a preservar, foi 

considerado de extrema importância a verificação dos deslocamentos horizontais dos terrenos a tardoz 

das contenções. Na Figura 55, é possível observar a localização das calhas inclinométricas em obra, 

que, como já tinha sido referido, foi ligeiramente diferente do projetado. Os deslocamentos na zona a 

tardoz da fachada modelada foram verificados através do inclinómetro I2.  

Figura 54 - Deslocamentos em Z (mm). 

Figura 55 - Localização das calhas inclinométricas em obra (Figueiral, 2019). 

Recalçamento Escavação 
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Todas as leituras realizadas foram feitas para um eixo verticalizado (zeragem), sendo os resultados se 

apresentados na Figura 55. 

Tal como se esperava, no sentido do eixo B+ não foram praticamente registados deslocamentos, visto 
que a escavação se deu na normal ao eixo A+. Neste eixo, as variações registadas são, ainda assim, 

de baixa amplitude, não se verificando um agravamento significativo das deformações identificadas e 

nunca foram ultrapassados os critérios de alerta e de alarme. 

 

4.5. Comparação e Análise dos Resultados 

O modelo numérico retrata a situação mais condicionante dos trabalhos de recalçamento e escavação 

a realizar. Esta, tal como foi referido, corresponde à fase final da escavação, antes de se iniciar o 

processo de construção das lajes dos pisos que irão travar a parede de contenção, numa primeira fase, 

e, mais tarde, a fachada. Assim, neste subcapítulo, os deslocamentos do modelo realizado são 

comparados com os resultados da monitorização efetuada no dia 20/06/2019, data, em fase de obra, a 

que se refere essa situação. De notar que se verifica alguma semelhança entre os deslocamentos 
observados nas direções Y e Z, no modelo e na monitorização, o que demonstra desde logo a boa 

simulação da realidade que o modelo adotado permite obter. Existem algumas diferenças nos 

deslocamentos observados na direção X que serão de seguida analisadas.   

Figura 56 - Resultados dos deslocamentos acumulados medidos através da calha inclinométrica I2. À 
esquerda, deslocamentos segundo o eixo A+ e à direita, segundo o eixo B+ (Figueiral, 2019). 
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Na Figura 57, é possível observar e comparar os deslocamentos obtidos na direção X, em cada zona 

da fachada.  

Analisando os resultados obtidos, verifica-se que, em ambos os casos existiu um aumento dos 

deslocamentos horizontais em altura e que ambos apresentaram valores positivos. Desta forma, 

perante as ações atuantes, prevê-se que a fachada se deforme na direção positiva do eixo X. 

Observando os resultados da modelação numérica, Figura 48, verifica-se que, perante os 

deslocamentos impostos da fachada vizinha, em “contacto” com o lado esquerdo da fachada, existe 

uma diminuição dos deslocamentos na direção X ao longo da fachada. Esta diminuição pode ser 

justificada pela deformabilidade da fachada no seu próprio plano e pelo contraventamento promovido 

pela estrutura metálica de contenção. 

De notar que os valores na realidade foram superiores aos valores previstos no modelo, muito 

provavelmente porque não foram tidos em conta alguns aspetos construtivos. No entanto, não existiu 

qualquer tipo de problema, visto que para os deslocamentos em X não foi atingido nem o critério de 
alerta nem de alarme. 

Na Figura 58, é possível observar e comparar os deslocamentos obtidos na direção Y, em cada zona 

da fachada. 

  

Figura 57 - Deslocamentos segundo X (em mm). À esquerda, resultados do modelo e à direita da monitorização. 
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Como referido, é na direção Y que se apresentam os maiores deslocamentos, visto que as cargas 

atuantes são maioritariamente nesta direção, como o vento e os impulsos. Perante a geometria da 

fachada e a zona onde existem os apoios, tal como seria de esperar, os maiores deslocamentos, em 

ambos os casos, verificam-se no lado direito da fachada. 

Analisando os resultados obtidos, verifica-se que o modelo numérico e a monitorização registaram 

valores algo semelhantes. No entanto, seria de esperar que o modelo numérico, possuindo uma 
majoração das cargas, assim como outras simplificações efetuadas do lado da segurança, 

apresentasse valores superiores.  

Os valores apresentados excedem o critério de alerta, mas não o de alarme, pelo que tal como foi 

referido, nestes casos tipicamente são inspecionadas todas as ligações da estrutura metálica de 

contenção de fachada e respetivos ajustes, visto que são as zonas mais frágeis deste tipo de estrutura.  

Na Figura 59, é possível observar e comparar os deslocamentos em obtidos na direção Z. Os valores 

dos deslocamentos em Z encontram-se dentro da gama de valores esperados. Estes apresentam 

valores negativos, indicando que se verificaram assentamentos. Os valores apresentados são bastante 
inferiores ao critério de alerta, de 15 mm, pelo que não foi necessário adotar nenhuma precaução nesse 

sentido.  
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Figura 58 - Deslocamentos segundo Y (em mm). À esquerda, resultados do modelo e à direita da monitorização. 
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Analisando globalmente os resultados obtidos, verifica-se que o modelo numérico e a monitorização 

registaram valores muito semelhantes, sendo os valores da modelação ligeiramente superiores devido 
à majoração das cargas e à geometria adotada. As simplificações da geometria levaram a que a 

espessura assumida fosse sempre a mesma e realizaram-se ainda algumas reduções de aberturas, 

aumentando assim o peso próprio da fachada. Outro fator que poderá ter contribuído para este aspeto 

foi uma melhor resposta do solo, quando carregado, do que a esperada de acordo com os ensaios 

geológico-geotécnicos. 

De notar que falta um resultado da monitorização no canto inferior direito da fachada, dado que se 

observou que o alvo topográfico correspondente se encontrava assente sobre uma peça metálica 

menos estável, tendo os resultados sido inconclusivos e, por isso, descontados.  

 

4.6. Medição de Rendimentos dos Trabalhos – Obra Edifício D. Luís Praça 

Uma vez que tanto nas tabelas do LNEC, como em outra bibliografia semelhante, não existem valores 
concretos de rendimentos e produtividades associados aos trabalhos de execução de microestacas, 

optou-se por fazer um estudo, pois poderá ser interessante do ponto de vista do planeamento e controlo 

da construção em trabalhos futuros desta natureza. 

No que se refere a estes dados, apenas Naresi em (Naresi, s.d.), refere um valor médio de 

produtividade de execução de microestacas entre 100 e 150 metros lineares por dia, excessivo em 

obras de reabilitação, não sendo referido qualquer tipo de informação sobre a composição da equipa e 

o tipo de equipamento utilizado.  

Figura 59 - Deslocamentos segundo Z (em mm). À esquerda, resultados do modelo e à direita da monitorização. 
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Este estudo procura obter valores concretos, ainda que para uma pequena amostragem, dos 

rendimentos associados à execução de microestacas, tendo em consideração a técnica de injeção e 

selagem, os diâmetros utilizados, as diferentes equipas, os equipamentos de furação consoante os 

solos e a necessidade de utilização de tubo moldador provisório. 

Uma vez que não foi possível observar a execução de microestacas em nenhum dos casos de estudo 

descritos anteriormente, foram agendadas diversas visitas à obra Edifício D. Luís Praça, no Cais do 

Sodré, Lisboa, com vista à obtenção de valores que permitissem os cálculos dos rendimentos da 
referida atividade. A obra em causa consiste numa intervenção de reabilitação com demolição dos 

elementos interiores mantendo a totalidade das fachadas. Neste caso concreto foram executadas 152 

microestacas com 22 metros de, tanto de suporte à estrutura de contenção das fachadas, como de 

fundações do próprio edifício.  

As características das microestacas em causa são muito semelhantes aos casos de estudo Museu-

Hotel Palácio Condes da Ribeira Grande e Conjunto Habitacional Quinta do Calvário, dado que as 

condições geológico-geotécnicas são também algo similares. Em ambos os casos, foi definido em 

projeto uma injeção de calda (IRS, com recurso a obturador duplo, Figura 60, que permite isolar a 
válvula que se pretende utilizar), sendo a armadura constituida por tubos de aço N80 (API5A) com 

secção Ø 139.7×12.5 mm e 177.7×12.5 mm (fsyd=560MPa). Perante as características dos solos 

presentes, não coesivos (aterros, aluviões e argilas dos Prazeres), foram utilizados na escavação 
equipamentos de roto percussão com varas e bits, do tipo Klemm, representados na Figura 61. Esta 

atividade foi executada com recurso a tubo moldador provisório. 

 

  

Figura 60 - Obturador duplo pronto a ser colocado no interior do tubo da microestaca para iniciar a injeção. 
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Os trabalhos de demolições e execução das microestacas iniciaram-se no dia 5 de Junho de 2019. 

Nesta data ainda não existia a Licença de Ocupação da Via Pública (OVP), pelo que não seria possível 

realizar a montagem do estaleiro. Assim, todos os trabalhos realizados durante o período de análise 

dos rendimentos foram condicionados nesse sentido, não existindo condições para que fosse utilizada 
mais do que uma máquina de execução de microestacas. Estes trabalhos foram realizados pela Seth, 

que considerou que, para uma equipa de um manobrador e quatro cimenteiros/ajudantes e para as 

condições em causa, a produtividade esperada seria de duas microestacas de 22 m de comprimento 

por cada oito horas de trabalho, ou seja, cerca de 5.5 ml/h. Este valor traduz-se num rendimento ou 

taxa Hh/ml de 0.909. Em termos de materiais utilizados, neste caso a calda de cimento, a empresa em 

causa definiu que em condições normais, apenas seria efetuada uma injeção diária de calda de cimento 

em cada válvula, com aplicação de cerca de 60 Kg de cimento por válvula. 

No que se refere a rendimentos, observou-se que a diferença registada no processo de execução 

consoante os diferentes tipos de diâmetros é inexistente. Visto que as diferenças observadas nos casos 

analisados eram da ordem dos 38mm e os equipamentos e solos perfurados eram iguais, optou-se por 

ignorar a possível diferença dados os restantes condicionamentos.  

Perante os pressupostos anteriormente referidos, calculou-se as produtividades e respetivos 

rendimentos totais reais (ou taxa Hh/ml) obtidos ao longo do tempo na obra em questão, indicados na 

tabela 20. Na Figura 62, é possível observar a evolução e melhoria das produtividades dos trabalhos 

executados. Esta deve-se essencialmente à resolução dos problemas iniciais relacionados com o 
gerador (sobreaquecia e partiu-se uma correia) e com a falta de água regular que levava à suspensão 

dos trabalhos. Estes problemas foram ultrapassados com a aquisição de um gerador novo e com a 

estabilização das equipas de trabalho. De notar que nos dois últimos intervalos de tempo analisados o 

rendimento estabilizou, indicando que o rendimento máximo (valor mínimo da taxa Hh/ml) da referida 

atividade, para as condições apresentadas, corresponde a uma taxa de aproximadamente 1.212 Hh/ml.   

Figura 61 - Equipamento de roto percussão com varas e bits, do tipo Klemm. 
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Tabela 20 - Evolução da produtividade e do rendimento da execução de microestacas. 

 Valores 
teóricos 

SETH 

11/06/2019 - 
27/06/2019 

28/06/2019 - 
15/07/2019 

25/07/2019 - 
13/08/2019 

14/08/2019 - 
03/09/2019  

Intervalo Dias 1 18 12 14 15 
Microestacas 2 11 14 21 22 

Microestacas/h 0,25 0,08 0,15 0,19 0,18 

Produtividade 
Real (ml/h) 5,50 1,68 3,21 4,13 4,03 

Taxa Hh/ml 0,909 2,975 1,558 1,212 1,212 
 

De forma a tentar otimizar o rendimento associado à operação em causa, estudou-se individualmente 

os rendimentos médios de cada fase do processo de execução (nos intervalos de tempo em que o 

rendimento estabilizou – a partir de 25/07/2019), como perfuração, e a injeção e a colocação de 

armadura e a indicados na tabela 21 e 22, respetivamente. De referir que os rendimentos calculados 

se referem apenas ao período de execução da tarefa, não contemplando os intervalos de tempo 

despendidos entre processos.  

Nota para o facto de que as condições adversas (falta de água, de espaço e aspetos relacionados com 

as condições de segurança), aumentam os referidos tempos entre processos, podendo assim diminuir 

consideravelmente os rendimentos esperados. 

  

Figura 62 - Evolução da produtividade associada à execução de microestacas até valores próximos da 
produtividade teórica da SETH. 
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Tabela 21 – Rendimento médio da perfuração por cada estrato a partir do dia 25/07/2019. 

Tipo / 
Profundidade Nspt Tempo a 

perfurar (%) Tempo (4,5h) Taxa Hh/ml Total 

Aterros / ~5m 2-24 0,125 0,56 0,128 

1,023 Aluviões / 5-8m 1-11 0,155 0,70 0,159 

Miocénico - 
Argilas dos 

Prazeres / 8-
22m 

29-60 0,72 3,24 0,736 

 

Tabela 22 – Rendimento médio das atividades colocação de armadura e injeção de preenchimento e selagem a 
partir do dia 25/07/2019. 

 Colocação da Armadura Injeção de Preenchimento e Selagem 
Tempo (h) 0,3 0,55 
Taxa Hh/ml 0,068 0,125 

 

Analisando os resultados obtidos a partir do dia 25/07/2019, cuja taxa Hh/ml total é igual a 1.212, 

obteve-se a distribuição tipo por cada atividade indicada nas tabelas 21 e 22. Observa-se que a 

atividade mais condicionante na execução de microestacas é a perfuração do solo, tal como era 

esperado, em particular quando existe a necessidade de entubamento provisório. Nota para o facto de 
que a taxa Hh/ml do processo de perfuração, é superior à taxa teórica indicada pela empresa que 

executou as microestacas (Seth), para a realização completa de uma microestaca, cerca de 0.909 

Hh/ml.  

Ora, verificando o referido rendimento conclui-se que a única forma de este melhorar seria com a 

utilização de mais uma máquina a perfurar. Esta solução foi inclusivamente proposta pelo empreiteiro 

(Sacyr-Somague), mas a empresa responsável pela subempreitada ofereceu bastante resistência à 

solução proposta. 

As atividades de colocação da armadura e de injeção e selagem apresentam rendimentos médios 
bastante satisfatórios. Desta forma, com o intuito de estudar uma possível melhoria do rendimento total 

observado, procurou-se alterar os elementos das equipas de execução, consoante as atividades, 

aumentando assim os rendimentos das atividades críticas, em detrimento da redução dos rendimentos 

das restantes.  

No entanto, dado que a atividade de colocação da armadura é realizada a par com a perfuração, não 

faria sentido reduzir o número de ajudantes, pois iria diminuir a produtividade da perfuração, restando 

assim a alteração das equipas de injeção de preenchimento e selagem. Apesar da colocação da 

armadura apresentar um rendimento elevado, este é condicionado, essencialmente, pelo aperto 
manual das ligações exteriores, ilustradas na Figura 63.  
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Na atividade de injeção de preenchimento e selagem, ao contrário das restantes, poderia ser reduzido 

o número de ajudantes visto que apresentam, individualmente, um rendimento baixo (atividade não 

necessita de uma equipa igual às restantes atividades). Assim, caso a equipa fosse composta por 1 

manobrador e 3 ajudantes, a taxa Hh/ml baixava 20 %, em relação ao último registado (0.125 Hh/ml), 

para um valor de 0.100 Hh/ml na execução da injeção de preenchimento e selagem, ou seja, a atividade 

possuía um maior rendimento.  

Os rendimentos totais observados poderiam ainda ser incrementados caso fossem utilizadas 

microestacas autoperfurantes, visto que dispensam a necessidade de entubamento provisório e 
executam a furação e injeção em simultâneo. 

Por último, foi ainda verificada a quantidade de material utilizado. Ao longo do período de execução de 

todas as microestacas, foram registados consumos de calda de cimento entre os 24 e 36 sacos de 

cimento de 25Kg. Desta forma, verifica-se um consumo médio de 30 sacos, ou seja, cerca de 750 Kg 

de cimento, o que confere um consumo de 34.1 Kg/ml, muito semelhante a 35.8 Kg/ml indicado em 

(CYPE, s.d.), no entanto este gerador de preços é apenas indicativo. De notar que o referido consumo 

varia bastante devido aos diferentes diâmetros executados e à variação da “integridade” do furo. 

Ainda em relação aos materiais utilizados, não foi verificada a quantidade de água necessária para o 
processo de execução dada a sua difícil contabilização, visto que esta possui diversos fins (limpeza do 

furo e mistura com cimento numa relação a/c = 1/2.5).  

  

Figura 63 - Uniões exteriores entre troços de armadura, cujo aperto é manual. 
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5. CONCLUSÕES 

5.1. Considerações Finais 

Na presente dissertação foram analisados dois casos de estudo permitindo estudar as principais fases 
de um projeto de recalçamento de paredes estruturais de alvenaria, com recurso a microestacas, e da 

sua execução, assim como os principais condicionamentos associados. 

Numa primeira fase foi feita uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de adquirir e consolidar 

conhecimento sobre a utilização de microestacas para o efeito descrito anteriormente, que permitiu 

encarar os casos de estudo com uma visão mais crítica. 

De seguida, foi apresentado o primeiro caso de estudo, referente à adaptação do Palácio Condes da 

Ribeira Grande a um Museu-Hotel. Este permitiu efetuar um estudo com a perspetiva do projeto, ou 

seja, perante um determinado objetivo, foi analisada uma solução tendo em conta os condicionamentos 
impostos. Assim, foi analisada a hipótese de se realizar um túnel com desenvolvimento subjacente ao 

corpo do edifício principal do Palácio, recorrendo ao recalçamento das paredes estruturais com vigas 

de recalçamento apoiadas verticalmente em microestacas. A análise foi efetuada através de uma 

modelação numérica no programa de análise estrutural SAP2000, na qual se procurou que o modelo 

fosse o mais simples possível, desde que representasse o comportamento real da estrutura em causa. 

Este modelo permitiu estudar o comportamento esperado da estrutura e verificar todos os critérios de 

segurança, concluindo-se um dos objetivos propostos nesta dissertação. 

Foram ainda definidos os custos associados à execução da solução proposta e analisada uma solução 
alternativa que permitiria uma redução de custos. No entanto, veio a verificar-se que, devido às 

exigências referentes à funcionalidade de um Museu-Hotel de cinco estrelas, essa não seria a solução 

ideal. Este facto, demonstra desde logo que a execução de um projeto implica diversas soluções e 

alterações constantes. O conhecimento prévio associado à experiência possui também um papel 

importante neste tipo de projetos. 

Outro dos principais objetivos da dissertação consistia na realização de uma análise comparativa entre 

um modelo numérico do recalçamento de paredes estruturais com microestacas em obras de 
reabilitação de edifícios antigos e o seu comportamento real em obra. Desta forma, optou-se por 

analisar outro caso de estudo, o Conjunto Habitacional Quinta do Calvário. Neste caso de estudo, 

apesar de concluída a estrutura de recalçamento, foi possível observá-la antes da execução dos pisos 

enterrados e obter várias fotografias, observando assim o faseamento construtivo e realçando aspetos 

técnicos importantes na realização deste tipo de estruturas em obra. 

Tal como no anterior caso de estudo, a modelação numérica foi realizada no programa SAP 2000, 

sendo os respetivos resultados comparados com os obtidos em obra através da instrumentação 

previamente definida. O Plano de Instrumentação e Observação foi implementado devido à incerteza 
geológica associada aos solos e às condições das estruturas das fachadas a preservar e dos edifícios 

e fundações vizinhas. Este plano é extremamente importante, pois permite monitorizar o desempenho 

da estrutura de recalçamento e contenção periférica, através de inclinómetros e alvos topográficos, 
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permitindo a gestão dos valores geotécnicos e estruturais através da comparação entre os valores 

registados e os valores definidos nos Critérios de Alerta e Alarme, por todas as fases da obra.  

Os resultados da modelação numérica e da monitorização foram semelhantes em termos dos 

deslocamentos máximos registados e da deformada obtida. No entanto, concluiu-se que apesar de este 

tipo de programa, de elementos finitos, ser uma ferramenta bastante útil e que auxilia neste tipo de 

projeto, é sempre necessário possuir um sentido crítico, associado ao “julgamento da engenharia”, 

analisando os respetivos dados, não apenas de uma forma singular, mas também enquadrando os 
valores obtidos e analisando-os como um todo. Verificou-se ainda que o referido plano, para além de 

permitir validar os parâmetros definidos em projeto, permite também prever e antecipar eventuais 

problemas. 

O último objetivo proposto nesta dissertação foi também cumprido, tendo-se analisado através do 

acompanhamento de uma terceira obra, o rendimento associado à execução das microestacas. Foi 

ainda estudada a evolução da produtividade registada ao longo do tempo, que permitiu concluir que 

esta demorou a estabilizar e a atingir os valores máximos, essencialmente devido a problemas iniciais 

de organização. 

 Este facto reforça a ideia de que o planeamento de obra é extremamente importante, permitindo em 

determinados casos ganhos de prazos e reduções de custos. Os cálculos dos referidos rendimentos, 

poderão auxiliar este mesmo planeamento numa situação futura. 

 

5.2. Perspetivas de Desenvolvimentos Futuros 

No seguimento do trabalho elaborado nesta dissertação surgem algumas propostas de 

desenvolvimento de trabalhos futuros que complementam a presente dissertação, tais como: 

• Modelação da estrutura de recalçamento e de contenção periférica em programas de 

elementos finitos 3D, mais orientados para a geotecnia, ou seja, que permitam uma simulação 
mais rigorosa dos elementos geotécnicos em causa; 

• Análise das estruturas de recalçamento e de contenção periférica como um todo, de forma a 

perceber melhor o comportamento das estruturas em causa; 

• Análise económica da solução recorrentemente denominada de “fachadismo” e comparação 

de custos com a possível demolição total e reprodução da mesma; 

• Medição de rendimentos da execução de microestacas, em mais casos de estudo, 

preferencialmente de reabilitação, de forma a validar os valores obtidos e obter dados mais 

concretos para, por exemplo, diferentes equipamentos de perfuração.   

 



 

i 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

Antunes, T. (2012). Reabilitação de Fundações de Edifícios Antigos com Microestacas, Dissertação 

para obtenção do grau Mestre em Engenharia Civil, Instituto Superior Técnico, Lisboa. 

Appleton, J. (2003). Reabilitação de Edifícios Antigos - Patologias e Tecnologias de Intervenção. 
Amadora, Lisboa: Orion. 

Armour, T., Groneck, P., Keeley, J., & Sharma, S. (2000). Micropile Design and Construction Guidelines 

Implementation Manual Priority Technologies Program (PTP) Project. United State Department 

of Transportation. 

Babu. (s.d.). Ground Improvement Using Micropiles. Bangalore: NPTEL Course, Indian Institute os 

Science. 

Barbosa, M. (2019). Registo Fotográfico Quinta do Calvário. Alcântara. 

Brengola, A. (2005). STRUCTURE magazine. Versatile Foundation Alternative for Challenging Projects. 

Brito, J. (1999). Micro-Estacas. Instituto Superior Técnico, Lisboa, Portugal: Texto de apoio à cadeira 

de Construção de Edifícios, do Mestrado Avançado em Construção e Reabilitação. 

Bruce, D. (2008a). The History of Micropiles in North America. Las Vegas: ADSC . 

Bruce, D. (2008b). Ground Anchors and Micropiles: a Decade of Progress in United States. United 

States of America. 

Bullivant, R., & Bradbury, H. (1996). Underpinning. Blackwell Science. 

Bustamante, M., & Doix, B. (1985). Une méthode pour le calcul des tirants et des micropieux injectés. 

Paris: Bulletin de Liaison des Laboratoires des Ponts et Chaussées. 

CHAGAS. (s.d). Obtido de CHAGAS Manual Técnico. 

Coelho, S. (1996). Tecnologia de Fundações. Amadora, Lisboa: Escola Profissional Gustave Eiffel. 

Cóias, V. (s.d.). Reabilitação Estrutural: Os desafios colocados às empresas. Lisboa, Portugal: Grupo 

STAP e GECoRPA. 

CYPE. (s.d.). Obtido de Gerador de Preços CYPE Ingenieros. 

DSI. (s.d.). Soluções Geotécnicas DYWIDAG. 

EN14199. (2005). Execution os Special Geotechnical works-Micropiles. European Committee for 
Standardization. 

Expresso. (2009). Onde vivem os habitantes de Lisboa. 

Figueiral, A. (2019). Relatório de Leitura L10. Quinta do Calvário, Lisboa. 



 

ii 
 

Geotest. (2008). Relatório do Estudo Hidrogeológico Palácio Condes da Ribeira Grande. Alcântara, 

Lisboa. 

INE, & LNEC. (2013). O Parque Habitacional e a sua Reabilitação - Análise e Evolução 2001-2011. 

Instituto Português da Qualidade. (2009). Eurocódigo 1 - Acções em estruturas, Parte 1-1: Acções 

gerais. 

Instituto Português da Qualidade. (2009). Eurocódigo 0 - Bases para o projeto de estruturas. 

International Council on Monuments and Sites. (1999). Carta de Burra. 

Machado, R., Paulo, P., Correia, J., Brito, J., & Branco, F. (2013). Micro-Estacas. Instituto Superior 

Técnico, Lisboa: Texto de apoio à cadeira Tecnologia da Construção de Edifícios. 

Morgado, H. (2019). Marcas de Controlo Topográfico - Monitorização da Fachada Sul. Alcântara, 

Lisboa. 

Naresi. (s.d.). Obtido de LAN GEOTECNIA. 

Neves, M. (2010). Técnicas de Recalçamento e Reforço de Fundações, Dissertação para obtenção do 

grau Mestre em Engenharia Civil, Instituto Superior Técnico, Lisboa. 

Pereira, J. (2012). Reforço de Fundações com Microestacas, Dissertação de Doutoramento em 

Engenharia Civil, Instituto Superior Técnico, Lisboa. 

Pinto, A. (2008). Fundações por Microestacas e Jet Grouting. Texto de apoio à cadeira de Estruturas 

de Edifícios de Betão Armado. 

Pinto, A. (2009). Reabilitação de Estruturas e Fundações: Caso Prático C. FEUP, Porto. 

Pinto, A. (2014). Seminário: Engenharia Geotécnica na Reabilitação do Património. Importância da 

Engenharia Geotécnica na Reabilitação do Património Construído: Casos Práticos. FEUP, 

Porto. 

Pinto, A. (2019). Registo Fotográfico Quinta do Calvário. Alcântara. 

Pinto, A., & Carvalho, N. (2018a). Memória Descritiva e Justificativa da Escavação e Contenção 

Periférica do Palácio Condes da Ribeira Grande. JetSJ Geotecnia, Lda., Lisboa. 

Pinto, A., & Carvalho, N. (2018b). Projeto da Escavação e Contenção Periférica do Palácio Condes da 

Ribeira Grande. JetSJ Geotecnia, Lda., Lisboa. 

Pinto, A., Fartaria, C., & Jarimba, C. (2017a). Memória Descritiva e Justificativa da Escavação e 

Contenção Periférica do Edifício Rua José Dias Coelho nº 1 a 9. JetSJ Geotecnia, Lda., Lisboa. 

Pinto, A., Fartaria, C., & Jarimba, C. (s.d.). Projeto da Escavação e Contenção Periférica do Edifício 
Rua José Dias Coelho nº 1 a 9. JetSJ Geotecnia, Lda., Lisboa. 

Pinto, A., Ferreira, S., Lopes, P., Costa, R., & Almeida, F. (s.d.). Palácio Sotto Mayor: Recalçamento de 

Edifício Centenário e Escavação de Grande Altura em Meio Urbano. 



 

iii 
 

Pistone, R. (2018). Túneis em Meio Urbano. Curso FUNDEC sobre Conceção e Execução de 

Escavações em Meio Urbano, Lisboa. 

Ramalho, A. (2018). Obtido de Abandonados. 

Resende, A., Fernandes, M., & Fonseca, A. (1997). A Geotecnia nas Infrasestruturas de Transporte, 

Energia e Ambiente. Um caso de fundação por microestacas: Aspectos do projeto e da 

construção - 6º Congresso Nacional de Geotecnia. Lisboa. 

RSA. (1984). Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes. 

Teixeira, A., & Freitas , V. (2012). Manual de Apoio ao Projeto de Reabilitação de Edifícios Antigos. 

Porto: Ordem dos Engenheiros da Região Norte. 

UNESCO. (1976). Recomendação sobre a Salvaguarda dos Conjuntos Históricos e da sua Função na 

Vida Contemporânea. 

UNL. (2002). Recuperação do Palácio Sotto Mayor em Lisboa. Universidade Nova de Lisboa. 

Venâncio, J., & Cardoso, F. (2007). BETAR. Travessa Condessa do Rio e Calçada do Combro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

iv 
 

 

 

 

 

  



 

v 
 

ANEXOS 

ANEXO 1 – Técnicas de perfuração para execução de microestacas segundo a 

FHWA.
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ANEXO 2 – Mapa das sondagens do Caso de Estudo – Museu-Hotel Palácio Condes da Ribeira Grande
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ANEXO 3 – Descrição Geológica do Terreno e Registo Fotográfico do Caso 
de Estudo – Museu-Hotel Palácio Condes da Ribeira Grande – Resultados 
Sondagem S1 (Geotest, 2008)  



 

viii 
 

 

  



 

ix 
 

 

  



 

x 
 

 

 

  



 

xi 
 

ANEXO 4 – Verificações de Segurança 
 

Ábaco para a flexão simples secções retangulares: 

 

Áreas de armadura: 
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ANEXO 5 – Resultados da monitorização do Caso de Estudo – Conjunto 
Habitacional Quinta do Calvário 

 

Resultados da monitorização da fachada Norte: 
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Resultados da monitorização da fachada Sul: 
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ANEXO 6 – Elementos utilizados para quantificação das ações atuantes no 
modelo numérico 

 

 

Valor característico da pressão dinâmica do vento: 

 

 

Diagramas de Terzaghi e Peck:



 

 
 

 


