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RESUMO 

O presente trabalho constitui uma análise crítica de uma possível estabilização, com recurso a micro-
estacas, de um aterro de uma obra ferroviária, tendo em conta, em particular, a acção sísmica. 

É feita uma apresentação do método construtivo do reforço a usar no aterro, assim como dos principais 
métodos de dimensionamento de micro-estacas.  

Tecem-se algumas considerações sobre as acções sísmicas a contemplar no dimensionamento de 
estruturas em Portugal. 

Apresentam-se os resultados de vários estudos numéricos e de ensaios em centrifugadora realizados 
por outros autores, com o objectivo de melhor perceber o desempenho deste tipo de estrutura, quando 
solicitada por uma acção sísmica. 

Procede-se à modelação da estrutura recorrendo a um modelo de cálculo por elementos finitos, em 
estado plano de deformação. Para tal, usa-se o programa de cálculo automático Plaxis 8.2 Professional 
Version.  

Desenvolvem-se estudos paramétricos com o objectivo de optimizar a solução estrutural de reforço. 
Encontrada a solução mais satisfatória para a estabilização do aterro, procede-se a um 
dimensionamento estrutural das micro-estacas, bem como do maciço de encabeçamento destas. 

Por último, são feitas algumas considerações gerais sobre o presente trabalho e são apresentadas 
sugestões para desenvolvimento futuro. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estabilização de aterros, Vias-férreas, Micro-Estacas, Acção Sísmica, Plaxis 2D. 
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ABSTRACT 

This work consists in a critical analysis of a possible stabilization, with recourse to micropiles, of an 
embankment supporting railway lines, taking into account, particularly, the seismic action. 

A presentation of the constructive method of micropiles is made, as well as its main methods of 
dimensioning and design. 

Some considerations on the earthquake actions are mentioned, considering the regulation that is 
applied in Portugal regarding the design of this type of structures. 

The results of several numerical studies and centrifuge tests made by other authors, with the aim of 
better understand the performance of this type of structure, when under seismic loading, are also 
presented in this work. 

The numerical problem was defined using a program of automatic calculation Plaxis 8.2 Professional 
Version. This program was able to model the base problem in a plane strain with great accuracy. 

Parametric studies were then developed with the aim of optimizing the solution, which was based on 
the structural reinforcement. When the solution, which was the most satisfactory, for the embankment 
stabilization was found the next step was proceed to both the micropiles and their cap’s design. 

Finally, some general comments on this work are made and some suggestions for future development 
are presented. 

 

Keywords: Stabilization of embankments, railway lines, micropiles, seismic action, plaxis 2D 
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ρp – Peso volúmico da micro-estaca 

ρ – Taxa de armaduras de tracção necessária a meio vão para equilibrar o momento devido ás 
acções 

de cálculo 

ρ0 – Taxa de armaduras de referência 

ρ’ – Taxa de armaduras de compressão necessária a meio vão para equilibrar o momento devido às 
acções de cálculo 

η − Factor de correcção do amortecimento  

∑sm – Extensão média da armadura para a combinação de acções considerada 

εcm – Extensão média no betão entre fendas 

σ’vo – Tensão efectiva vertical 

σm − Τensão média devido ao peso próprio do solo 

ξ − Zonas com igual variação de intensidade de Housner 

ξs – Amortecimento do solo 

ψ − Ângulo de dilatância 

Δh – Deslocamento horizontal das travessas 
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Δv – Deslocamento vertical das travessas 

τe – Tensões de corte 
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1  
1. INTRODUÇÃO 

 

O crescimento das grandes áreas urbanas exige ao homem um aproveitamento do espaço físico cada 
vez mais eficaz. Conjugando esse factor com o desenvolvimento da engenharia civil, em particular da 
Geotecnica, e das técnicas/tecnologias a ela associadas, é hoje em dia possível construir em solos cujas 
características os tornariam, à partida, inviáveis. Contudo o desenvolvimento das sociedades tornou as 
pessoas mais atentas e exigentes às construções civis, sendo os técnicos cada vez mais obrigados a 
desenvolver estruturas mais competentes, seguras, funcionais e económicas. 

A necessidade do Homem se movimentar, o mais rapidamente possível, no espaço que ocupa foi desde 
cedo um assunto ao qual foi dedicado muito tempo e recursos. A nova lei mundial, dominada pela 
economia e pela preocupação com as questões ambientais, aliada ao desenvolvimento de comboios 
cada vez mais rápidos, seguros e confortáveis, veio devolver ao sistema de transporte ferroviário a 
importância que havia perdido com o aparecimento e difusão do avião.  

Os elevados níveis de serviço exigidos actualmente às vias-férreas mais importantes, requerem um 
adequado desempenho da respectiva substrutura, principalmente no que aos assentamentos das 
travessas ferroviárias diz respeito.  

A construção sobre aterro é a forma primordial para o atravessamento de leitos de rio e zonas de 
baixas aluvionares. Estas zonas caracterizam-se por terem depósitos de solos muito compressíveis, 
habitualmente designados por solos moles. Reveste-se então de muita importância conseguir prever o 
comportamento do aterro sobre os solos incompetentes, de modo a evitar problemas, tanto relativos às 
condições de serviço, como ao seu estado limite último. 

A maior exigência das sociedades sobre a área da construção civil e o crescente aparecimento e 
aplicação de nova legislação mais restritiva tornam a construção resistente a sismos uma realidade. Os 
efeitos devastadores associados a um sismo têm um grande impacto na actividade humana que poderá 
ser reduzido se, em fase de projecto de qualquer obra, se entrar em linha de conta com estas acções. 
Desta forma pretende-se evitar a perda de vidas humanas, assim como assegurar uma maior 
longevidade e desempenho às estruturas. 

É neste contexto que surge a obra em estudo neste trabalho. Para a realização desta obra tornou-se 
necessário conquistar terreno ao rio Tejo, de modo a que seja possível duplicar, a já existente, Linha 
do Norte, a qual liga Lisboa ao Porto. Devido à proximidade do referido rio, os terrenos marginais são 
constituídos por argilas e lodos de muito baixa resistência. Nestas circunstâncias, é necessário 
conceber um reforço estrutural do aterro. O principal objectivo deste trabalho é a análise da 
estabilidade, em particular relativamente às acções sísmicas, do aterro de fundação da via férrea, 
reforçado com micro-estacas. 
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O presente trabalho, para além desta introdução, foi organizado em diversos capítulos, de acordo com 
o que passa a descrever. 

No Capítulo 2 faz-se a descrição do tipo de elemento estrutural que se espera que possa conferir 
resistência ao aterro, micro-estaca. Apresentam-se as suas vantagens, características e, por fim, os 
métodos mais aplicados para o seu correcto dimensionamento. 

No Capítulo 3 apresenta-se sucintamente a problemática da acção sísmica e faz-se a análise dos 
resultados de alguns estudos encontrados na bibliografia sobre o comportamento sísmico das micro-
estacas. É neste capítulo que se abordam as problemáticas da disposição espacial das micro-estacas, da 
sua interacção quando fazem parte de um grupo, da sua inclinação e do seu comportamento em função 
da solicitação sísmica a que estão sujeitas. 

O Capítulo 4 refere-se à apresentação da obra que foi objecto de estudo, assim como da sua modelação 
numérica pelo método dos elementos finitos. São realizados estudos paramétricos variando algumas 
das características que podem influenciar o comportamento sísmico da estrutura reforçada com as 
micro-estacas. 

Finalmente, no Capítulo 5, incluem-se algumas considerações finais nas quais se resumem as 
conclusões mais relevantes do presente trabalho e se sugerem possíveis vias para o desenvolvimento 
de estudos futuros. 
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2  
2. MICRO-ESTACAS 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

As micro-estacas são um tipo de solução profunda, uma vez que são usadas sempre que o solo 
superficial não tem resistência mecânica para suportar as cargas que se pretendem instalar. Existe 
assim a necessidade de transmitir esses esforços para solos mais competentes, que por vezes se 
encontram a grandes profundidades, de modo a limitar assentamentos e evitar roturas. 

Surgiram em Itália na década de 50 como uma solução para melhorar as fundações de edifícios 
históricos, como a Torre de Pisa. A sua concepção original deve-se a Fernando Lizzi que as baptizou 
de “pali radice” ou estacas raiz. Tinha como objectivo criar um sistema de fundação constituído por 
grupos de pequenas estacas que formavam uma massa de solo reforçado, similar ao sistema de raízes 
das árvores, Figura 2.1.  

 

Figura 2.1 – Exemplo de uma aplicação das”pali radice” (Lizzi, 1985). 

 
As micro-estacas são estacas moldadas ou cravadas de pequeno diâmetro, variando essencialmente 
entre os 80 e os 250 mm, podendo atingir os 400 mm, enquanto as estacas moldadas convencionais 
têm sempre diâmetros superiores a 400-500 mm, segundo Francisco 2007. A maioria das micro-
estacas têm profundidades entre 15 a 30 m, apresentando-se mais curtas que as estacas convencionais. 
São normalmente injectadas in-situ. Têm evidenciado, desde a sua origem e até aos dias de hoje, uma 
crescente utilização, principalmente na consolidação de taludes e em fundações normais ou de tipo 
especial.  
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As razões para essa maior utilização são: 

 Aplicação em áreas muito reduzidas e com pouca perturbação do terreno circundante em 
termos de vibrações e ruído; 

 Apresentam uma elevada capacidade de carga com assentamentos muito reduzidos; 
 Por terem secções de reduzidas dimensões em planta, perfuram com relativa facilidade 

estratos rochosos, pedregosos, ou muito brandos; 
 Solução extremamente versátil, capaz de se adaptar a qualquer distribuição de solo; 
 Ideais para situações em que as fundações têm de funcionar por atrito lateral; 
 A profundidade a que se encontra a camada de solo resistente não é condicionante 

podendo variar entre os 5 e os 40 metros; 
 Por serem executadas através de injecções de cimento a alta pressão adquirem uma 

elevada capacidade de carga por atrito lateral, o que lhes permite resistir a tracções; 
 Apesar de só deverem ser sujeitas a esforços axiais (baixo modulo de flexão), estas são 

capazes de absorver cargas em qualquer direcção espacial, pois podem ser dispostas em 
qualquer direcção; 

 Suportam individualmente menores cargas que as estacas mas ao nível das tensões 
possuem maior capacidade, uma vez que têm uma área substancialmente menor que as 
estacas.  

Por outro lado são em geral o tipo de fundação profunda mais dispendiosa do ponto de vista 
custo/carga, já que requerem processos de furação de pequeno diâmetro e injecções de preenchimento 
e selagem (esta última a alta pressão). Francisco 2007 

De referir que na presença de solos muito heterogéneos, as micro-estacas, podem ser muito 
competitivas, uma vez que graças ao seu pequeno diâmetro e possibilidade de serem dispostas em 
qualquer direcção espacial, podem evitar grandes blocos difíceis de perfurar. 

Em países em que a pré-fabricação está mais desenvolvida, como por exemplo em Espanha, as micro-
estacas cravadas e auto perfurantes assumem uma percentagem de uso significativa, enquanto em 
Portugal, são as moldadas as mais usuais. 

Constituídas inicialmente por calda de cimento e um varão de aço que, em conjunto, resistiam a menos 
de 445 kN evoluíram até aos dias de hoje com varões de alta resistência e métodos de injecção mais 
avançados que lhes conferem resistências de mais de 1780 kN a esforços axiais. 

 

2.2. CLASSIFICAÇÃO E APLICAÇÕES 

2.2.1. CLASSIFICAÇÃO 

Por existirem vários métodos distintos de execução de micro-estacas surgiu a necessidade de as 
classificar de algum modo. Segundo o estudo realizado, aparecem como mais abrangentes e 
divulgadas as seguintes três classificações: a) classificação proposta por AETESS (Asociación de 
Empresas de la Tecnología del Suelo y del Subsuelo), que segue a classificação usada em França e 
proposta por Bustamant, 1986; b) classificação proposta por Bruce et al. (1995) num estudo para a 
FHWA (Federal Highway Administration) dos Estados Unidos da América e por fim a pré norma 
europeia para micro-estacas, a prEN 14199 de 2003. 

Classificação proposta pela AETESS: 

As micro-estacas são classificadas em três categorias, segundo o tipo de injecção realizado. 
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 Tipo 1- Injecção única e global; 
 Tipo 2- Injecção única e repetitiva;   
 Tipo 3- Injecção repetitiva e selectiva. 

 
Figura 2.2 – Classificação proposta pela AETESS (Ruiz, 2003, adaptado). 

 
Classificação proposta por Bruce et al. (1995): 

As micro-estacas podem-se classificar quanto ao seu comportamento em obra e quanto ao método de 
betonagem usado. 

Classificação quanto ao comportamento em obra: 

 Caso 1- A micro-estaca resiste directamente à carga aplicada. O que se verifica quando se 
trata de micro-estacas ou grupos de micro-estacas individuais sujeitas a um carregamento 
directo.  

 Caso 2- Uma estrutura reticulada de micro-estacas. O objectivo é suportar e estabilizar o 
solo através de um sistema tridimensional de micro-estacas. Envolve a criação de uma 
estrutura lateralmente confinada de solo/micro-estaca que pode ser usada na estabilização, 
retenção e confinamento do solo. 

 
Classificação quanto ao método de betonagem, Figura 2.3: 

 Tipo A- A injecção é feita por gravidade.  
 Tipo B- A calda de cimento é injectada para dentro do furo enquanto o trado ou o tubo de 

perfuração temporário são retirados. As pressões de injecção assumem valores entre 0,3 a 
1 MPa podendo variar caso haja risco de fracturação hidráulica, sobre consumo de 
argamassa ou o solo não tenha capacidade de impedir o colapso do furo aquando da 
remoção do tubo temporário ou trado.  

 Tipo C- Inicialmente a injecção é feita por gravidade mas 15 a 25 minutos depois, antes 
de ganhar presa, é injectada, uma só vez, o mesmo tipo de argamassa a uma pressão de 
pelo menos 1 MPa.  
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 Tipo D- Inicialmente a injecção é feita por gravidade, mas algumas horas depois, já 
quando está a ganhar presa, é injectada, múltiplas vezes, o mesmo tipo de argamassa a 
pressões que variam entre 2 a 8 MPa. Permite o tratamento de diferentes horizontes. 

 
Figura 2.3 – Tipos de micro-estacas (FHWA, 2000, adaptado). 

 

Classificação proposta na prEN 14199 (2003): 

A pré norma europeia 14199 divide as micro-estacas em estacas cravadas e moldadas. Sendo que as 
cravadas podem ser pré-fabricadas ou cravadas moldadas, Quadro 2.1, enquanto as moldadas são 
diferenciadas pelo método de furação, Quadro 2.2. 
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Quadro 2.1 – Métodos de execução de micro-estacas cravadas (prEN 14199, 2003). 

Método de 
Cravação Material de Cobertura Reforço Options/Grouting 

Pré-fabricadas 

Betão Armado Solido Injecção pelo Fuste 

 Tubo aberto no final Injecção pelo Fuste 

Aço ou ferro fundido Tubo fechado no 
final 

Injecção unitária de argamassa, calda de 
cimento ou betão, com ou sem injecção 
pelo fuste  

 Perfis metálicos Injecção pelo Fuste 

Cravadas Moldadas 
Tubo Temporário 

Gaiola de reforço 
Injecção única e global, betonagem 
Injecção única e global pelo tubo 
temporário 

Elemento de reforço 

Injecção única por: 

-tubo 

-elemento de reforço 

-tubo manchette 

Injecção múltipla por: 

-tubo manchette 

-válvulas especiais 

-tubos de injecção posterior 

Tubo definitivo Gaiola de reforço Betonagem, com ou sem alargamento da 
base 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estabilização de um Aterro de uma Obra Ferroviária com Recurso a Micro-Estacas
 
 

8 

Quadro 2.2 – Métodos de execução de micro-estacas moldadas (prEN 14199, 2003). 

Método de 
Furação Tipo de Reforço Tipo de injecção Material de Injecção Opções 

Rotação/Furação 
com água Gaiola de reforço 

Injecção por gravidade Argamassa, Calda de 
cimento ou betão Tubo 

Injecção unitária por tubo 
temporário 

Argamassa ou calda de 
cimento   

 

Elemento 
Resistente 

Injecção por gravidade Argamassa, Calda de 
cimento ou betão Tubo 

   

 Injecção unitária por: 

 Argamassa   
 -tubo temporário 

 -elemento resistente 

 -tubo manchette 

 Injecção múltipla por: 

Argamassa Base 
alargada 

 -tubo manchette 

Percussão -válvulas especiais 

 -tubos para injecção 
posterior 

 Injecção durante a 
escavação Argamassa 

Injecção 
múltipla 

pelo 
elemento 
resistente 

 Tubo definitivo 
(com ou sem 

armadura 
adicional) 

Injecção por gravidade Argamassa, calda de cimento 
ou betão 

Base 
alargada   

Furação 
continua com 

trado 

Gaiola de reforço Injecção ou betonagem pela 
zona oca do trado 

Argamassa, calda de cimento 
ou betão 

 
Elemento 
resistente   

 
 
Nestas normas fazem-se referência aos diferentes tipos de injecção, Figura 2.4. A pré norma 14199 
diferencia a injecção única, por tubo injector, tubo temporário ou elemento resistente, das injecções 
múltiplas ou múltiplas e selectivas, tal como nas outras classificações expostas anteriormente. 
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Figura 2.4 – Exemplos de vários tipos de injecção (prEN 14199, 2003) 

 
2.2.2. APLICAÇÕES 

As aplicações das micro-estacas podem ser divididas em dois grandes grupos, suporte estrutural e 
reforço in-situ. 

Suporte estrutural: 

 Fundação de novas estruturas; 
 Reforço relativamente a acções sísmicas; 
 Confinamento das fundações existentes; 
 Reparação/Substituição das fundações existentes; 
 Melhoria da capacidade das fundações; 
 Prevenção do movimento das fundações existentes. 

Reforço in-situ: 

 Reforço do solo e protecção; 
 Redução de assentamentos; 
 Estabilidade estrutural; 
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 Estabilização de aterros e taludes. 

Na Figura 2.5 evidenciam-se algumas das aplicações descritas anteriormente. 

 

Figura 2.5– Aplicações de micro-estacas (Hayward Baker, 2008, adaptado). 

 
No Quadro 2.3 é apresentado um resumo do uso das micro-estacas quanto à sua aplicação e tipo. 
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Quadro 2.3 – Resumo da aplicação, tipo e caso das micro-estacas (Federal Highway Administration, 1997, 

adaptado). 

 
Suporte 

estrutural 
Reforço do solo in-situ 

Aplicação 

Novas 
fundações 

Confinamento 
das fundações 

existentes 

Reforço 
sísmico 

Estabilização 
de taludes e 

aterros e 
suporte de 
escavações 

Reforço do 
solo 

Redução dos 
assentamentos 

Estabilidade 
estrutural 

Caso 1 1 e 2 

2 com 
algumas 

aplicações 
do 1 

2 2 

Tipo de 
construção 

Tipo A (em 
rocha ou 

argilas duras) 

Tipo B e D em 
solo (Tipo C 

só em França) 

Tipo A (Caso 
1 e 2) e Tipo 
B (Caso 1) 

em solo 

Tipo A e B 
em solo 

Tipo A em solo 
Tipo A em 

solo 

Estimativa do 
uso relativo 

Provavelmente 
95% 

0 a 5% 
Menos de 

1% 
- 

Menos de 
1% 

 

2.3. PROCESSOS CONSTRUTIVOS 

As micro-estacas, à semelhança das estacas convencionais, podem ser moldadas ou cravadas, sendo 
estas últimas menos utilizadas em Portugal. Quanto às moldadas existem vários processos construtivos 
que conduzem a diferentes tipos de micro-estacas, mas de uma forma geral todos são constituídos por: 

 Perfuração; 
 Colocação da armadura; 
 Injecção da argamassa. 
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Figura 2.6 – Esquema representativo da construção de micro-estacas (FWHA, 2002, adaptado). 

 
2.3.1. PERFURAÇÃO 

Para operações de perfuração, são utilizadas máquinas perfuradoras de rotação ou máquinas de roto 
percussão com varas e bit, accionadas a ar comprimido. 

O tipo de solo, coerente ou incoerente, vai diferenciar o processo construtivo. A grande diferença 
reside no facto que em solo incoerente é necessário garantir, artificialmente, a sustentabilidade do 
furo, ou através de lamas bentoníticas (furos de grandes dimensões) ou de um tubo. Em solos 
coerentes, a furação é feita por roto percussão recorrendo-se a brocas rotativas e a martelos 
pneumáticos. O fluido em circulação traz à superfície os detritos decorrentes da escavação por entre o 
interstício anelar que se forma entre o tubo e o terreno. Constata-se assim que o diâmetro real da 
micro-estaca é sempre maior que o diâmetro do tubo usado na furação. 

Quando se pretende que a micro-estaca atinja profundidades elevadas, superiores ao comprimento dos 
tubos, devem-se executar ligações roscadas entre estes. Os furos devem ser bem limpos antes de se 
passar à colocação da armadura. Podem ser limpos por água ou ar com pressão, esta é uma condição 
essencial para se obterem micro-estacas de boa qualidade. 
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Figura 2.7 – Exemplos de máquinas de perfuração, Air FLuid Otago, 2008. 

 
2.3.2. COLOCAÇÃO DA ARMADURA 

A armadura de uma micro-estaca pode ser constituída por varões de aço, tubos de aço, cintados ou não 
para constituir uma gaiola, ou por uma combinação dos dois. É introduzida no furo manualmente ou 
com o auxílio de um guindaste. Para furos com mais de 9 metros é necessário que exista mais do que 
um troço de armadura, sendo que no caso dos tubos a ligação é feita por rosca. Os tubos manchetes, ou 
TM, são mais usados quando não se usa o tubo de perfuração. Possuem válvulas anti-retorno na sua 
parte inferior para formarem o bolbo de selagem e devem penetrar no solo resistente pelo menos 1 
metro. 

 

Figura 2.8 – a) Varões de aço maciços; b) Varões de aço ocos; c) Secções de micro-estacas, com os 
diferentes tipos de reforço (ADSC Micro-Pile Seminar, 2008, adaptado). 
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Segundo a norma europeia EN 14199 a protecção contra a corrosão da armadura deverá ter em conta 
os seguintes aspectos: 

 Agressividade do meio (solo, posição do nível freático, …); 
 Tipo de micro-estaca; 
 Tipo de carregamento (tracção ou compressão); 
 Tipo de aço a utilizar; 
 Horizonte de projecto exigido. 

Para aço normal num ambiente pouco agressivo, a menos que algo seja referido em contrário, a 
protecção contra a corrosão deverá consistir em:  

 Uma cobertura mínima de calda de cimento ou argamassa, Quadro 2.4; 
 Perda de secção da armadura, de acordo com o Quadro 2.5. 

Para uma micro-estaca num ambiente agressivo, deverão ser tomadas em consideração medidas mais 
conservativas de protecção contra a corrosão, tais como: 

 Um aumento da cobertura de calda de cimento ou argamassa; 
 Uso de um tipo de cimento especial; 
 Uso de um tipo de aço mais adequado; 
 Considerar uma maior perda de secção da armadura, de acordo com o Quadro 2.5; 
 Protecção catódica; 
 Uso de tubos TM, como protecção contra a corrosão; 
 Revestimento das armaduras; 
 E outras precauções de acordo com a norma EN 1537 par 6.9. 

A escolha da calda de cimento e da argamassa deverá ter em conta a classe de exposição referida na 
EN 206-1 e também o exposto no Quadro 2.4. A escolha da classe de exposição deverá ser escolhida 
com precaução e deverá ser tida em conta a evolução da agressividade do meio ao longo do tempo. 

Para aço de pré-esforço os cuidados relativos à corrosão deverão ser os expostos na norma EN 1537. 

A protecção contra a corrosão dos elementos de ligação, entre os elementos resistentes, deverá ser a 
mesma que a aplicada para o resto da armadura. 

Quadro 2.4 – Cobertura mínima a aplicar nos elementos resistentes das micro-estacas, devido à classe de 
exposição, em mm (EN 14199, adaptado) 

Classe de 
exposição 

Agressividade 
química 

Elemento estrutural 
com argamassa Calda de cimento Betão 

armado 

Compressão Tracção Compressão Tracção Compressão 
e tracção 

XC1 – XC4 Não existe 20 30 35 40 50 
XD1, XD2, XD3* Cloro *** *** *** *** *** 

XS1 – XS3 
Cloro devido 

à água 
salgada 

*** *** *** *** *** 

XA1** Fraca *** *** *** *** *** 
XA2 Média *** *** *** *** *** 
XA3 Forte *** *** *** *** *** 

 * Para XD3 podem ser exigidas medidas especiais de protecção em certos casos; 
 ** Deverá ser usado cimento resistente a sulfatos; 
 *** Valores ainda por preencher. 
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Quadro 2.5 – Perda de secção da armadura de micro-estacas, em mm (EN 14199, adaptado) 

Horizonte de projecto exigido 5 anos 25 anos 50 anos 75 anos 100 anos 
Solo natural imperturbado (areia, 

silte, argila, xisto,...) 0 0,30 0,60 0,90 1,20 

Solos naturais poluídos e solos 
industriais 0,15 0,75 1,50 2,25 3,00 

Solos naturais agressivos (solos 
pantanosos, turfas, …) 0,20 1,00 1,75 2,50 3,25 

Solos de preenchimento não 
compactados e não agressivos 
(argila, xisto, areia e silte, …) 

0,18 0,70 1,20 1,70 2,20 

Solos de preenchimento e 
agressivos (cinzas, escorias, …) 0,50 2,00 3,25 4,50 5,75 

 Os valores do quadro servem apenas como referência, devendo ser tomados em 
consideração os valores das condições locais, dados pelo respectivo anexo nacional; 

 As taxas de corrosão em solos de preenchimento compactados são mais baixas do que em 
solos não compactados, devendo os valores do quadro ser divididos por 2, para obter a 
perda de secção dos primeiros; 

 Os valores respeitantes a 5 e 25 anos são fruto de medições, enquanto os outros valores 
são extrapolados. 

 

2.3.3. INJECÇÃO DA ARGAMASSA 

A argamassa deve ser lançada de baixo para cima de modo a garantir que o líquido utilizado 
anteriormente, na perfuração para limpeza ou estabilização, seja expulso por substituição da 
argamassa, devido à diferença dos pesos específicos. O método usado para a injecção varia conforme 
os diferentes tipos de micro-estaca pretendidos, como explicado no ponto 2.2 do presente capitulo. É 
normal utilizar-se um tubo de injecção em PVC. A argamassa deve apresentar uma resistência mínima 
fck= 25 MPa aos 28 dias, e apresentar um rácio de água/cimento e de areia/cimento na ordem dos 0,5. 
Deve ser usada água potável na produção da argamassa de modo a reduzir o risco de corrosão nas 
armaduras. 

Em primeiro lugar preenche-se o espaço entre tubos ou entre o tubo armadura e o solo no caso de este 
ser incoerente ou coerente respectivamente. A bombagem só deve ser dada por concluída quando à 
boca do furo a calda se apresentar com um aspecto limpo. A próxima fase começa algumas horas 
depois, quando se realizar a presa da argamassa e é em tudo semelhante à anterior. Assim que o tubo 
perfurador estiver preenchido com argamassa, é extraído. Dependendo do tipo de mico-estaca que se 
pretende poderão existir mais injecções. 
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Figura 2.9 – Sistemas de injecção de argamassa (ADSC, Micro-Pile Seminar e DSI, 2008, adaptado). 

 

2.3.4. EXEMPLOS DE MÉTODOS DE EXECUÇÃO 

A Figura 2.10 mostra um possível método de execução de uma micro-estaca, injecção única e global, 
dividido em fases que se passam a explicar. Antes de se iniciar a furação é importante verificar a 
verticalidade das varas e posicionar o bit de corte coincidente com o centro da micro-estaca que se 
pretende construir (Figura 2.10, 1).  

O bit de corte vai avançando em profundidade à medida que escava; a água ou lamas que são usadas 
na escavação e que vão surgindo à boca do furo são canalizadas para um poço para serem submetidas 
a tratamento. Depois de tratadas são bombadas de novo para a máquina de escavação para auxiliar a 
escavação (Figura 2.10, 2).  
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Figura 2.10 – Métodos de execução de uma micro-estaca, injecção única e global (Geoprofound 

Engeneering, 2008, adaptado). 

 
No caso de se atravessar solo incoerente poderá ser necessário proceder à introdução de um tubo 
temporário, ou tubo armadura, designado por tubo TM. Este tubo temporário, vai sendo retirado à 
medida que se procede à injecção da micro-estaca, ou então, se for definitivo, fica a fazer parte da 
armadura desta. A armadura pode ser complementada com varões de aço, ou não. O bit de corte 
encontra-se dentro do tubo temporário que permite avançar na escavação sem o risco de o furo 
colapsar. Assim que se chega a um estrato resistente cessa o avanço do tubo e o bit de corte continua a 
furar até chegar à profundidade pretendida para a micro-estaca (Figura 2.10, 3). 

No fim da furação, o tubo é limpo e procede-se à instalação da armadura. Como já foi referido a 
armadura pode ser constituída pelo tubo TM, não se procedendo neste caso à sua remoção, varões de 
aço, ou uma solução mista das duas, tubo TM e varões de aço. Se o furo for suficientemente comprido 
poderá ser necessário proceder à ligação dos elementos da armadura. Essa ligação deverá garantir que 
não existe uma diminuição da secção da armadura, de modo a não criar pontos frágeis. O tipo de 
ligação poderá ser roscada ou soldada, sendo que a roscada é, normalmente, mais eficaz (Figura 2.10, 
4). 
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O tubo temporário vai-se retirando à medida que se executa a injecção, de modo a garantir estabilidade 
ao furo. Esta é realizada com recurso a um tubo de injecção, do fundo do furo para a superfície. 

A Figura 2.11 ilustra o método de injecção sobre pressão. Este método é em tudo semelhante ao 
descrito anteriormente, com excepção da última fase, fase. Depois de uma primeira injecção, podem 
existir mais injecções posteriores, com vista a formar-se o chamado bolbo de selagem. 

 

Figura 2.11 – Métodos de execução de uma micro-estaca injecção por gravidade (Geoprofound 
Engeneering, 2008, adaptado). 

 
2.4. DIMENSIONAMENTO 

2.4.1. MÉTODO TRADICIONAL PARA “PALI RADICE” 

O método proposto por Lizzi (1985) foi o seguinte:  

IKLDPult π=   (2.1.) 

 Pult – carga última da estaca raiz à compressão (sem coeficientes de segurança); 
 D – diâmetro nominal de perfuração; 
 L – comprimento da micro-estaca; 
 K – coeficiente que representa o atrito lateral;  
 I – coeficiente adimensional que depende do diâmetro. 
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Quadro 2.6 – Coeficientes da fórmula de Lizzi (Lizzi, 1985) 

  Solo Diâmetro 
(cm) 

K (kPa) I 

Brando 10 50 1,00 

Solto 15 100 0,90 

De compacidade média 20 150 0,85 

Muito compacto, saibro, areia 25 200 0,80 

 

Com este método não se tem em conta a resistência de ponta das micro-estacas e a resistência por 
atrito lateral pode atingir o valor máximo que normalmente se admite para as micro-estacas 
convencionais de 100 kPa. Segundo Lizzi, a diferença entre o valor teórico e real deve-se ao facto de o 
diâmetro real ser sempre superior ao nominal. 

 

2.4.2. MÉTODO DE BUSTAMANTE (1980) 

Neste método a determinação da capacidade de carga da micro-estaca depende dos seguintes factores: 

 Técnica de injecção da calda de cimento, sistema IRS (injecção repetitiva e selectiva) ou 
sistema IGU (injecção com obturador simples); 

 Pressão efectiva de injecção, Pi; 
 Medida da cabeça da estaca e a sua relação com a pressão limite do terreno, P1 (Pi ≥P1 no 

sistema IRS e 0,5P1≤Pi≤P1 no sistema IGU) 
 Natureza e consistência do solo. 

A carga limite de uma micro-estaca à compressão vale:  

SPL QQQ +=   (2.2.) 

 QL – carga limite na cabeça da estaca, sem coeficientes de segurança; 
 QP – resistência de ponta; 
 QS – resistência por atrito lateral. 

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

 

SiSiSiS qLDQ ⋅⋅⋅= ∑π   (2.3.) 

 DSi= αi . Dni – diâmetro médio real na camada i; 
 Dni – diâmetro de perfuração da micro-estaca; 
 αi – coeficiente função do sistema de injecção; 
 Lsi – comprimento da camada i que a micro-estaca atravessa; 
 qSi – atrito lateral limite unitário. 

O diâmetro real pode-se estimar multiplicando o diâmetro nominal de furação por um coeficiente α 
que se obtém do Quadro 2.7. Os valores do atrito lateral qs podem ser obtidos pela Figura 2.12, para 
areias e cascalhos e argilas e siltes. 
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Figura 2.12 – (a) Ábaco para o cálculo de qs para areias e cascalhos (b) Ábaco para o cálculo de qs para 
argilas e siltes (Bustamante e Doix, 1985, adaptado) 
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Quadro 2.7 – Coeficiente de incremento do diâmetro nominal de uma micro-estaca injectada (Bustamante, 
1985) 

Solo Coeficiente α Quantidades mínimas de calda 
aconselhada IRS IGU 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Marga ou calcário 
margoso 

1,8 1,1 a 1,2 1,5 a 2 Vs para camada compacta 

Rocha alterada ou 
fragmentada 

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

 Vs – volume do bolbo de selagem; 
 IRS – injecção repetitiva e selectiva; 
 IGU – injecção global unitária. 

Para o método de Bustamante ser aplicável é necessário que se realize uma injecção à pressão e que os 
volumes de argamassa injectados, Vi, sejam superiores aos volumes teóricos do bolbo previsto, Vs. 
Deve injectar-se entre 50 a 100% mais do que o volume teórico para compensar as perdas de 
argamassa por exsudação do terreno, perdas ligadas ao método de injecção e para poder ocorrer o 
tratamento do solo na periferia do bolbo. 

A resistência de ponta pode calcular-se por métodos tradicionais ou pode-se calcular pela regra 
simplificada: 

SP QQ 15,0=   (2.4.) 

O coeficiente de segurança proposto por Bustamante é de dois. No entanto, para micro-estacas 
provisórias submetidas a compressão poderá ocorrer uma redução de 10%. 

Importante referir que o método proposto por Bustamante é o mais indicado para os casos em que as 
micro-estacas são carregadas à tracção, uma vez que o seu cálculo incide basicamente na determinação 
do atrito lateral. 
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2.4.3. MÉTODO PENETROMÉTRICO-EXPERIMENTAL 

É um método adaptado das estacas para as micro-estacas uma vez que se verificou que conduzia a 
bons resultados nestas estruturas. Como no método anterior, faz-se uma distinção entre a resistência de 
ponta (Qp) e lateral (Qf) que neste caso são dadas por (2.5) e (2.6) respectivamente. 

bPAp ARQ ⋅⋅= β   (2.5.) 

i

i

i
fii

i

i i

pi
i

i
fif lDqlDRQQ ⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛== ∑∑∑ ππα   (2.6.) 

 RPA – resistência de ponta equivalente; 
 β – coeficiente de capacidade penetrométrica 
 Ab – área da secção; 
 Rpi – resistência por atrito lateral; 
 αi – relação resistência de ponta/atrito lateral na camada; 
 Qfi – carga de atrito lateral da camada i; 
 qfi – resistência por atrito da camada i; 
 li – espessura da camada i; 
 D – diâmetro da micro-estaca. 

A capacidade de carga admissível nominal, Qn, é dada por: 

23
fp

n
QQQ +=   (2.7.) 

Resistência de ponta 

A resistência de ponta equivalente, RPA, é obtida através de um gráfico correspondente à curva que se 
obtém do ensaio de cone-penetrómetro, CPT, de onde se obtêm uma gama de resistências de ponta. 

O factor que assume maior relevância neste método de cálculo é o coeficiente de capacidade 
penetrométrica, β, já que depende da natureza e da resistência do solo. O quadro seguinte mostra a 
gama de valores que Rp e que β podem assumir nos diversos tipos de solo. 

Quadro 2.8 – Coeficiente de capacidade penetrométrica, β, para diferentes tipos de solo (Brito, 1999, 
adaptado). 

Natureza do solo Rp (105 Pa) 
Coeficiente de capacidade penetrométrica, β. 

Micro-estacas Tipo I1 Micro-estacas Tipo II2 

Argila muito mole e lodos < 10 0,4 0,5 

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

Siltes e areias soltas ≤ 50 0,4 0,5 

Argila consistente a dura, silte 
compacto, areia siltosa 

> 50 0,45 0,55 

Areia e seixo medianamente 
compactos 

50 a 120 0,4 0,5 

Areia e seixo compactos a 
muito compactos 

> 120 0,3 0,4 
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Resistência por atrito lateral 

A resistência por atrito lateral da camada i, é calculada do seguinte modo: 

i

pi
fi

Rq α=   (2.8.) 

No quadro seguinte dispõem-se alguns valores que qfi pode assumir. 

Quadro 2.9 – Coeficiente, α, e valores máximos de qf para diferentes tipos de solo (Brito 1999, adaptado). 

Natureza do solo Rp (105 Pa) 

Coeficiente α Valor máximo de qf
2 (105 Pa) 

Micro-
estacas 
Tipo I 

Micro-estacas 
Tipo II 

Micro-estacas 
Tipo I1 

Micro-estacas 
Tipo II 

Argila muito mole 
e lodos 

< 10 30 30 0,15 --- 

Argila de média 
consistência 

10 a 50 40 80 (0,80) 0,35 ≥1,20 

Siltes e areias 
soltas 

≤ 50 60 120 0,35 --- 

Argila 
consistente a 

dura, silte 
compacto, areia 

siltosa 

> 50 60 120 (0,80) 0,35 ≥2,00 

Areia e seixo 
medianamente 

compactos 
50 a 120 100 200 (1,20) 0,80 ≥2,00 

Areia e seixo 
compactos a 

muito compactos 
> 120 150 200 (1,50) 1,20 ≥2,00 

1-   Os valores entre parênteses correspondem a uma execução muito cuidada e à escolha da tecnologia 
que provoca a menor perturbação do terreno em contacto com o fuste, sendo os restantes 
correspondentes a uma execução de qualidade média; 

2- Os valores máximos de qf pretendem ter em conta a possibilidade da ocorrência de picos no valor de Rp 

resultantes da presença de elementos duros localizados, do desrespeito das velocidades de penetração 
normalizadas, do mau estado das ponteiras do penetrómetro, etc. 

Neste método as micro-estacas referidas como sendo do Tipo I são injectadas a baixa pressão, 
enquanto que as micro-estacas do Tipo II são injectadas a alta pressão. Por as do Tipo I conduzirem a 
valores mais baixos de resistência de ponta têm sido menos utilizadas do que as micro-estacas do Tipo 
II. 

Importante referir que o método penetrométrico-experimental é considerado como mais exacto para o 
caso de a estaca se encontrar carregada à compressão, uma vez que o seu cálculo entra em linha de 
conta com a resistência de ponta. 
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2.4.4. MÉTODO DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIÉS, DTU, (BUSTAMANTE & GIANESELLI, 1999) 

O dimensionamento de estacas pelos documentos normativos franceses, DTU, é uma das práticas 
europeias mais correntes. Este método deve-se a Bustamante e Gianeselli e foi recentemente mais uma 
vez actualizado. Apesar de ter sido originalmente concebido para estacas, a sua aplicabilidade estende-
se às micro-estacas por considerar a mobilização do atrito lateral. Segundo esta metodologia a base 
paramétrica faz-se a partir dos ensaios com cone penetrómetro estático, CPT e CPTU, e pressiómetros 
com pré furação, tipo Ménard, PMT, muito por razões que se prendem com o seu acrescido rigor em 
relação a outros e a sua complementaridade em maciços de características/compacidade díspares. 

Reconhecendo os autores a grande universalidade dos ensaios de penetração estática, SPT, sugerem a 
correlação dos parâmetros que se obtêm dos CPT e PMT com aqueles. A Figura 2.13 apresenta uma 
proposta dos mesmos autores. 

 

Figura 2.13 – Conversão de pl e/ou qc em NSPT para dimensionamento de estacas (Bustamante et al, 1996, 
adaptado). 

A filosofia deste método procura cumprir os seguintes requisitos: 

 Que se satisfaça um razoável coeficiente de segurança em relação à capacidade resistente 
do terreno; 

 Que se assegurem convenientes limitações de assentamentos verticais e movimentos 
horizontais das estacas, de tal forma que se garantam as condições de serviço da estrutura 
que suportam. 

É um método tipo “estático”, que se baseia em correlações entre resultados geotécnicos e resultados de 
ensaios de carga de estacas, e por isso é muito popular. Esta proposta francesa foi-se impondo por ter 
advindo de mais de 400 casos práticos, com correlações bem controladas e em maciços muito 
distintos. 

A expressão da resistência última ao carregamento será: 

supuu QQQ +=   (2.9.) 

Em que: 

Qpu é a resistência de ponta pppu qAQ ⋅=   (2.10.) 



Estabilização de um Aterro de uma Obra Ferroviária com Recurso a Micro-Estacas
 

25 

Qsu é a resistência por atrito lateral ∑ ⋅= sisiu qAQs   (2.11.) 

 Ap é a área de ponta; 
 Asi é a área do fuste de camada de solo; 
 qu é a resistência de ponta unitária; 
 qsi é a resistência lateral unitária. 

Estas resistências são função dos valores determinados: 

No CPT, por meio de: 
cecp qKq ⋅=   (2.12.) 

[ ]max;min qsqq csi β=   (2.13.) 

em que: 

qce é o valor ponderado de qc em torno da base da estaca e kc e β são dependentes da natureza 
do solo e do tipo de micro-estaca, Figura 2.14 e Figura 2.15, respectivamente; 
qu é a resistência de ponta unitária. 

No PMT, por meio de: 
lepp pKq ⋅=   (2.14.) 

em que: 

ple é o valor ponderado de pl e kp é função do solo e do tipo da micro-estaca, Figura 2.16; 
 

[ ])( ls pfq =   (2.15.) 

qsi é definida em ábacos, Figura 2.17 . 

 
Figura 2.14 – Factores de capacidade de carga Kp (PMT e Kc (CPT) (Bustamante et al, 1996, adaptado). 
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Figura 2.15 – Limites de resistência lateral unitária, a partir do CPT (Bustamante et al, 1996, adaptado). 

 

 
Figura 2.16 – Escolha da curva limite do qs, método PMT, Bustamante et al, 1996, adaptado. 
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Figura 2.17 – Curvas limite do qs, método PMT (Bustamante et al, 1996, adaptado). 

Para a verificação em serviço deverá calcular-se a resistência última ao carregamento do seguinte 
modo: 

 em micro-estacas sem deslocamento do terreno, moldadas: 
supuc QQQ ⋅+⋅= 7,05,0   (2.16.) 

 em micro-estacas com deslocamento do terreno, cravadas: 

supuc QQQ ⋅+⋅= 7,07,0   (2.17.) 

O DTU estabelece coeficientes de segurança em estados limites: 

Em estados limites últimos: 

 Para combinações fundamentais: 
4,1ud QQ =   (2.18.) 

 Para combinações acidentais: 

2,1ud QQ =   (2.19.) 

Em estados limites de utilização: 

 Para combinações raras: 
1,1cd QQ =   (2.20.) 

 Para combinações quase-permanentes: 

4,1cd QQ =   (2.21.) 
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3  
3. COMPORTAMENTO SÍSMICO 

DAS MICRO-ESTACAS 
 
3.1. ACÇÃO SÍSMICA 

Um sismo são abalos naturais da crosta terrestre que ocorrem num período de tempo restrito, em 
determinado local, e que se propagam em todas as direcções (ondas sísmicas), dentro e à superfície da 
crosta terrestre, sempre que a energia elástica, movimento ao longo do plano de falha, se liberta 
nalgum ponto, Foco ou Hipocentro. Ao ponto que, na mesma vertical do hipocentro, se encontra à 
superfície terrestre dá-se o nome de Epicentro. 

Qualquer material rígido, de acordo com as leis físicas, quando submetido à acção de forças, pressões 
e tensões, deforma-se até atingir o seu limite de elasticidade. Caso a acção da força prossiga o material 
entra em ruptura, libertando instantaneamente toda a energia que acumulou durante a deformação 
elástica. O mesmo se passa quando a litosfera, devido ao movimento das Placas Tectónicas, fica 
submetida a tensões, acumulando energia. 

Logo que, em certas regiões, o limite de elasticidade é atingido, dá-se uma ou várias rupturas que se 
traduzem por falhas. Se as tensões prosseguem, na mesma região, a energia continua a acumular-se e a 
ruptura consequente far-se-á ao longo dos planos de falha já existentes. As forças de fricção entre os 
dois blocos de uma falha, bem como os deslocamentos dos blocos ao longo do plano de falha, não 
actuam nem se fazem sentir de maneira contínua e uniforme, mas por “impulsos” sucessivos, 
originando cada um deles um sismo, as chamadas réplicas. 

Compreende-se porque é que os sismos se manifestam geralmente pelo abalo principal, logo no seu 
início. Só no momento em que as tensões levaram as rochas rígidas e dotadas de certa elasticidade à 
ruptura é que esta aconteceu, oferecendo um duplo carácter de violência e instantaneidade. Mas depois 
da ruptura inicial, verifica-se uma série de rupturas secundárias, as quais correspondem ao 
reajustamento progressivo das rochas fracturadas, originando sismos de fraca intensidade, as já 
referidas réplicas. Acontece que, por vezes, antes do abalo principal se observam sismos de fraca 
intensidade denominados por abalos premonitórios. (Domingos, 2007). 

 

3.1.1. ONDAS SÍSMICAS 

As ondas sísmicas propagam-se através dos corpos por intermédio de movimentos ondulatórios, como 
qualquer outra onda, dependendo a sua propagação das características físico-químicas dos corpos 
atravessados. 
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Classificam-se em dois tipos principais: 

 As ondas que se geram nos focos sísmicos e se propagam no interior do globo, 
designadas ondas interiores, volumétricas ou profundas, ondas P e S; 

 As ondas que se geram com a chegada das ondas interiores à superfície terrestre, 
designadas por ondas superficiais, ondas L e R. 

No mesmo contexto referem-se as ondas primárias, longitudinais, de compressão ou simplesmente 
ondas P, ondas transversais, de corte ou simplesmente ondas S, ondas de Love ou ondas L e ondas de 
Rayleigh ou ondas R. 

 
Figura 3.1 – Exemplo da acção das diversas ondas no terreno, (Domingos, 2007). 

 
As duas escalas mais usuais de classificação de um sismo são: 

 Pela sua magnitude, Escala de Ritcher; 
 E pela sua intensidade, Escala de Mercalli. 

A escala de Ritcher é uma escala logarítmica em que a magnitude de Ritcher corresponde ao logaritmo 
da medida da amplitude das ondas sísmicas de tipo P e S a 100 km do epicentro. Apesar do surgimento 
de vários outros tipos de escalas para medir terramotos, a escala Richter continua sendo largamente 
utilizada. 

A escala de Mercalli há muito que é usada para classificar a intensidade de um sismo na superfície 
terrestre, de modo qualitativo e a partir dos seus efeitos em pessoas e estruturas. O recurso à utilização 
das intensidades tem a vantagem de não necessitar de medições realizadas com instrumentos, 
baseando-se apenas na descrição dos efeitos produzidos. 
 
3.1.2. LOCALIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS ZONAS SÍSMICAS 

3.1.2.1. No Mundo 

A maioria dos sismos acontecem nas fronteiras das placas, existindo uma sismicidade difusa fora 
desses limites. Estes sismos são denominados sismos tectónicos, e pode-se afirmar, sem cometer um 
erro grosseiro, que os alinhamentos dos sismos indicam os limites das placas tectónicas. 

Por observação da Figura 3.2 podem-se distinguir quatro grandes zonas que se passam de seguida a 
enunciar: 

 Zona do Círculo Circum-Pacífico; 
 Zona de ondulação alpina da Europa e da Ásia; 
 Zona da Dorsal Meso-Atlântica;  



Estabilização de um Aterro de uma Obra Ferroviária com Recurso a Micro-Estacas
 

31 

 Zona compreendida entre a costa meridional da Arábia e a ilha de Bouvet, no oceano 
Antárctico. 

 
Figura 3.2 – Localização dos epicentros dos sismos que ocorreram no último século, (Domingos, 2007). 

 
3.1.2.2. Em Portugal 

O território nacional tem sido atingido por sismos de elevada magnitude e intensidade, sendo 
detectados eventos desde há mais de dois milénios. 

A maior parte dos sismos graves têm origem em zonas interplacas, cuja sismicidade pode considerar-
se elevada, uma vez que Portugal está perto da fronteira entre a placa africana e a placa Euro-Asiática. 
De assinalar a região dos Açores, que devido ao facto de se localizar junto a uma fronteira divergente, 
apresenta uma forte sismicidade. Os epicentros dos maiores sismos que abalaram Portugal localizam-
se perto do Banco de Gorringe, a Sudoeste do Cabo de São Vicente.  

O banco do Gorringe é um fragmento de crosta oceânica e de manto infra-oceânico exumado antes do 
Cretácico Inferior. Foi sujeito a levantamento muito importante (atestado pelo seu topo localizado a -
25 m de profundidade, emergindo de planícies abissais a mais de 5 000 m de profundidade) durante os 
períodos compressivos da Falha Açores - Gibraltar, localizada a sul do Banco de Gorringe. Este 
levantamento é consequência directa dos deslocamentos verticais induzidos pelos sismos de alta 
magnitude localizados na face sul, o que confirma o mecanismo de subducção da placa africana pela 
placa euro-asiática. (Dias, 2000) 

Estudos recentes, baseados principalmente na análise do tsunami gerado pelo sismo de 1755, o mais 
devastador que atingiu Portugal, apontam para uma hipótese de rotura múltipla numa falha na região 
de Goringe, e noutra orientada em direcção a Lisboa. Esta hipótese contraria a inicial que apontava 
para que o epicentro deste sismo se localizasse no Banco de Gorringe. O período de retorno de um 
sismo com esta magnitude é de aproximadamente de 250 anos.  
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Figura 3.3 – Mapa de epicentros, (Dias, 2000). 

 
No que aos sismos de origem intraplaca diz respeito a sismicidade em território nacional passa para 
moderada, sendo que no norte de Portugal é considerada baixa, não que os sismos com magnitudes 
significativas não possam ocorrer, mas o seu período de retorno é na ordem dos milhares ou dezenas 
de milhar de anos. 

Algumas das áreas com sismicidade mais relevante são: 

 Falha da Nazaré; 
 Falha do Vale Inferior do Tejo; 
 Setúbal; 
 Sul de Portugal Continental; 
 Falha de Portimão; 
 Loulé; 
 Cabo de São Vicente; 
 Falha da Vilariça; 
 Évora. 

A falha da Nazaré tem apresentado actividades especialmente na parte submersa. Os epicentros dos 
sismos parecem acompanhar esta zona de fractura. 

A falha do Vale Inferior do Tejo apresenta uma direcção NE-SW e a ela se têm imputado muitos dos 
sismos catastróficos que atingem a cidade de Lisboa. Estima-se que terá sido nesta falha, nas 
proximidades de Vila Franca de Xira, que terá ocorrido um dos sismos mais energéticos com epicentro 
em terra, a 26 de Janeiro de 1531. Também o sismo de Benavente, em 23 de Abril de 1909, cuja 
magnitude está estimada entre 6 e 7,6, e que é considerado o sismo mais destruidor, em Portugal 
Continental, no século XX, terá tido origem nesta falha. 

Setúbal é também uma importante zona sísmica, estima-se que foi lá que a 11 de Novembro de 1858 
ocorreu um sismo demolidor de magnitude estimada em 7,1, o que o caracteriza como um dos 15 
maiores sismos do mundo a ocorrer em crosta continental estável. 

Na falha de Portimão a sismicidade aludida é maior no barlavento, na área da serra de Monchique, 
estendendo-se para o mar mais ou menos ao longo desta falha. 

O Cabo de São Vicente, inserido no golfo de Cádiz que se caracteriza por ser uma área sismogénica, 
designadamente a zona do banco de Guadalquivir, onde se define um alinhamento de epicentros. 
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Outro alinhamento, com direcção SE-NW, prolonga-se do referido banco até ao cabo de São Vicente, 
com possível ligação à falha de Portimão. 
 
3.1.3. LIQUEFACÇÃO DAS AREIAS 

Os problemas mais delicados de fundações em areias, em especial em zonas sísmicas, dizem respeito 
àquelas que exibem, no estado natural, índice de vazios superior ao crítico e se encontram submersas. 
Isso acontece com a maior parte dos depósitos sedimentares arenosos geologicamente muito recentes, 
em que o nível freático está próximo da superfície do terreno e a compacidade é, regra geral, baixa. Se 
uma areia nestas condições for solicitada por corte tende a diminuir de volume. (Fernandes, 2006) 

A acção de um sismo corresponde a um carregamento de corte cíclico aplicado a todo o maciço de 
forma muitíssimo rápida. Cada ciclo vai pois acarretar a geração de excessos positivos de pressão na 
água dos poros do solo. Como os ciclos se sucedem muito rapidamente, e como os excessos de pressão 
nos poros abrangem praticamente todo o depósito arenoso, não há possibilidade de significativa 
dissipação daquelas sobre-pressões durante o evento. Desta forma, se o sismo for suficientemente 
intenso – o que se traduz por mais elevadas acelerações sísmicas, que são proporcionais às tensões de 
corte comunicadas ao maciço – e longo, pode acontecer que os excessos de pressão na água dos poros 
acumulados façam com que o valor da pressão neutra iguale o valor da tensão total. Nessas 
circunstâncias, verifica-se a anulação das tensões efectivas, desencadeando-se o fenómeno 
denominado por fluidificação ou liquefacção das areias, já que sendo nulas aquelas tensões se anula a 
resistência ao corte do solo. (Fernandes, 2006) 

Apesar de ser um fenómeno de curta duração, já que a dissipação das sobrepressões se efectua 
rapidamente após o fim do sismo, dele advêm consequências catastróficas para as estruturas cujas 
fundações estejam no maciço em que ocorreu a liquefacção. 

Quando as pressões de água na areia atingem valores muito elevados, resultantes do fenómeno de 
liquefacção numa camada de areia subjacente, provocam, por vezes, a fractura dos materiais 
sobrejacentes. Manifestando-se à superfície na abertura de fendas e orifícios por onde se verifica a 
ejecção da água com areia, Figura 3.4. 

 
Figura 3.4 – Exemplo esquemático da liquefacção das areias (Garvin, 2006, adaptado) 
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Existe uma modalidade de ensaios triaxiais, os ensaios triaxiais dinâmicos, por meio dos quais se pode 
avaliar o potencial de liquefacção de uma amostra de areia saturada. 

Segundo Youd (1984), face à verificação da ocorrência de liquefacção no passado, o critério histórico 
sugere que tal deverá voltar a acontecer no futuro sob a acção de sismos idênticos. A este propósito 
apresenta-se a Figura 3.5, que representa o mapeamento de depósitos de aluvião em Portugal e zonas 
de liquefacção. 

 

 
Figura 3.5 – (a) Depósitos de aluvião (Aguiar, 1992, adaptado); (b) casos de liquefacção em Portugal (Jorge 

e Vieira, 1997). 

 
De acordo com a secção 4.1.4. (2) - Parte 5 do Euro código 8 a avaliação do potencial de liquefacção 
deve ser efectuada em fundações terrosas que incluem camadas extensas ou espessas de areia solta 
com ou sem finos siltosos, debaixo de água, e quando o nível de água está próximo de superfície. Esta 
avaliação deve ser feita considerando o cenário de “campo livre”. 

A caracterização geotécnica deverá incluir, pelo menos, a realização de ensaios de penetração SPT e 
CPT bem como análises granulométricas. O valor do ensaio SPT deve ser corrigido tendo em conta a 
energia de cravação bem como a tensão efectiva de recobrimento – N1(60). O factor CM deve ser 
tomado igual a (100/ σ’vo)1/2 com σ’vo expresso em kPa. Para profundidades inferiores a 3 m os 
valores de SPT devem ser reduzidos de 25%. O factor CN não deve ser tomado inferior a 0,5 nem 
superior a 2. 

O Anexo B do EC8 – parte 5 apresenta um método empírico para avaliação da resistência à 
liquefacção de solos arenosos saturados com base no ensaio SPT. 

A liquefacção ocorre quando as tensões de corte induzidas no solo excedem um determinado valor 
limite τe a partir do qual se geram pressões intersticiais significativas. O EC 8 apresenta um método 
empírico que estabelece a correlação entre τe/ σ’vo e N1(60), Figura 3.6. 
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Figura 3.6 – Curvas N1(60) – τe/ σ’vo para Ms=7,5, (Santos, 2004). 
 
Para valores com magnitude diferente de Ms=7,5 deve-se multiplicar as ordenadas do gráfico pelo 
factor CM, cujos valores são indicados no Quadro 3.1. 

Quadro 3.1 – Factores CM para diferentes magnitudes de sismo, (Santos, 2004). 

Ms CM 

5,5 2,86 

6,0 2,20 

6,5 1,69 

7,0 1,30 

8,0 0,67 

 

As tensões de corte induzidas no solo podem ser estimadas através da expressão simplificada 3.1. 

voS σατ ⋅⋅⋅= 65,0   (3.1.) 

 α=ag/g 
 S é um parâmetro dependente do tipo de terreno, definido no EC8 – parte 1; 
 σ’vo é a tensão total de recobrimento 

 
Esta expressão simplificada não deve ser aplicada para profundidades superiores a 20 m. 

O EC8 recomenda a adopção de um coeficiente de segurança de 1,25, ou seja, τe/ τ ≥ 1,25 
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A verificação pode ser dispensada quando αS < 0,15 e verificar simultaneamente uma ou mais das 
condições seguintes: 

 areias com % de argila superior a 20% com IP>10; 
 areias com % silte>35% e N1(60)>20; 
 areias limpas com N1(60)>30. 

Em terrenos com potencial risco de liquefacção, a utilização de estacas deve ser encarada com alguma 
cautela, uma vez que se podem gerar impulsos laterais muito significativos e, além disso, é difícil de 
quantificar com rigor qual a espessura e a localização dos estratos susceptíveis à liquefacção.  

 

3.2. INTERACÇÃO MICRO-ESTACA/SOLO 

Os ensaios em centrifugadora e a modelação numérica tridimensional por elementos finitos mostram 
que durante um carregamento sísmico, as micro-estacas tendem a seguir o movimento livre do solo 
(Benslimane, 1998; Ousta, 1998; Juran et al., 1999). A Figura 3.7 mostra os resultados de uma 
modelação tridimensional de uma micro-estaca isolada sujeita a uma aceleração harmónica. 

 

Figura 3.7 – Modelação de uma micro-estaca isolada: (a) Características mecânicas e geométricas do 
modelo numérico (b) razão entre a norma do deslocamento da micro-estaca e o deslocamento da base do 
modelo em função da profundidade (c) diagrama de momentos flectores em função da profundidade, em 
que gpp aDMM ⋅⋅= 4* ρ  (Ousta, 1998). 
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A Figura 3.8 mostra a resposta de um grupo de micro-estacas dispostas numa malha quadrangular 3x3 
que foram solicitadas pela mesma aceleração que a micro-estaca isolada e se encontram afastadas 
entre si de três diâmetros. As micro-estacas não estão ligadas por um maciço de encabeçamento o que 
reduz a sua interacção. De referir que os deslocamentos do grupo das micro-estacas são próximos dos 
da micro-estaca isolada, e logo do movimento livre do solo. 

  

Figura 3.8 –Razão entre a norma do deslocamento das micro-estacas e o deslocamento da base do modelo 
em função da profundidade (Ousta, 1998). 

 
3.3. RESPOSTA À ACÇÃO SÍSMICA: EFEITO DE GRUPO, ESPAÇAMENTO E NÚMERO DE MICRO-
ESTACAS 

3.3.1. ANÁLISE DO COMPORTAMENTO POR MODELAÇÃO NÚMERICA 

Com o objectivo de determinar qual a influencia de as micro-estacas estarem dispostas em grupo, 
Ousta e tal. (2001), modelaram vários grupos de micro-estacas, sujeitas a uma acção sísmica, com 
diferentes espaçamentos e constituídas por grupos de quatro ou nove micro-estacas.  
Os diferentes grupos de micro-estacas foram modelados num solo solto e saturado, cuja 
permeabilidade era de k=0,001 m/s. O conjunto de parâmetros adoptados no modelo inicial para o solo 
e para a micro-estaca são os apresentados na Figura 3.9. O comportamento da micro-estaca é assumido 
como linear elástico, com modulo de Young, Ep= 24000 MPa, coeficiente de Poisson, νp= 0,3 e uma 
densidade, ρp= 2500 Kg/m3. As simulações numéricas tiveram como condições fronteira: 

 A base do solo é tida como rígida e impermeável; 
 O nível freático encontra-se à superfície do solo. 
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Figura 3.9 – Geometria, condições fronteira e propriedades mecânicas do modelo em análise (Ousta et al., 

2001, adaptado). 

 
O carregamento sísmico é aplicado na base do solo como uma aceleração harmónica cuja amplitude e 
frequência são, Ag= 0,1g e f= 2 Hz, respectivamente. 

Para perceber a influência de as micro-estacas estarem em grupo, foi modelado um grupo constituído 
por 2x2 micro-estacas, em tudo idênticas à micro-estaca isolada. O espaçamento das micro-estacas é 
igual a três vezes o seu diâmetro. A Figura 3.10 mostra o momento flector actuante numa micro-estaca 
e o máximo momento flector actuante no grupo de micro-estacas em função da relação entre a 
profundidade e o comprimento da micro-estaca (z/L). É possível verificar que o efeito de grupo se 
manifesta numa redução de cerca de 30% no máximo momento flector. 

 

Figura 3.10 – Momento flector máximo numa micro-estaca e num grupo de micro-estacas (Ousta et al., 
2001). 
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De modo a tentar perceber a influência do espaçamento entre micro-estacas num grupo, estes autores 
efectuaram uma nova simulação, desta feita com um espaçamento entre micro-estacas de seis 
diâmetros, cujos resultados se apresentam na Figura 3.11. 

 
Figura 3.11 – Momento flector máximo numa micro-estaca e em dois grupos de micro-estacas (Ousta et al., 

2001). 

 
Verifica-se que esta última solução é menos benéfica do que a anterior, mas mesmo assim apresenta 
um momento flector máximo 20% menor do que a micro-estaca isolada. 

A Figura 3.12 mostra a resposta de um grupo de micro-estacas dispostas numa malha quadrangular 
3x3 que foram solicitadas pela mesma aceleração que a micro-estaca isolada e se encontram afastadas 
entre si de três diâmetros. As micro-estacas não estão ligadas por um maciço de encabeçamento o que 
reduz a sua interacção. Quanto ao máximo momento flector regista-se uma pequena melhoria devido 
ao efeito de grupo: uma redução de 20% na micro-estaca central, mas as micro-estacas de canto 
apresentam momentos mais elevados que a central, cerca de 15%. 

 
Figura 3.12 – Momento flector máximo numa micro-estaca e em quatro grupos de micro-estacas (Ousta et 

al., 2001). 



Estabilização de um Aterro de uma Obra Ferroviária com Recurso a Micro-Estacas
 
 

40 

Shahrour et al. (2001) confirmam estes resultados através de uma modelação numérica onde obtêm um 
aumento de 40% do momento flector máximo quando varia o espaçamento das micro-estacas de 3 
para 7 vezes o diâmetro. 
 
3.3.2. ENSAIOS EM CENTRIFUGADORA 

Para melhor perceber a interacção das micro-estacas com o solo sob o efeito da acção sísmica, 
Bensliomane (1998) e Juran et al. (1999) realizaram ensaios em modelo reduzido em centrifugadora e 
procederam à modelação numérica tridimensional do problema com o programa PECPLAS. 

O modelo usado na centrifugadora é o representado na Figura 3.13. As micro-estacas foram simuladas 
por poliestireno com veio rugoso, com 21,3 cm de comprimento e um módulo de Young, E, de 2700 
MPa. De modo a melhor simular as condições reais de construção das micro-estacas, para além da 
areia do Nevada que atravessavam são levadas até um estrato com uma areia ligeiramente cimentada. 
Colaram-se partículas de areia à micro-estaca de modo a melhor simular as condições de interface e 
simulou-se a ligação entre a argamassa e a areia e o seu efeito de confinamento ao compactar a areia 
perto da micro-estaca. O modelo foi construído à escala 1/50. A areia do Nevada 120 tem um índice de 
vazios entre 0,51 e 0,88, um D50=0,13 mm e o valor de ângulo de atrito de pico varia entre øp=33º e 
øp=36º.  

 

Figura 3.13 – Modelo reduzido utilizado para os testes na centrifugadora (Juran et al., 1999). 

 
Juran et al. (1999) realizaram o ensaio em centrifugadora, descrito anteriormente, em vários grupos de 
micro-estacas, de modo a conhecer a resposta que poderiam ter durante uma acção sísmica. Os 
diferentes casos estudados consistem em: 

 Uma micro-estaca isolada; 
 Um grupo de 2x1 micro-estacas, com dois tipos de espaçamento, um de três diâmetros e 

outro de cinco diâmetros; 
 E um grupo de 2x2 micro-estacas com um espaçamento de três diâmetros. 

 
Na Figura 3.14 e Figura 3.15 mostram-se os deslocamentos e os diagramas de momentos flectores 
para os casos enunciados anteriormente. 

Pode-se constatar que os resultados obtidos para uma só micro-estaca e para o grupo de micro-estacas 
espaçadas de cinco diâmetros são próximos, o que indica a fraca interacção entre as micro-estacas do 
grupo. O efeito de grupo positivo pode ser observado, comparando o grupo de 2x1 com diferentes 
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espaçamentos. Conclui-se que as micro-estacas afastadas de apenas três diâmetros apresentam 
menores deslocamentos e menores momentos flectores. Este efeito positivo também se manifesta na 
redução dos momentos quando se procede a uma comparação entre o grupo de 2 micro-estacas e o de 
4, com igual espaçamento.  

 

Figura 3.14 – Deslocamentos máximos em profundidade para várias configurações de grupos de micro-
estacas (Juran et al., 1999) 

 

 
Figura 3.15 – Momentos flectores máximos em profundidade para várias configurações de grupos de micro-

estacas (Juran et al., 1999). 

 
3.4. INFLUÊNCIA DA PERMEABILIDADE DO SOLO E DA AMPLITUDE DA CARGA SÍSMICA 

Ousta et al. (2001) usaram o modelo já explicitado em 3.3.1 para aferir a influência da permeabilidade 
do solo e da amplitude da carga sísmica no comportamento sob acção sísmica das micro-estacas. 
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A influência da permeabilidade do solo na resposta sísmica da micro-estaca pode ser observada na 
Figura 3.16. É possível verificar que um aumento da permeabilidade do solo reduz as pressões neutras 
e consequentemente reduz o momento flector máximo instalado. 

 
Figura 3.16 – Influência da permeabilidade no comportamento sísmico das micro-estacas: (a) excesso de 

pressões neutras à profundidade, z=0,33 L; (b) diagrama dos momentos flectores (Ousta et al., 2001, 
adaptado). 

 
Quando a permeabilidade do solo aumenta de 0,001 para 0,005 m/s, o momento flector máximo reduz 
de 31 para 19 kN/m. 

A Figura 3.17 mostra a influência da amplitude da carga sísmica no comportamento da micro-estaca. 
É possível verificar que um aumento da amplitude de 0,1g para 0,2g provoca um aumento das pressões 
neutras o que poderá originar um aumento da zona liquidificada em direcção à base do modelo. 
Também é possível verificar que este aumento provoca um acréscimo no diagrama de momentos 
flectores, especialmente na parte mais profunda da micro-estaca. Na zona de momento máximo existe 
apenas um aumento de 30% com o aumento para o dobro da amplitude da carga sísmica. 

 
Figura 3.17 – Influência da amplitude do sismo no comportamento sísmico das micro-estacas: (a) excesso 

de pressões neutras em profundidade; (b) diagrama dos momentos flectores (Ousta et al., 2001, adaptado). 
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3.5. MICRO-ESTACAS INCLINADAS 

A relativamente pequena rigidez ao corte e o risco de fluência dos solos durante a liquefacção pode 
levar ao uso de micro-estacas inclinadas, mobilizando a sua resistência axial, com o objectivo de 
melhorar a estabilidade das fundações e limitar o movimento do solo durante a acção sísmica. Em 
solos com risco de ocorrer liquefacção a limitação do movimento do solo reduz o desenvolvimento das 
pressões neutras e, consequentemente, o risco de liquefacção. 

Para aferir o desempenho de micro-estacas inclinadas alguns autores realizaram simulações em 
centrifugadora e modelação com elementos finitos. 

 

3.5.1. MODELAÇÃO NUMÉRICA 

Sadek et al. (2003) usaram o programa de elementos finitos PECPLAS para estudar a interacção 
solo/micro-estaca/estrutura em três dimensões. A superstrutura foi modelada como uma massa 
concentrada ligada ao maciço de encabeçamento por uma coluna, possuindo apenas um grau de 
liberdade. O comportamento do solo e dos materiais foi assumido como elástico, com amortecimento 
de Rayleigh. O carregamento sísmico foi aplicado na base do solo como uma aceleração, e as 
condições de fronteira laterais foram definidas a uma grande distância das micro-estacas de modo a 
não influenciar o seu comportamento. 

Os estudos foram realizados em dois casos.  

 

3.5.1.1. Caso 1 

No primeiro caso as quatro micro-estacas encontram-se a atravessar um solo homogéneo, com uma 
espessura de 15 m, limitado inferiormente por um solo rígido, “bedrock”.  

 

Figura 3.18 – Esquema do problema em estudo (Sadek et al., 2003, adaptado). 

 
O solo apresenta as seguintes características mecânicas: Módulo de Young, Es=8 MPa, Coeficiente de 
Poisson, νs=0,45, factor de amortecimento, ξs=5%. A frequência fundamental do horizonte do solo é 
f1= 0,67 Hz (4 Vs/Hs, onde Vs é a velocidade das ondas de corte e Hs a espessura da camada de solo). O 
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espaçamento das micro-estacas é de cinco vezes o seu diâmetro, e o seu comprimento é de 10 m. A 
sua rigidez axial e à flexão valem, EA= 1100 MN e EI= 0,85 MN m2, respectivamente. A estrutura foi 
modelada com um grau de liberdade, sendo composta por uma massa concentrada, mst= 40 t, e a altura 
da coluna, Hst= 1 m. A sua frequência fundamental vale, fst= 1,36 Hz. As micro-estacas estão ligadas a 
um maciço de encabeçamento que não se encontra em contacto com o solo, sendo que a sua espessura 
é de 0,3 m. As características mecânicas do solo e da micro-estaca estão resumidas na Figura 3.19. 

 
Figura 3.19 – Resumo das características mecânicas do solo e da micro-estaca (Sadek et al., 2003, 

adaptado). 

 
A solicitação sísmica é aplicada na base do solo com uma amplitude, ag= 0,2g e uma frequência, fload, 
igual à frequência fundamental do solo, f1= 0,67 Hz. 

Grupo de micro-estacas verticais: 

É possível verificar que existe um aumento da aceleração lateral do maciço de encabeçamento das 
micro-estacas, acap/ag=13,7 (acap aceleração ao nível do maciço de encabeçamento). Ao nível da 
superstrutura o aumento da aceleração é 30% maior do que a relação apresentada anteriormente, 
ast/ag=17,88, Figura 3.20. Este valor mostra que tem que ser tido em conta o aumento da aceleração da 
superstrutura para qualquer análise pseudo-estática. É possível calcular a força induzida pelo 
carregamento sísmico na superstrutura, mst.ast=1430 kN = F. No maciço de encabeçamento a força 
horizontal é de, Hcap=F e como Mcap=F.Hst, tem-se Mcap=1430 kN.m. 

O diagrama de momentos flectores apresenta dois picos. O primeiro aparece na cabeça da micro-estaca 
(Mhead = 149 kN.m) enquanto o segundo se encontra a meio da micro-estaca, (Mcentral = 12 kN.m). O 
diagrama de esforços axiais apresenta-se com uma diminuição regular em profundidade. Na cabeça da 
micro-estaca o esforço axial é de Nhead = 943 kN. Este esforço resulta do esforço transverso que vem 
do maciço de encabeçamento, Hcap, e do momento que nele também está aplicado, Mcap. Na cabeça da 
micro-estaca o esforço axial vale, NMcap=572 kN.m com NMcap= Mcap/(2.S), em que S é o espaçamento 
entre micro-estacas. O diagrama de esforços transversos indica valores elevados na proximidade da 
ligação da micro-estaca com o maciço de encabeçamento e regista depois uma redução acentuada em 
profundidade. O máximo valor do esforço transverso é Thead =355 kN; deste valor 25% decorre do Hcap. 
Os diagramas de esforços podem-se observar na Figura 3.20. 
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Figura 3.20 – (a)  aumento da aceleração lateral  na superstrutura. Esforços nas micro-estacas: (b)  máximo 

esforço axial  (c)  máximo esforço transverso (d)  máximo momento flector  (Sadek et al., 2003). 

 
Grupo de micro-estacas inclinadas: 

Figura 3.21 mostra os resultados obtidos para um grupo de micro-estacas inclinadas com a vertical de 
um ângulo, α, de 20º. Pode-se constatar que a aceleração lateral induzida pelo sismo é menor neste 
caso do que no caso das micro-estacas verticais. Ao nível da estrutura o aumento da aceleração é 20% 
menor do que no caso anterior. O facto de as micro-estacas estarem inclinadas provoca uma redução 
do momento flector máximo no topo da micro-estaca. Essa redução atinge os 50% e é resultado da 
inclinação das micro-estacas e do facto da aceleração lateral na superstrutura ser menor, o que provoca 
um Mcap menor ao nível do maciço de encabeçamento. Por outro lado a inclinação das micro-estacas 
provoca uma redução do esforço transverso e um aumento do esforço axial. 
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Figura 3.21 – (a) aumento da aceleração lateral na superstrutura. Esforços nas micro-estacas: (b) máximo 
esforço axial (c) máximo esforço transverso (d) máximo momento flector (Sadek et al., 2003, adaptado). 

 
O esforço transverso máximo sofre uma redução de 12,5% para o valor de 44 kN. O valor máximo do 
esforço axial no topo da micro-estaca é de Nhead = 860 kN, valor próximo do valor obtido para as 
micro-estacas verticais. Se no caso anterior, o esforço axial diminuía em profundidade, agora esse 
esforço aumenta em profundidade até atingir um valor máximo para depois se seguir uma diminuição. 

A Figura 3.22 e o Quadro 3.2 reportam os resultados das modelações numéricas para quatro valores de 
α, 0, 7, 13 e 20º. Os resultados são apresentados nas seguintes grandezas adimensionais: 

 Esforço axial normalizado                 
( )

( )ststst

p
Ham

SN
⋅⋅

⋅⋅⋅ )cos(2 α
                (3.2.); 

 Esforço transverso normalizado        ( )
( )headN

T                                                     (3.3.); 

 Momento flector normalizado       ( )
( )ststst Ham

M
⋅⋅

⋅4                                    (3.4.). 

O Quadro 3.2 indica que um aumento na inclinação das micro-estacas provoca uma variação regular 
dos esforços. Neste caso, provoca um aumento do esforço axial, tanto na cabeça da micro-estaca como 
no centro, onde se regista o seu valor máximo. A inclinação das micro-estacas tem uma influência 
particularmente significativa no esforço transverso normalizado, perto da cabeça da micro-estaca, 
causando uma diminuição significativa à medida que aumenta a inclinação. Nos momentos flectores a 
variação sente-se na parte superior da micro-estaca, um aumento de inclinação de 0 para 20º provoca 
uma diminuição de cerca de 35%. 
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Figura 3.22 – Influência da inclinação no comportamento sísmico das micro-estacas, caso 1 (Sadek et al., 

2003). 

 
Quadro 3.2 – Influência da inclinação no comportamento sísmico das micro-estacas, caso 1 (Sadek et al., 

2003). 
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3.5.1.2. Caso 2 

Numa outra modelação, Sadek et al. (2003) fizeram variar o módulo de elasticidade do solo em 
profundidade segundo a relação 3.5.            
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             (3.6.). 

em que: 

 p representa uma tensão média devido ao peso próprio do solo que se calcula com recurso 
a 3.6.; 

 z representa a profundidade; 
 pa é uma pressão de referência de 100 kPa; 
 E0s é o módulo de Young para p=pa 
 K0 é o coeficiente de impulso em repouso 
 z0 é a espessura de solo mais próxima da superfície que se assume com um modulo de 

Young constante. 
 

Para a simulação em questão foram realizados estudos com os seguintes parâmetros, Es0= 10 MPa, 
K0= 0,5 e z0=1. A variação do módulo de Young bem como a sua comparação com o caso 1 pode ser 
observada na Figura 3.23. 

 
Figura 3.23 – Variação do módulo de Young, E, em profundidade nos dois casos de estudo (Sadek et al., 

2003). 

 
A solicitação sísmica é aplicada na base do solo com uma amplitude, ag= 0,2g e uma frequência, fload, 
igual à frequência fundamental do solo, f1= 0,43 Hz. De referir que a frequência fundamental deste 
solo é inferior ao do caso anterior. 
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Grupo de micro-estacas verticais: 

A Figura 3.24 mostra a influência da variação da rigidez do solo no comportamento sísmico das 
micro-estacas. Pode-se verificar que no caso 2 o aumento da aceleração sísmica na superstrutura, 
ast/acap=1,14, é menor do que no caso 1, ast/acap=1,3. Analisando a Figura 3.24 é possível verificar que o 
aumento da resistência em profundidade afecta os esforços axiais, bem como os momentos flectores. 
Estes últimos registam um aumento de 172% do seu valor máximo em relação ao caso 1. Quanto aos 
esforços axiais, esta influência é mais moderada. O esforço axial máximo no caso 2 é cerca de 14% 
superior ao caso 1. O aumento do momento flector deve-se ao facto de o solo perto da superfície 
apresentar um módulo de elasticidade mais baixo que no caso 1, e portanto verificar-se um aumento 
do deslocamento lateral do solo o que consequentemente provoca o aumento referido. No que aos 
esforços transversos diz respeito, a variação do caso 1 para o 2 é de apenas 7%. 

 

   
Figura 3.24 – Influência da rigidez do solo: (a) aumento da aceleração lateral na superstrutura; (b) máximo 

esforço axial; (c) máximo esforço transverso; (d) máximo momento flector (Sadek et al., 2003). 

 
Grupo de micro-estacas inclinadas: 

A Figura 3.25 e o Quadro 3.3 mostram a resposta sísmica das micro-estacas inclinadas. Observam-se 
as mesmas tendências quando comparados os dois casos. A aceleração lateral da superstrutura diminui 
à medida que aumenta a inclinação das micro-estacas. A Figura 3.25 mostra claramente que o aumento 
da inclinação influencia a distribuição dos esforços. No que diz respeito aos momentos flectores 
normalizados a sua influência é reduzida, mas quanto ao esforço axial normalizado, regista-se um 
aumento de 220% quando a inclinação passa de 0º para 20º. O esforço transverso normalizado tem um 
comportamento contrário, reduzindo à medida que a inclinação aumenta. 
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Figura 3.25 – Influência da inclinação no comportamento sísmico das micro-estacas (esforços 

normalizados), caso 2: (a) esforço axial (b) esforço transverso (c) momento flector (Sadek et al., 2003). 

 
Quadro 3.3 – Influência da inclinação no comportamento sísmico das micro-estacas, caso 2 (Sadek et al., 

2003). 

 
 

3.5.2. MODELAÇÃO EM CENTRIFUGADORA 

As condições dos ensaios na centrifugadora já foram referidas anteriormente em 3.3.2. A Figura 3.26 
mostra os resultados destes ensaios realizados em diferentes configurações de grupos de micro-estacas 
(Juran et al., 2001). Como facilmente se verifica, o aumento da inclinação das micro-estacas, definida 
pelo ângulo α que fazem com a vertical, resulta num aumento da rigidez do sistema micro-estaca/solo, 
que conduz a uma redução do deslocamento lateral do solo. Também se verifica um aumento do 
momento flector na ligação da micro-estaca ao maciço de encabeçamento e uma diminuição na zona 
de encastramento, decorrentes da inclinação das micro-estacas. 
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Figura 3.26 – Deslocamentos em profundidade para várias configurações de micro-estacas inclinadas 
(Juran et al., 1999).  

 

Figura 3.27 – Momentos flectores em profundidade para várias configurações de micro-estacas inclinadas 
(Juran et al., 1999). 

 
Estes resultados vão de encontro aos obtidos numericamente, e demonstram que a inclinação das 
micro-estacas permite a mobilização da sua resistência axial, contribuindo para um aumento da rigidez 
dos sistemas micro-estaca/solo bem como uma redução do esforço transverso e momento flector. 

 
3.6. COMPORTAMENTO DAS MICRO-ESTACAS EM SOLOS LIQUIDIFICÁVEIS  

A liquefacção dos solos constitui a maior causa dos danos nas fundações por estacas, e em especial 
quando a liquefacção é acompanhada por refluimento do solo. Os danos causados pelo sismo de Kobe, 
1995, são atribuídos essencialmente à liquefacção dos solos. A liquefacção dos solos tem as seguintes 
consequências para as micro-estacas: 
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 Uma diminuição brusca da rigidez e da resistência do solo que envolve a micro-estaca, 
que resulta num aumento da carga a suportar pela micro-estaca; 

 O movimento lateral do solo durante a liquefacção aumenta significativamente o 
carregamento lateral, suportado pela micro-estaca. 

Segundo Kagawa (1992), que usou o modelo de Winkler para estudar a influência das pressões da 
água nos poros do solo na resposta sísmica das estacas, o aumento da pressão neutra devido à 
actividade sísmica leva a aumentos significativos dos momentos flectores nas estacas, especialmente a 
frequências baixas. 

 

3.6.1. MODELAÇÃO NUMÉRICA  

O comportamento das micro-estacas em solos liquidificáveis foi estudado através de modelos de 
elementos finitos por diversos autores (Ousta, 1999; Shahrour e Ousta, 1998; Ousta e Shahrour, 2001). 
A modelação feita de acordo com o referido em 3.3.1 (Ousta et al., 2001) permitiu obter os valores 
apresentados na Figura 3.28, onde se compara os valores máximos do momento flector de uma micro-
estaca num solo saturado e num solo seco, quando sujeito à acção sísmica. 

 

Figura 3.28 – Influência da saturação do solo no aumento dos momentos flectores induzidos pela acção 
sísmica, em profundidade (Ousta et al., 2001, adaptado). 

 
É perceptível que o diagrama dos momentos flectores no caso da micro-estaca se encontrar em solo 
saturado é muito superior ao da micro-estaca em solo seco. Esta diferença é resultado do carregamento 
adicional derivado da diminuição da rigidez do solo devido ao excesso de pressão da água nos poros. 
Estes resultados são consistentes com os apresentados por Kagawa (1992). 
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3.6.2. TESTES EM CENTRIFUGADORA 

O comportamento de grupos de micro-estacas em solos liquidificáveis foi investigado por testes em 
centrifugadora em vários conjuntos de micro-estacas verticais e inclinadas. Os resultados obtidos por 
Juran et al. (2001), mostraram que o uso de micro-estacas reduz o movimento do solo resultante de 
uma acção sísmica, e consequentemente, reduz o excesso de pressão da água nos poros e o risco de 
liquefacção.  

A Figura 3.29 mostra a variação dos excessos de pressões neutras, medidos pelo piezómetro 4 do 
modelo testado por Juran et al. (2001), Figura 3.13. Por consulta da figura e calculando a razão dos 
excessos de pressões neutras máximas, geradas pelo sismo, pela tensão vertical efectiva é menor que 
0,6. Isto significa a ausência de liquefacção nesta zona, que acontecia no caso de as micro-estacas não 
estarem no modelo para o mesmo carregamento sísmico. Este resultado advém do confinamento do 
solo entre as micro-estacas, uma vez que reduz o movimento do solo e consequentemente os excessos 
de pressões neutras induzidos pela acção sísmica. 

 

Figura 3.29 – Pressões neutras registadas no piezómetro 4 da Figura 3.13, área confinada pelas micro-
estacas (Juran et al., 2001). 

 

3.7. EFEITO DA PLASTICIDADE DOS SOLOS 

Foram registados sismos que provocaram nos solos uma resposta não linear para acelerações acima de 
0,1-0,3g (Hyogoken-Nambu, 1995; Northridge, 1994; Loma Prieta, 1989), que deverá ser sempre 
tomada em consideração. Com o objectivo de estudar a influência da plasticidade dos solos no 
comportamento do sistema que estes formam com as micro-estacas, Shahrour et al. (2008) efectuou 
simulações numéricas usando o programa de cálculo FLAC 3D. O comportamento do solo é simulado 
usando um modelo elasto-plástico baseado no critério de Mohr-Coulomb. As micro-estacas são 
modeladas como elementos elásticos de viga tridimensionais, perfeitamente solidarizados com o solo e 
rigidamente ligados ao maciço de encabeçamento, que não se encontra em contacto com o solo. A 
superstrutura é constituída por uma coluna e uma massa concentrada, tendo um grau de liberdade. O 
amortecimento é considerado segundo o método de Rayleigh. As condições fronteiras são tais que 
permitem a propagação das ondas.  

A modelação diz respeito a um grupo de 2x2 micro-estacas que atravessa um maciço, Figura 3.30. 
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Figura 3.30 – Geometria e características do exemplo de referência (Shahrour et al., 2008). 

 
O módulo de elasticidade do solo varia em profundidade segundo a expressão 3.7.            
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em que: 

 mσ  representa uma tensão média devido ao peso próprio do solo, que se calcula com 
recurso a 3.8.; 

 z representa a profundidade; 
 po é uma pressão de referência de 100 kPa; 
 Es0 é o módulo de Young para mσ  =po; 
 K0 é o coeficiente de impulso em repouso; 
 z0 é a espessura de solo mais próxima da superfície que se assume com um modulo de 

Young constante. 
 

Para a simulação em questão foram realizados estudos com os seguintes parâmetros, Es0= 21 MPa, 
K0= 0,5 e z0=1,25. Trata-se de um solo mole com um ângulo de atrito, ø= 30º e coesão, c= 17 kPa. O 
ângulo de dilatância, ψ, é igual a zero. A frequência natural do solo, f1, é igual a 1,09 Hz. 

As micro-estacas estão rigidamente ligadas ao maciço de encabeçamento quadrado de 2,4 m de largura 
e 1 m de altura, que se encontra acima do solo. A sua massa e módulo de Young, são 14,4 t e 24 GPa, 
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respectivamente. O comprimento, diâmetro, rigidez axial e à flexão são, lp= 10 m, Dp= 0,2 m, EAp= 
629 MN e EIp= 0,634 MNm2, respectivamente. 

A superstrutura é composta por uma massa concentrada, mst= 40 t e um pilar de 1,25 m de altura. O 
coeficiente de amortecimento, ξ, do solo é igual a 5%, enquanto o da superstrutura e das micro-estacas 
é de 2%. 

A solicitação sísmica é uma aceleração harmónica aplicada na base do modelo com uma frequência 
fundamental igual à do solo, f1, e com uma amplitude, ag, igual a 0,1g. 

Shahrour et al. (2008) concluíram que o facto de considerar um comportamento elasto-plástico do solo 
conduziu a uma diminuição nos esforços das micro-estacas. Por outras palavras, para as mesmas 
forças de inércia, as micro-estacas em solo com comportamento elasto-plástico suportam menos 
esforços do que em solo elástico, como se pode verificar pela Figura 3.31. 

 
Figura 3.31 – Influência da plasticidade do solo nos esforços axiais e na envolvente de momentos flectores 

(Shahrour et al., 2008). 

 

3.8. INFLUÊNCIA DA LIGAÇÃO DO TOPO E PONTA DAS MICRO-ESTACAS NO SEU DESEMPENHO 
RELATIVAMENTE ÀS ACÇÕES SÍSMICAS 

Shakrour et al. (2005) efectuaram estudos numéricos para prever o comportamento de micro-estacas, 
sujeitas a acções sísmicas. Testaram diferentes formas de as ligar ao maciço de encabeçamento e 
diversas condições de restrição dos movimentos da ponta. Estes estudos são fruto da simulação 
numérica explicitada em 3.5.1.2, sendo que as características mecânicas e geométricas das variáveis 
em questão se mantêm constantes. 

 

3.8.1. INFLUENCIA DA LIGAÇÃO DAS MICRO-ESTACAS AO MACIÇO DE ENCABEÇAMENTO 

Shakrour et al. (2005) começaram por realizar simulações sem considerar a superstrutura, de modo a 
analisar a influência da ligação das micro-estacas ao maciço de encabeçamento na resposta do grupo 
das micro-estacas. O Quadro 3.4 e o Quadro 3.5 resumem os resultados obtidos para uma simulação 
com uma aceleração de amplitude, ag=0,2g e uma frequência fundamental igual à do solo, f1= 0,43 Hz. 
A análise dos gráficos mostra que uma ligação do tipo dupla, “pinned-head”, traduz-se numa 
aceleração do maciço de encabeçamento ligeiramente superior ao caso da ligação ser encastrada, 
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“fixed-head”, na ordem dos 4% para micro-estacas verticais e de 10% para as inclinadas. Como seria 
de esperar a ligação de apoio duplo permite reduzir significativamente os momentos flectores nas 
micro-estacas. Essa redução é da ordem dos 71% e de 83% para as micro-estacas verticais e 
inclinadas, respectivamente. Também os esforços axiais sofrem uma redução quando comparados com 
uma ligação encastrada, “fixed-head” das micro-estacas ao maciço de encabeçamento, 90% no caso 
das micro-estacas verticais e 65% nas inclinadas. 

Quadro 3.4 – Influência da ligação das micro-estacas ao maciço de encabeçamento na resposta sísmica de 
micro-estacas verticais, sem superstrutura (Shakrour et al., 2005).  

 
Quadro 3.5 – Influência da ligação das micro-estacas ao maciço de encabeçamento na resposta sísmica de 

micro-estacas inclinadas, sem superstrutura, Shakrour et al, 2005. 

 

 
 

Os resultados obtidos para a simulação com o contributo da superstrutura encontram-se resumidos no 
Quadro 3.6 e no Quadro 3.7. Comparando estes resultados com os obtidos anteriormente é possível 
concluir que a superstrutura conduz a um importante aumento da aceleração ao nível do maciço de 
encabeçamento no caso das micro-estacas verticais, especialmente na ligação do tipo apoio duplo. É 
possível verificar por comparação que para essa ligação o aumento é de 46% sendo o aumento 
registado no encastramento, apenas de 34%. Este aumento também se verifica para o caso das micro-
estacas inclinadas, mas sendo desta feita mais reduzido, 16% para uma ligação dupla e 11% para o 
encastramento. 

Quadro 3.6 – Influência da ligação das micro-estacas ao maciço de encabeçamento na resposta sísmica de 
micro-estacas verticais, com superstrutura (Shakrour et al., 2005). 
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Quadro 3.7 – Influência da ligação das micro-estacas ao maciço de encabeçamento na resposta sísmica de 
micro-estacas inclinadas, com superstrutura (Shakrour et al., 2005). 

 
Relativamente aos momentos flectores o tipo de ligação ao maciço de encabeçamento não é muito 
importante para estacas verticais mas as estacas inclinadas sofrem um decréscimo de 77% se a ligação 
for dupla.  

Estes autores realizaram mais duas simulações numéricas em que fizeram variar a frequência da acção 
sísmica (fload/f1= 0,5 e 2, em que fload é a frequência da acção e f1 a frequência fundamental do solo). O 
resumo destas simulações constituem o Quadro 3.8 e o Quadro 3.9. A análise destes resultados 
demonstra que a ligação dupla influencia moderadamente os momentos flectores nas micro-estacas 
verticais, mas revela-se mais importante nas micro-estacas inclinadas, com reduções de 85% em 
relação a uma ligação encastrada. Estes resultados coincidem com os que foram expostos 
anteriormente. 

 

Quadro 3.8 – Influência da ligação das micro-estacas ao maciço de encabeçamento na resposta sísmica de 
micro-estacas verticais, com superstrutura (Shakrour et al., 2005). 

 
Quadro 3.9 – Influência da ligação das micro-estacas ao maciço de encabeçamento na resposta sísmica de 

micro-estacas inclinadas, com superstrutura (Shakrour et al., 2005). 

 
A Figura 3.32 e a Figura 3.33 mostram a influência do tipo de ligação das micro-estacas ao maciço de 
encabeçamento, para as verticais e inclinadas. Os esforços das figuras foram normalizados segundo as 
seguintes equações: 

 Esforço axial normalizado                 
( )

( )ststst

p
Ham

SN
⋅⋅

⋅⋅2
                           (3.9.); 

 Esforço transverso normalizado        ( )
( )capT

T                                                           (3.10.); 

 Momento flector normalizado       ( )
( )ststst Ham

M
⋅⋅

⋅4                                         (3.11.). 
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Figura 3.32 – Influência do tipo de ligação das micro-estacas verticais ao maciço de encabeçamento, (a) 

momento flector normalizado, (b) esforço axial normalizado (Shahrour et al., 2005). 

 
Figura 3.33 – Influência do tipo de ligação das micro-estacas inclinadas ao maciço de encabeçamento, (a) 

momento flector normalizado, (b) esforço axial normalizado (Shahrour et al., 2005). 

 
Em micro-estacas verticais a ligação dupla consegue momentos flectores e esforços axiais máximos 
30% mais pequenos do que um encastramento. No caso das micro-estacas inclinadas as diferenças não 
são tão evidentes, apresentando-se o momento flector máximo da ligação dupla 22% mais pequeno do 
que no encastramento, enquanto o esforço axial máximo é 10% menor. 

 

3.8.2. INFLUÊNCIA DA LIGAÇÃO DA PONTA DAS MICRO-ESTACAS 

Com objectivo de determinar a influência do encastramento da ponta das micro-estacas num solo de 
rigidez mais elevada, Shahrour et al. (2005) realizaram um conjunto de simulações numéricas. O 
estudo foi realizado tanto para micro-estacas inclinadas como verticais, assumindo uma ligação 
encastrada entre as micro-estacas e o maciço de encabeçamento. Foi considerado que a profundidade 
que conferia encastramento no estrado rígido das micro-estacas era de 4 diâmetros. O primeiro 
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horizonte de solo é o mesmo que foi modelado em 3.8.1 e considerou-se que o estrato de fundação 
apresentava uma rigidez 100 vezes superior ao horizonte sobrejacente. 

 

Figura 3.34 – Grupo de micro-estacas verticais com a ponta a atravessar um estrato muito rígido (Shahrour 
et al., 2005). 

A frequência natural do solo composto de dois horizontes é de, f1= 0,56 Hz, sendo que a da 
superstrutura se mantém igual a, fst= 1,36 Hz. As simulações foram realizadas com uma solicitação 
sísmica de amplitude, ag=0,2g e uma frequência de fload= 0,56 Hz igual à do solo. 

 

3.8.2.1. Micro-Estacas Verticais 

Pode-se observar pela Figura 3.35 e pelo Quadro 3.10 que o encastramento da micro-estaca no estrato 
rígido afecta bastante o seu comportamento sísmico. O diagrama dos momentos flectores passa a 
apresentar dois máximos, o primeiro na ligação da micro-estaca com o maciço e que assume valores 
quatro vezes maiores que no caso da inclusão com a ponta livre. O segundo máximo acontece na 
interface dos dois solos, e para a mesma profundidade também se apresenta muito maior do que no 
caso de a ponta estar livre. Também os esforços axiais e de corte apresentam aumentos no caso de a 
ponta ser encastrada num estrato mais rígido. 

Quadro 3.10 – Influência do encastramento da ponta das micro-estacas num estrato rígido na resposta 
sísmica de micro-estacas verticais (Shahrour et al., 2005). 
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Figura 3.35 – Influência do encastramento da ponta das micro-estacas verticais:  (a)  momento flector 

normalizado; (b)  esforço axial normalizado; (c)  esforço transverso normalizado (Shahrour et al., 2005). 

 
3.8.2.2. Micro-estacas Inclinadas 

No caso de as micro-estacas estarem inclinadas 20º em relação à vertical, Figura 3.36 e Quadro 3.11, 
também se constata que existe um aumento dos esforços das micro-estacas quando se consideram dois 
estratos. Os momentos flectores voltam a apresentar dois máximos em zonas coincidentes com os das 
micro-estacas verticais. O aumento do esforço axial é tão grande que poderá existir o risco de ocorrer 
bambeamento da micro-estaca. 

 

Quadro 3.11 – Influência do encastramento da ponta das micro-estacas num estrato rígido na resposta 
sísmica de micro-estacas inclinadas (Shahrour et al., 2005). 
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Figura 3.36 – Influência do encastramento da ponta das micro-estacas inclinadas: (a)  momento flector 
normalizado; (b)  esforço axial normalizado; (c)  esforço transverso normalizado (Shahrour et al., 2005). 

 

3.9. DIMENSIONAMENTO SÍSMICO EC8 

3.9.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O Eurocódigo 8, projecto de estruturas sismo-resistente, funciona como complemento aos outros 
Eurocódigos, e é constituído por 6 partes distintas, sendo as que dizem respeito ao trabalho em estudo 
as seguintes: 

 Parte 1: Regras gerais, acções sísmicas e regras para edifícios (EN 1998-1); 
 Parte 5: Fundações, estruturas de contenção e aspectos geotécnicos (EN1998-5). 

Podem-se definir como objectivos gerais do EN1998-1: 

 Proteger as vidas humanas; 
 Limitar as perdas económicas 
 Assegurar o funcionamento das instalações de protecção civil mais importantes. 

O EC8 introduz exigências de desempenho às estruturas, sujeitas à acção sísmica: 

 Exigência de não colapso (“no collapse requirement”): sob a acção de um sismo raro as 
estruturas não deverão colapsar; 

 Exigência de limitação de danos (“damage limitation requirement”): sob a acção de um 
sismo relativamente frequente os danos nas construções devem ser limitados. 

A acção sísmica para a qual a exigência de não-colapso deve ser verificada é designada por acção 
sísmica de projecto (“design seismic action”). A escolha desta acção, ou mais propriamente da sua 
probabilidade de excedência (PNCR) num determinado período, cai no âmbito dos Parâmetros de 
Determinação Nacional. 

No caso português considerou-se, como recomendado na EN 1998-1, uma acção com uma 
probabilidade de excedência de 10% em 50 anos (PNCR=10% em 50 anos, TR=475 anos, TR é o período 
de retorno), nos casos correntes e para uma acção sísmica de projecto. A acção sísmica de serviço, 
exigência de limitação de danos, tem uma probabilidade de excedência de 10% em 10 anos, nos casos 
correntes, o que conduz a um TR=95 anos. 



Estabilização de um Aterro de uma Obra Ferroviária com Recurso a Micro-Estacas
 
 

62 

A conversão da acção sísmica de projecto (Tr=475 anos) para a acção sísmica correspondente à 
exigência de limitação de danos pode, simplificadamente, ser feita afectando a primeira por um 
coeficiente de redução v entre 0,4 e 0,5, dependente da classe de importância do edifício. 

Os efeitos da acção sísmica não são, contrariamente ao verificado Regulamento de Segurança e 
Acções, RSA, majorados posteriormente nas combinações de acções. 

 

3.9.2. CLASSES DE IMPORTÂNCIA 

É introduzido o conceito de Classes de Importância das construções que se manifesta por um 
coeficiente de importância γI. Existem quatro classes com valores de γI a variar entre 0,8 e 1,4 como se 
pode constatar pelo Quadro 3.12, sendo que o valor de referência para o tipo II é de 1,0. 

Quadro 3.12 – Classes de Importância de edifícios segundo o EC8. 

Classe de Importância Edifícios 

I Edifícios de menor importância para a segurança pública, i.e. edifícios 
agrícolas 

II Edifícios normais, que não pertençam a nenhuma outra categoria. 

III Edifícios cuja resistência sísmica se reveste de importância devido às 
consequências de um colapso, i.e. escolas, câmaras municipais. 

IV Edifícios cuja integridade durante um sismo é de importância vital para a 
protecção civil, i.e. hospitais, quartéis de bombeiros, centrais de energia. 

 

No RSA a acção sísmica é considerada uma acção variável, com uma probabilidade de excedência de 
5% em 50 anos o que resulta num período de retorno de 975 anos para uma acção sísmica de 
referência. A acção sísmica é majorada, por um coeficiente parcial de 1,5, sendo combinada com 
outras acções. Não existe qualquer verificação sísmica a efectuar para um estado limite de serviço. 

 

3.9.3. ZONAMENTO SÍSMICO 

O zonamento sísmico no EC8 fica a cargo das Autoridades Nacionais e é estabelecido em termos da 
aceleração máxima de projecto de referência agR (compatível com a definição da acção sísmica). É 
então necessário proceder à divisão do território nacional em zonas sísmicas. Existe um duplo cenário 
de acção sísmica em Portugal Continental, o sismo afastado, interplacas, e o sismo próximo, 
intraplacas. 

A divisão do território em zonas sísmicas obedece aos seguintes critérios base: 

 Zonas com igual variação de intensidade de Housner, SI (ξ) (Clough & Penzien, 1993) 

∫=
5,2

1,0

).,()( dTTSSI pv ξξ    (3.12.) 

 agR da zona  quantilho de 95% da distribuição dos valores de, “peak ground 
acceleration, PGA,  de todos os concelhos da zona, Figura 3.37; 

 Razão agR de entre zonas >1,5. 
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Figura 3.37 – Perigosidade sísmica para um período de retorno de 475 anos (Proença, 2006) 

 

 
Figura 3.38 – Intensidade de Housner e zonamento sísmico para sismicidade afastada (Cansado Carvalho, 

2008). 
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Figura 3.39 – Intensidade de Housner e zonamento sísmico para sismicidade próxima (Cansado Carvalho, 

2008). 

 
As Figura 3.38 e Figura 3.39 mostram o zonamento sísmico de Portugal continental segundo o 
Eurocodigo 8. 

Quadro 3.13 – Valores de aceleração máxima de referência agR (cm/s2) em rocha nas várias zonas 
sísmicas. 

Zona Sísmica Sismo afastado/interplacas Sismo próximo/intraplaca 

1 250 170 

2 200 110 

3 150 80 

4 100 - 

5 50 - 

 

3.9.4. TERRENOS DE FUNDAÇÃO 

A NP EN 1998-1 considera 5+2 tipos de terreno de fundação que se explicitam no Quadro 3.14. 
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Quadro 3.14 – Tipos de terrenos de fundação e sua descrição estratigráfica. 

Tipo de Terreno 
de Fundação 

Descrição do perfil estratigráfico 

A Rocha ou outra formação geológica que inclua no máximo 5m de material 
mais fraco à superfície. 

B Depósitos rijos de areia, gravilha ou argila sobreconsolidada, com uma 
espessura de, pelo menos, várias dezenas de metros, caracterizados por 

um aumento gradual das propriedades mecânicas em profundidade. 

C Depósitos profundos de areia de densidade média, de gravilha ou de 
argila de consistência média com espessura entre várias dezenas e muitas

centenas de metros. 

D Depósitos de solos não coesivos, entre soltos a de média consistência, 
com ou sem a ocorrência de algumas camadas coesivas brandas, ou de 

depósitos com solos predominantemente coesivos de fraca e média 
consistência 

E Perfil de solo consistindo numa camada superficial com valores de vs 
característicos de solo tipo C ou D e espessura variando entre 5 e 20 

metros, assente sobre uma camada mais rija com valores de vs superiores 
a 800 m/s 

S1 Depósitos que consistem ou contêm uma camada de pelo menos 10 m de 
argilas ou siltes com um IP> 30 e alto teor em água 

S2 Depósitos de solos passíveis de sofrer liquefacção, de argilas muito 
sensíveis, ou quaisquer outros solos que não se incluam nos tipos 

anteriores 

 

3.9.5. DEFINIÇÃO DE ACÇÃO SÍSMICA 

A representação básica da acção sísmica consiste no espectro de resposta elástico de aceleração, 
horizontal, no formato Se versus T como se pode observar pela Figura 3.40. 

O espectro de resposta elástica pode ser obtido analiticamente pelo seguinte: 

 ( )⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−⋅+⋅=≤≤ 15,21)(0 η

B
geB T

TSaTSTT                       (3.13.); 

 5,2)( ⋅⋅⋅=≤≤ ηSaTSTTT geCB                                          (3.14.); 

 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡⋅⋅⋅=≤≤

T
T

SaTSTTT C
geDC 5,2)( η                                 (3.15.); 

 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ⋅

⋅⋅⋅=≤≤ 25,2)(4
T

TT
SaTSsTT DC

geD η                        (3.16.). 

Em que: 

 Se(T) é o espectro de resposta elástico; 
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 T é o período de vibração de um sistema de um grau de liberdade; 
 ag é a aceleração de projecto em rocha (terreno tipo A) ag= γI agr; 
 TB é o limite inferior do ramo espectral de aceleração constante; 
 TC é o limite superior do ramo espectral de aceleração constante; 
 TD é o valor definidor do início do ramo de deslocamento constante; 
 S é o factor do tipo de terreno de fundação 
 η  é o factor de correcção do amortecimento (com um valor de referência η =1 para 5% 

de amortecimento viscoso). Nos outros casos: 

55,0
5
10

≥
+

=
ξ

η                   (3.17.). 

 
Figura 3.40 – Espectro de resposta elástica (Proença, 2006). 

Quadro 3.15 – Valores de S e TC para os diferentes espectros e diferentes zonas sísmicas (Cansado 
Carvalho, 2008) 

 
1-   TB=0,1 s e Td=2s (todos os terrenos, todas as zonas); 

2-  Entre parênteses valores recomendados pela EN 1998-1. 
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Os valores das variáveis descritas de (3.13) a (3.17) encontram-se no Quadro 3.15. 

A determinação dos efeitos da acção sísmica deverá, em geral, ser realizada de acordo com o espectro 
de dimensionamento para a análise elástica Sd(T). 

 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+⋅=≤≤

3
25,2

3
2)(0

qT
TSaTSTT

B
gdB                       (3.18.); 

 
q

SaTSTTT gdCB
5,2)( ⋅⋅=≤≤                                          (3.19.); 

 
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⋅≥

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡⋅⋅⋅

=≤≤

g

C
g
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T
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SaTSTTT
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η 5,2
)(                                 (3.20.); 
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g

DC
g
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T

TT
q

SaTSTT
β

2

5,2
)(                                 (3.21.). 

Em que: 

 q é o coeficiente de comportamento; 
 β é o limite inferior do espectro. 

 

 
Figura 3.41 – À esquerda, comparação dos espectros de resposta em rocha (2 acções), à direita, influência 

dos solos nos espectros de resposta (Cansado Carvalho, 2008). 
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4  
4. CASO DE OBRA 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

Com o desenvolvimento do processamento dos computadores e do software especializado, tornou-se 
cada vez mais recorrente o uso de programas de modelação numérica por elementos finitos. Dada a 
crescente complexidade das obras é da maior importância conseguir prever com exactidão o 
comportamento das mesmas. É conveniente, sempre que possível, que seja realizada a modelação do 
problema, para que com a comparação dos resultados da instrumentação da obra se compreenda e 
resolva mais facilmente qualquer dificuldade que possa ocorrer na construção. 

Neste capítulo procede-se à modelação de um caso real onde se pretende incrementar a estabilidade de 
um aterro de uma obra ferroviária. Para tal recorre-se ao programa de elementos finitos Plaxis 2D 8.2. 
Será escolhido um perfil da obra onde se irá inserir um elemento de elevada rigidez ao corte, micro-
estaca, e se analisará, em particular, os deslocamentos nas travessas ferroviárias, no caso de ocorrer 
um sismo que provoque uma aceleração horizontal de 0,15g e de 0,075g na vertical. 

 

4.2. APRESENTAÇÃO DA OBRA 

A obra que se pretende estudar diz respeito aos trabalhos de “Alargamento e Estabilização da 
Plataforma Ferroviária Contígua ao Rio Tejo e Construção de Passeio Pedonal Ribeirinho entre 
Alhandra e Vila Franca de Xira”. A informação relativa às características da obra foi cedida pela 
REFER, E.P.  

Para o estudo em questão a obra só será analisada depois de todos os trabalhos de construção da via-
férrea e de estabilização dos taludes estarem realizados, bem como de todos os tratamentos em 
profundidade, como as colunas de brita. 

Apresenta-se de seguida os trabalhos já executados: 

 Acréscimo da actual largura da plataforma com mais 16,0 m, a partir do eixo da via 
descendente para o rio e necessárias medidas de reforço e estabilização do talude 
marginal e da plataforma; 

 Caminho pedonal ribeirinho com 1891 m de desenvolvimento, construído sobre o aterro e 
com uma faixa de 6,50 m de largura, além dos 16,0 m da plataforma ferroviária, em 
continuidade do trecho inicial, já construído do lado de Alhandra; 

 Passagem Superior Pedonal localizada entre os PK 29,127 e o PK 29,143 com altura 
mínima de 8,60 m. 
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Os trabalhos de estabilização e reforço consistem em: 

 Maciço estabilizador submerso em enrocamento TOT (todo o tamanho) e enrocamento 
classificado; 

 Aterro para extensão da plataforma; 
 Tratamento da fundação lodosa e do aterro sobrejacente por vibro-substituição; 
 Protecção marginal com enrocamento classificado; 
 Aplicação de filtros geossintéticos; 
 Novos órgãos de drenagem e adequação da drenagem existente. 

A zona de intervenção está subdividida em três trechos, referenciados aos pontos quilométricos da 
Linha do Norte, como se indica no Quadro 4.1. 

Quadro 4.1 – Zonas de intervenção. 

Trechos Limites Intervenção Extensão 
(m) 

A DO PK 27,700 ao PK 
28,550 

Plataforma ferroviária e 
caminho pedonal 

850 

B DO PK 28,550 ao PK 
28,800 

Só caminho pedonal 241 (a) 

C DO PK 28,800 ao PK 
29,600 

Plataforma ferroviária e 
caminho pedonal 

800 

Extensão total a intervencionar 1891 

(a) Incluindo as curvas de concordância do traçado do caminho pedonal 

 

Para a modelação do problema escolheu-se um perfil da zona A, no qual as características 
geométricas, em conjugação com as características mecânicas dos materiais, conduzem a coeficientes 
da segurança em relação à rotura relativamente mais baixos do que os verificados nos restantes trechos 
(Figura 4.1). 

 

Figura 4.1 – Geometria do perfil em estudo (PK 28,000) 
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Prevê-se que os elementos rígidos (micro-estacas) a implementar sejam introduzidos espaçados de 2 
em 2 metros, numa só fiada. Admite-se que os elementos rígidos, com comprimentos de 12 a 15 m, 
serão fundados num estrato competente. 

Dada a importância socioeconómica da Linha do Norte, exige-se prudência e bom senso na concepção 
de trabalhos correctivos de modo a que o seu funcionamento não seja perturbado. 

Tendo em linha de conta estas condicionantes, qualquer obra a realizar deverá guiar-se pelo seguinte: 

 As obras não deverão, em nenhuma fase do seu desenvolvimento, afectar as condições de 
segurança das infra-estruturas e da circulação ferroviária, nem das estruturas confinantes, 
públicas ou privadas; 

 As inevitáveis perturbações na exploração ferroviária resultantes das obras, tais como 
abrandamentos e interdições temporárias deverão ser minimizadas. 

 

4.3. CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA 

4.3.1. LITOSTRATIGRAFIA 

Em termos geográficos a área interessada pelo troço da Linha do Norte, objecto deste estudo, 
encontra-se abrangida pelas folhas 34-B (Loures) e 30-D (Alenquer) da Carta Geológica de Portugal à 
escala 1:50 000. Segundo esta mesma carta, no local em estudo ocorrem aluviões da margem direita 
do rio Tejo, que em quase toda a zona adjacente à Linha do Norte se encontram cobertas por depósitos 
de aterro. Subjacente às aluviões e/ou aterros foram ainda reconhecidas coluviões, a partir dos 
resultados da prospecção realizada. 

No traçado em estudo constituem o substrato, sob os depósitos recentes supracitados, as formações do 
complexo do Miocénico Marinho, habitualmente designado por “Areolas de Braço de Prata e de Cabo 
Ruivo” (M4

VII) e atribuído ao Tortoniano e as formações do Jurássico, habitualmente designadas por 
“Complexo pteroceriano, incluindo as Camadas com Lima pseudo-alternicosta” (J4), atribuídas ao 
Kimmeridgiano. 

 

4.3.2. GEOMORFOLOGIA 

A área interessada, do ponto de vista geomorfológico, insere-se numa região onde se podem distinguir 
duas unidades morfoestruturais principais: 

 A área aflorante dos terrenos da Orla Mesocenozóica Ocidental, aqui representados por 
formações do Jurássico superior e do Miocénico; 

 A planície aluvial do Tejo incluída no domínio da Bacia Terciária do Tejo. 

Os terrenos jurássicos e miocénicos, estes últimos aflorantes na base das encostas num troço entre 
Alhandra e Vila Franca de Xira, exibem um relevo algo acidentado e irregular, com vertentes 
marcadas por fortes declives e variações de altitude relativamente grandes. A rede de drenagem é 
muito densa, do tipo dendrítico, apresentando em regra vales estreitos e encaixados. Por sua vez, a 
planície aluvial do Tejo corresponde a uma extensa área aplanada, cujas cotas variam entre 1 e 4. 

A área interessada pelo traçado do caminho pedonal localiza-se no sopé de uma destas vertentes, na 
bordadura da margem direita do rio Tejo. Trata-se de uma área relativamente aplanada, inclinando 
muito suavemente na direcção do rio (para SE) desde aproximadamente a cota altimétrica máxima de 
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4,5 até à cota mínima de 2,0. Esta zona aplanada é limitada por taludes de pequena altura, adjacentes 
ao leito do rio Tejo. 

De acordo com o levantamento hidrográfico realizado o perfil transversal do rio Tejo apresenta, de um 
modo geral, declives compreendidos entre cerca de 10% e 25%, até às cotas mínimas que rondam 
entre -7 e -14. 

Assim sendo, o tipo de relevo que se pode observar ao longo do traçado deve-se fundamentalmente à 
sua evolução geomorfológica natural, dependendo em especial da constituição litológica das 
formações ocorrentes, do encaixe da rede de drenagem, da acção humana com trabalhos de modelação 
topográfica desenvolvidos no local, materializados pelos depósitos de aterro aí existentes, assim como 
da agitação das águas e dos níveis de maré na margem direita do estuário do Tejo, entre Alhandra e 
Vila Franca de Xira. 

 

4.3.3. HIDROGEOLOGIA 

As condições hidrogeológicas são dominadas tanto pela litologia, como pela estrutura geológica, 
apresentando-se de seguida uma breve caracterização das formações ocorrentes ao longo do traçado da 
obra. 

Quanto aos depósitos de aterro verifica-se que, sempre que a granulometria fina é predominante, estes 
materiais apresentam baixa permeabilidade. Quando estes depósitos são essencialmente arenosos e 
pedregosos já apresentam permeabilidades geralmente mais elevadas, dado que a permeabilidade 
depende da granulometria e natureza dos constituintes do solo, bem como da percentagem de finos. 

O sistema hidrogeológico aluvionar, interessado pela obra, apresenta-se bastante complexo, dado que 
é constituído por unidades com condutividade hidráulica e armazenamento contrastantes: os lodos e as 
argilas, de condutividade muito baixa e as areias lodosas, de condutividade hidráulica e porosidade 
efectiva comparativamente mais elevadas. 

Os depósitos coluvionares, de natureza predominantemente argilosa, apresentam, regra geral, uma 
permeabilidade baixa. Porém, os níveis areno-argilosos intercalados são relativamente mais 
permeáveis, podendo apresentar uma maior capacidade para a circulação de água. 

O complexo Miocénico é formado por uma sucessão alternante de areias finas a médias, com 
componente argilosa variável e por argilas silto-arenosas, logo tende a funcionar como um aquífero 
multi-camada, cuja permeabilidade dependerá da posição das camadas mais arenosas, bem como da 
cimentação argilosa e/ou componente argilosa presente. 

O complexo jurássico mostrou-se representado pela alternância de areias finas a grosseiras, com 
componente argilosa. Desta forma, este complexo areno-argiloso, dá origem a caudais pouco 
importantes. 

 

4.3.4. TECTÓNICA E SISMICIDADE 

Do ponto de vista estrutural, na região em estudo podem ser diferenciados os seguintes elementos 
principais: 

 O anticlinal jurássico que se estende desde Arruda dos Vinhos – Sobral de Monte Agraço 
até à margem direita do Tejo e cujo núcleo é constituído pela espessa série de margas e 
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argilitos das “Camadas de Abadia”, sendo que a área em estudo se situa na sua bordadura 
Sudeste; 

 O sinclinal do Tejo, de orientação geral NE-SW, constituído por formações geológicas 
que vão desde o Lusitaniano até ao Pliocénico, que sucede lateralmente ao anticlinal, pelo 
que a zona de intervenção está localizada no flanco ocidental daquele sinclinal. 

Consoante a sua constituição litológica, as várias unidades apresentam diferentes comportamentos 
reológicos face à deformação Alpina. Assim sendo, as formações constituintes da Série Miocénica 
comportaram-se de forma dúctil, originando dobramentos suaves, raramente associados a falhas de 
pequena dimensão e de direcção aproximadamente N-S. 

A presença de falhas na Série Miocénica é mais limitada, apresentando estas, geralmente, pequena 
dimensão e direcção aproximada N-S. Podem, no entanto, apresentar outro tipo de orientações, 
constituindo os grupos de acidentes de orientação NE-SW, paralelos ao Tejo, e os grupos de acidentes 
de orientação NW-SE, formando os primeiros, o sistema mais antigo e também o mais importante. 

Quanto às formações jurásicas, para além do levantamento regional, sofreram o efeito de uma 
tectónica compressiva no sentido E-W, que deu origem a falhas inversas de direcção NE-SW, 
paralelas à margem do Tejo, com cavalgamento para SE das “Camadas de Abadia” sobre as formações 
jurássicas, menos antigas, do “Complexo Pteroceriano”. 

Devido a esta tectónica compressiva, os terrenos jurássicos encontram-se muito tectonizados, com 
numerosas falhas secundárias, e muito deformados com dobras deitadas e frequente inversão de 
polaridade das camadas. Ocorrem igualmente falhas NW-SE, transversais ao vale do Tejo, que 
parecem rejeitar as primeiras, como é o caso da falha de Cardosas que passa a Sul de Vila Franca de 
Xira e que colocou em contacto as formações miocénicas e as formações jurássicas na zona marginal 
ao rio Tejo.  

A orientação das camadas jurássicas pode variar localmente devido às falhas e às deformações sofridas 
mas, à escala regional, predomina uma orientação NE-SW, sendo dominantes as inclinações para SE, 
com pendores variáveis, mas em regra elevados. 

De acordo com o Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes 
(R.S.A.E.E.P.), a região abrangida no presente o estudo situa-se na zona A (zona de maior risco 
sísmico), correspondendo a um coeficiente de sismicidade α=1,0. 

 

4.4. CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA 

De acordo com a caracterização geológica, a zona em estudo, pode ser dividida em quatro horizontes 
que se enumeram de seguida, numa sequência vertical de cima para baixo: 

 Aterro, geralmente de matriz argilosa na faixa da plataforma ferroviária, com espessura 
conhecida da ordem dos 2 m; 

 Aluviões, maioritariamente constituídos por argilas e/ou lodos, moles a muito moles, com 
espessura geralmente compreendida entre os 3 e os 12 m; 

 Coluviões, representadas por argilas e argilas margosas, com componente silto-arenosa 
variável e por areias argilosas, ambas com seixos dispersos. A espessura varia entre 1,5 e 
13,5 m; 

 Substrato miocénico ou jurássico, representado por níveis intercalados de areias finas ou 
siltosas compactas e argilas siltosas duras. 
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A caracterização geotecnia destes horizontes foi realizada com base quer em trabalhos de prospecção 
quer em antigos elementos de reconhecimento. 

Durante vários anos foram conduzidos nesta zona várias campanhas de prospecção da 
responsabilidade de diferentes entidades, que foram aproveitados para este estudo para melhor 
caracterizar os solos. 

Os trabalhos de prospecção consistiram, essencialmente, em ensaios de penetração dinâmica, SPT, que 
permitiram precisar a localização do substrato resistente, ensaios de penetração estática com leitura 
das pressões intersticiais, CPTU, que permitiram juntamente com os SPT fornecer dados interpoláveis 
das características mecânicas dos materiais, ensaios de corte rotativo e ensaios com pressiómetro auto 
perfurador, que, em conjunto, permitiram caracterizar as formações compressíveis e pouco resistentes. 

Com base nos ensaios de laboratório efectuados sobre duas amostras colhidas nas formações 
aluvionares, verificou-se que se trata de solos do tipo MH – Silte elástico e CL – Argila magra 
arenosa, segundo a Classificação Unificada, apresentando uma percentagem de finos de 67,9% e 
97,6%, valores de limite de liquidez (LL) de 48% e 59%, de índice de plasticidade (IP) de 23% e 26% 
e teor em água natural (w) de 59,5% e 63,7%, respectivamente. 

Os ensaios de laboratório realizados sobre as amostras obtidas nos depósitos coluvionares, permitiram 
classificar os solos como SC – Areia argilosa e CH – Argila e Argila gorda e CL – Argila magra com 
areia, segundo a Classificação Unificada, com uma percentagem de finos entre 46,0% e 97,7%, 
valores de LL entre 24% e 56% e IP entre 10% e 29% e valores de w entre 11,5% e 30,1%. 

Analisaram-se as amostras mais representativas dos terrenos constituintes do substrato e o complexo 
miocénico encontra-se representado por solos do tipo SC – Areia argilosa e CL – Argila magra, 
segundo a Classificação Unificada, com uma percentagem de finos entre 33,9% e 97,2%, valores de 
LL de 23% e 47%, IP de 10% e 25% e w de 11,3 e 16,3%. Por sua vez os terrenos jurássicos podem 
ser agrupados nos solos arenosos do tipo SC – Areia argilosa, segundo a Classificação Unificada, com 
uma percentagem de finos de 29,4% e 47,0%, valores de LL de 27% e 29%, IP de 11% e 16% e w de 
10,6 e 11,5%. 

Com base nos valores obtidos nos diversos ensaios realizados podem-se estimar os parâmetros 
geomecânicos das formações ocorrentes, Quadro 4.2, a partir das correlações normalmente utilizadas 
para o tipo de materiais ocorrentes. 

Devido à escassez de informação sobre as características de algumas grandezas, utilizaram-se valores 
médios adequados a cada tipo de solo. 
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Quadro 4.2 – Características dos materiais do perfil 28,000. 

Material γ (kN/m3) Cu (kPa) c' (kPa) ø’ (º) E (kPa) υ 
Aterro antigo 18  10 25 1,50E+04 0,40 

Lodo consolidado 16 30  0 1,80E+04 0,35 
Argila Arenosa 18 45  0 2,70E+04 0,35 

Lodo 16 18  0 7,80E+03 0,35 
Material tratado por 

vibrosubstituição 17  5 40 5,00E+04 0,30 

Lodo remexido 16 18  0 7,50E+03 0,35 
Material indiferenciado resultante da 

instabilização 18  5 32 3,00E+04 0,30 

Enrocamento/TOT 18  5 40 3,00E+04 0,30 
Aterro novo 18  7 30 1,50E+04 0,35 

Brita 18  1 38 3,00E+04 0,30 
 

4.5. MODELAÇÃO NUMÉRICA DA OBRA 

4.5.1. PROGRAMA DE ELEMENTOS FINITOS 

O programa usado para modelar numericamente a obra foi o Plaxis (Finite Element Code for Soil and 
Rock Analyses, Version 8.2), que é um programa de elementos finitos desenvolvido para aplicações a 
problemas geotécnicos 2D pela Technical University of Delft, Holanda, desde 1987, e sucedida a 
partir de 1993 pela empresa comercial Plaxis.  

O programa admite duas análises distintas, uma em estado plano de deformação e outra num modelo 
axissimétrico.  

O estado plano de deformação é usado quando a geometria, o carregamento e o estado de tensão se 
mantêm, aproximadamente, constantes durante um determinado comprimento perpendicularmente ao 
perfil em estudo, eixo dos zz. Os deslocamentos na direcção segundo z são admitidos iguais a zero. 

O modelo axissimétrico é usado para modelar estruturas circulares com uma secção transversal radial 
uniforme e com um carregamento à volta do eixo central, onde as deformações e o estado de tensão, 
numa qualquer direcção radial, são assumidos como iguais. No caso axissimétrico a coordenada x 
representa o raio e a coordenada y corresponde à linha axial de simetria. 

 
Figura 4.2 – Exemplos de problemas em estado plano de deformação e axissimétrico (PLAXIS V8 

Reference manual, 2002). 



Estabilização de um Aterro de uma Obra Ferroviária com Recurso a Micro-Estacas
 
 

76 

Uma vez definida a geometria do problema, assim como as características dos materiais para todos os 
solos e objectos estruturais, pode-se iniciar a divisão da geometria em elementos finitos. A malha de 
elementos finitos pode ser constituída por elementos triangulares, de 6 ou 15 nós, como se pode ver na 
Figura 4.3.  

 
Figura 4.3 – Tipos de elementos básicos de uma malha de elementos finitos (PLAXIS V8 Reference 

manual, 2002, adaptada). 

 

A malha é gerada automaticamente pelo programa, baseando-se num procedimento de triangulação. 
Este procedimento poderá levar a uma malha não estruturada mas que, normalmente, apresenta 
melhores resultados do que uma malha com estrutura. Existem cinco níveis de refinamento de malha, 
desde uma malha grosseira a uma malha muito fina, e o utilizador pode optar por refinar elementos 
estruturais ou apenas numa zona específica. 

 

4.5.2. HIPÓTESES GERAIS DE CÁLCULO 

Para que a aplicação do modelo em estado plano de deformação fosse possível, admitiu-se que a 
geometria do perfil e as características mecânicas dos materiais, se mantinham constantes ao longo do 
desenvolvimento longitudinal. O critério de Mohr Coulomb foi o escolhido para caracterizar os solos 
que têm como parâmetros os definidos no Quadro 4.2. 

Os elementos de elevada rigidez, micro-estacas, foram simulados por intermédio de “plates” 
introduzidas na geometria de modo a interceptar as possíveis cunhas de deslizamento do solo. Foram 
consideradas micro-estacas de 200 mm de diâmetro espaçadas entre si na direcção longitudinal de 2 m. 
As micro-estacas são constituídas por betão com um varão de aço, apresentando uma rigidez à 
compressão, EA, de 4,5E5 kN/m e uma rigidez à flexão de 1178 kNm2/m. 

No que se refere ao faseamento construtivo, o caso de estudo, refere-se ao momento final da 
construção, como referido em 4.2 e imediatamente antes de se realizar a obra de reforço. Deste modo 
efectuou-se um cálculo para determinar o estado de tensão inicial, ao fim do qual se considerou zero 
os deslocamentos que durante essa fase possam ter ocorrido. 

As sobrecargas a aplicar apresentam as seguintes características: 

 Passeio pedonal/ciclovia: carga de 4 kN/m2 distribuída numa faixa de 4,25 m; 
 Ferrovias: carga de 60 kN/m2 distribuída em faixas de 2 m de largura correspondentes às 

travessas das vias; 
 No caso de o sismo actuar o passeio pedonal/ciclovia vê a sua carga diminuída para 20%, 

0,8 kN/m2, e consideram-se nulas as cargas ferroviárias. 
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Relativamente ao nível de água no rio, serão admitidas duas situações: 

 Durante o normal funcionamento das linhas ferroviárias e do passeio pedonal, em que o 
nível da água se encontra a -2,0 m; 

 Durante a actuação do sismo em que se considera uma subida do nível de água no rio para 
-1,0 m, situação de preia-mar. 

A acção sísmica é caracterizada por uma aceleração pseudo-estática de ± 0,15 vezes a aceleração da 
gravidade na direcção horizontal e metade desse valor na direcção vertical. 

Com o objectivo de perceber os benefícios que a micro-estaca poderia trazer no controlo dos 
deslocamentos, foram estudadas quatro situações distintas que se passam a enunciar: 

 A acção das cargas ferroviárias e do passeio pedonal; 
 Essa mesma acção mas com a micro-estaca já construída; 
 A acção sísmica sem qualquer obra de reforço; 
 A acção sísmica após a construção da micro-estaca. 

 

 
Figura 4.4 – Modelo inicial para determinação do estado de tensão 

 
Figura 4.5 – Aplicação das cargas. 

 

Figura 4.6 – Activação da micro-estaca e aplicação das cargas actuantes durante o sismo. 

 
Figura 4.7 – Nível freático na situação inicial. 
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Figura 4.8 – Nível freático durante a aplicação do sismo. 

 

Para a aplicação do modelo numérico foi naturalmente preciso discretizar o meio contínuo através de 
elementos finitos. Os elementos básicos constituintes da malha apresentam 15 pontos nodais, como os 
referidos em 4.5.1. Na Figura 4.9 pode-se observar a malha de elementos finitos gerada e usada para a 
modelação do problema em estudo. 

 

 

Figura 4.9 – Malha de elementos finitos considerada. 

 

O modelo tem os deslocamentos horizontais impedidos nas fronteiras laterais e ambos os 
deslocamentos impedidos na fronteira inferior, que se considera impermeável, onde a micro-estaca se 
considera encastrada. 

 

4.5.3. ANÁLISE DE RESULTADOS 

Os deslocamentos horizontais são considerados positivos no sentido da esquerda para a direita, 
enquanto os deslocamentos verticais se consideram positivos no sentido ascendente. 

No que diz respeito ao sismo, o seu sentido positivo é definido contrariamente ao dos deslocamentos 
horizontais, ou seja, da direita para a esquerda. 

O sismo tem uma aceleração de grandeza 0,15g na horizontal e 0,075g na vertical. Foram efectuadas, 
para cada caso, quatro simulações numéricas: 

 0,15g e 0,075g; 
 -0,15g e -0,075g; 
 0,15g e -0,075g; 
 -0,15g e 0,075g. 

As travessas das vias-férreas foram numeradas, por ordem crescente, da esquerda para a direita, e em 
todos os quadros de resultados que se apresentarem de seguida será por essa numeração que as 
diferentes travessas serão identificadas. 

Os deslocamentos registados dizem respeito ao maior deslocamento que as travessas sofreram, o 
mesmo se passando no que ao passeio pedonal diz respeito. 
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No Quadro 4.3 apresentam-se os deslocamentos dos elementos em análise quando se aplicam apenas 
as sobrecargas, no modelo com e sem micro-estaca. 

Verifica-se que a micro-estaca pouca influência tem nos deslocamentos, reduzindo apenas os 
assentamentos do passeio pedonal e da terceira e quarta travessa. Esta diminuição faz sentido, pois são 
as travessas que mais próximas se encontram da micro-estaca, exercendo esta última uma maior 
influência sobre elas. 

Quadro 4.3 – Deslocamentos das quatro travessas ferroviárias e do passeio pedonal em milímetros, 
durante a actuação das cargas. 

 Sem micro-estaca Com micro-estaca 

Travessa Δh Δv Δh Δv 

1.ª 1,30 -11,70 1,30 -11,70 

2.ª 0,96 -11,56 0,96 -11,55 

3.ª 1,88 -11,78 1,85 -11,75 

4.ª 2,43 -11,22 2,40 -11,20 

Passeio pedonal 2,81 -4,52 2,73 -4,42 

 

Na Figura 4.10 é possível verificar que existem pontos já em rotura, tanto à tracção como pelo critério 
de Mohr-Coulomb, mas são pouco representativos. De notar que em torno da micro-estaca se 
plastificam alguns pontos, do lado contrário ao carregamento. 

 

 

 

 
Figura 4.10 – Pontos plastificados aquando do carregamento das ferrovias e do passeio pedonal, com e 

sem micro-estaca 

Os resultados da simulação da acção sísmica são apresentados no Quadro 4.4. 
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 Quadro 4.4 – Deslocamentos das quatro travessas ferroviárias e do passeio pedonal em milímetros 
durante a acção do sismo. 

 Sem micro-estaca Com micro-estaca 

 Δh Δv Δh Δv 

Travessa ±0,15g e ±0,075g 

1.ª 11,66 -10,87 11,78 -11,02 

2.ª 15,36 -7,46 15,50 -7,51 

3.ª 20,95 -2,63 21,21 -2,60 

4.ª 23,43 -3,99 23,81 -4,15 

Passeio pedonal 28,05 -10,22 28,74 -10,63 
 

De facto, por análise ao Quadro 4.4, pode-se constatar que a introdução da micro-estaca não provoca 
alterações significativas nos assentamentos das travessas ferroviárias; ocorre um aumento muito 
ligeiro dos deslocamentos, inferior ao milímetro. 

A Figura 4.11 mostra os pontos que entram em plastificação no caso de ocorrer um sismo, com e sem 
micro-estaca construída. Pode-se verificar que o solo mais susceptível à acção sísmica é o solo tratado 
por vibro substituição. Por outro lado, parece formar-se uma cunha de rotura semi-circular desde o 
início do passeio pedonal até ao material indiferenciado. Só se apresentam dois dos resultados mais 
gravosos das quatro simulações realizadas, sendo essas simulações as correspondentes às acções 
sísmicas de -0,15g e -0,075g e 0,15g e -0,075g. Optou-se por esta representação uma vez que as 
simulações com a acção vertical do sismo positiva conduzem a menores deslocamentos. 

Como explicado anteriormente, e visível na Figura 4.12 e Figura 4.13, o sismo de -0,15g provoca 
deslocamentos horizontais no sentido do rio. 

 

 

 

 

Figura 4.11 – Pontos plastificados no caso do sismo com aceleração -0,15g e -0,075g com e sem micro-
estaca. 
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Figura 4.12 – Deformação associada a um sismo de 0,15g e -0,075g 

 
Figura 4.13 – Deformação associada a um sismo de -0,15g e -0,075g 

Verifica-se que o objectivo da estaca interceptar as possíveis cunhas de rotura foi cumprido, apesar de 
a sua introdução não parecer capaz de introduzir maior segurança e menores deslocamentos às 
travessas ferroviárias.  

De seguida apresentam-se as figuras que complementam o Quadro 4.4, pois permitem ter a percepção 
dos deslocamentos verticais e horizontais de todo o perfil e não apenas nas travessas ferroviárias. 

 

 

 
Figura 4.14 – Deslocamentos horizontais no caso de a micro-estaca estar activa, para um sismo de -0,15g 

e -0,075g. 

 

 

 

Figura 4.15 – Deslocamentos verticais no caso de a micro-estaca estar activa, para um sismo de -0,15g e -
0,075g.  
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Figura 4.16 – Deslocamentos horizontais no caso de a micro-estaca estar activa, para um sismo de 0,15g e 
-0,075g. 

 

 
Figura 4.17 – Deslocamentos verticais no caso de a micro-estaca estar activa, para um sismo de 0,15g e -

0,075g. 

 

 

 
Figura 4.18 – Deslocamentos horizontais no caso de a micro-estaca não estar activa, para um sismo de -

0,15g e -0,075g. 

 

 
Figura 4.19 – Deslocamentos verticais no caso de a micro-estaca não estar activa, para um sismo de -0,15g 

e -0,075g. 
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Figura 4.20 – Deslocamentos horizontais no caso de a micro-estaca não estar activa, para um sismo de 

0,15g e -0,075g. 

 

 
Figura 4.21 – Deslocamentos verticais no caso de a micro-estaca não estar activa, para um sismo de 0,15g 

e -0,075g. 

Os deslocamentos apresentados parecem relativamente elevados. Assim, nas secções seguintes 
desenvolveu-se o estudo de modo a encontrar uma forma de limitar mais eficazmente os 
assentamentos das travessas ferroviárias no caso de ocorrer um sismo. 

Para além de se estudarem os deslocamentos das travessas ferroviárias é também importante analisar 
os esforços a que a micro-estaca está sujeita durante a acção do sismo para que se possa proceder ao 
seu correcto dimensionamento. Optou-se por mostrar os envelopes de esforços, que indicam os 
esforços máximos e mínimos a que a micro-estaca esteve sujeita em todas as etapas de cálculo. 
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Figura 4.22 – Diagramas de esforços actuantes na estaca no caso de um sismo de 0,15g e -0,075g. 

 

 

 

Figura 4.23 – Diagramas de esforços actuantes na estaca no caso de um sismo de -0,15g e -0,075g. 

Apresenta-se como resumo das figuras acima o Quadro 4.5 onde se pode verificar que o sismo de -
0,15g provoca na micro-estaca esforços superiores ao de sentido contrário, embora sejam os dois da 
mesma ordem de grandeza. 

Quadro 4.5 – Esforços aplicados na micro-estaca para os diferentes sismos, em kN e kNm para esforços 
axiais e transversos e momentos flectores, respectivamente. 

 0,15g -0,15g 

 N V M N V M 

Mínimo 0,00 -11,75 -6,51 0,00 -84,16 -25,65 

Máximo -327,99 78,74 24,02 -364,35 25,92 9,40 
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4.5.4. ANÁLISE PARAMÉTRICA 

Esta secção tem como objectivo conhecer as diferentes respostas do problema em estudo, em função 
da variação dos parâmetros que se julgam importantes no comportamento da estrutura. 

O problema base continua a ser o explicitado em 4.5.2 mantendo-se válidas as condições iniciais, o 
carregamento e as condições fronteira. Em cada uma das análises que se seguirão serão expostas as 
diferenças para o problema inicial. 

As conclusões que em seguida se tiram devem ser sempre enquadradas no contexto do problema em 
estudo, no entanto existem alguns casos em que a sua generalização será possível. Apresentam-se as 
análises julgadas mais relevantes, procurando-se, em todos os parâmetros que foram alvo de estudo, 
compreender a sua maior ou menor influência em termos de resultados finais. Deste modo, e tendo 
presente os resultados obtidos da análise do problema base, os parâmetros que foram alvo de estudo 
paramétrico foram: 

 Espaçamento entre micro-estacas; 
 Posição da micro-estaca; 
 Posição de uma segunda fiada de micro-estacas; 
 Inclinação das micro-estacas. 

 

4.5.4.1. Espaçamento entre micro-estacas 

Uma vez que no cálculo anterior a micro-estaca não foi capaz de limitar a valores pequenos os 
deslocamentos verificados nas travessas ferroviárias, considerou-se oportuno conhecer a influência do 
espaçamento das inclusões. Assim, em vez do espaçamento entre as micro-estacas ser de 2 m, estudou-
se a hipótese de estarem apenas separadas em 1 m e a hipótese de se construir uma cortina de estacas 
tangentes. Analisaram-se então os respectivos deslocamentos associados, bem como os esforços nas 
estacas. 

Uma vez que a determinação do estado de tensão inicial é em toda igual ao problema anterior, os 
dados só reportarão o caso em que a micro-estaca já está em funcionamento. 

Caso 1 – fiada de micro-estacas espaçadas de 1 m: 

Procedeu-se ao cálculo da actuação do sismo, no caso de o solo estar reforçado com uma fiada de 
micro-estacas com largura de influência de 1 m. O Quadro 4.6 mostra os deslocamentos máximos 
medidos nas travessas ferroviárias durante a acção das cargas e deve ser comparado com o Quadro 4.3. 
O Quadro 4.7 mostra os deslocamentos máximos medidos nas travessas ferroviárias durante a acção 
do sismo e deve ser comparado com o Quadro 4.4. 

Quadro 4.6 – Deslocamentos das quatro travessas ferroviárias e do passeio pedonal em milímetros no caso 
de as micro-estacas estarem afastadas de 1 metro, durante a actuação das cargas. 

 Sem micro-estaca Com micro-estaca 

Travessa Δh Δv Δh Δv 

1.ª 1,30 -11,70 1,30 -11,70 

2.ª 0,96 -11,56 0,96 -11,55 

3.ª 1,88 -11,78 1,86 -11,78 

4.ª 2,43 -11,22 2,41 -11,21 

Passeio pedonal 2,81 -4,52 2,76 -4,43 
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Pela comparação dos valores dos Quadro 4.6 e Quadro 4.3 podemos constatar que não existe redução 
dos deslocamentos durante a acção das cargas, quando se reduz o espaçamento das micro-estacas. 

No que se refere à acção sísmica, verifica-se uma pequena diminuição dos assentamentos, inferior aos 
milímetros, Quadro 4.7, o que mostra que uma diminuição do espaçamento e consequente aumento da 
rigidez não parece influenciar os deslocamentos das travessas. 

 

Quadro 4.7 – Deslocamentos das quatro travessas ferroviárias e do passeio pedonal em milímetros no caso 
de as micro-estacas estarem afastadas de 1 metro, durante a acção de um sismo. 

 Com micro-estaca 

 Δh Δv 

Travessa ±0,15g e -0,075g 

1.ª 11,93 -12,47 

2.ª 15,84 -8,60 

3.ª 21,86 -2,79 

4.ª 24,50 -4,83 

Passeio pedonal 29,55 -12,05 

 

 

 

Figura 4.24 – Diagramas de esforços actuantes na estaca para um sismo de 0,15g e -0,075g no caso de as 
micro-estacas estarem afastadas de 1 metro. 
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Figura 4.25 – Diagramas de esforços actuantes na estaca para um sismo de -0,15g e -0,075g no caso de 
as micro-estacas estarem afastadas de 1 metro. 

 

Uma vez que a largura de influência de cada micro-estaca, neste caso, é de apenas um metro, os 
esforços vão ser, sensivelmente, metade daqueles que se faziam sentir no caso estudado originalmente, 
Quadro 4.8. 

 

Quadro 4.8 – Esforços aplicados na micro-estaca para os diferentes sismos no caso de as micro-estacas 
estarem afastadas de 1 metro em kN e kNm para esforços axiais e transversos e momentos flectores, 

respectivamente. 

 0,15g e -0,075g -0,15g e -0,075g 

 N V M N V M 

Mínimo -170,70 -9,05 -5,96 -190,77 -42,99 -16,62 

Máximo 0,00 56,42 21,79 0,00 15,37 7,92 

 

Caso 2 – cortina de estacas tangentes: 

Procedeu-se ao cálculo da actuação do sismo, no caso de o solo estar reforçado com uma fiada 
contínua de micro-estacas, 5 micro-estacas por metro de desenvolvimento. O Quadro 4.9 mostra os 
deslocamentos máximos medidos nas travessas ferroviárias durante a acção das cargas e deve ser 
comparado com o Quadro 4.3 e o Quadro 4.6. O Quadro 4.10 mostra os deslocamentos máximos 
medidos nas travessas ferroviárias, durante a acção sísmica. 
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Quadro 4.9 - Deslocamentos das quatro travessas ferroviárias e do passeio pedonal em milímetros no caso 
de as micro-estacas formarem uma cortina, durante a acção das cargas. 

 Sem micro-estaca Com micro-estaca 

Travessa Δh Δv Δh Δv 

1.ª 1,30 -11,70 1,30 -11,70 

2.ª 0,96 -11,56 0,96 -11,55 

3.ª 1,88 -11,78 1,87 -11,78 

4.ª 2,43 -11,22 2,41 -11,21 

Passeio pedonal 2,81 -4,52 2,78 -4,43 

 

Pela comparação dos valores do Quadro 4.9 com os do Quadro 4.6 e os do Quadro 4.3 constata-se que 
não existe uma redução significativa dos deslocamentos, durante a acção das cargas, quando se 
aumenta o número de micro-estacas. Também no caso da acção sísmica a alteração não é significativa. 

 

Quadro 4.10 – Deslocamentos das quatro travessas ferroviárias e do passeio pedonal em milímetros no 
caso de as micro-estacas formarem uma cortina, durante a acção de um sismo. 

 Com micro-estaca 

 Δh Δv 

Travessa ±0,15g e -0,075g 

1.ª 11,90 -12,45 

2.ª 15,81 -8,59 

3.ª 21,80 -2,76 

4.ª 24,41 -4,80 

Passeio pedonal 29,45 -12,04 
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Figura 4.26 – Diagramas de esforços actuantes na estaca para um sismo de 0,15g e -0,075g no caso de as 
micro-estacas formarem uma cortina.  

 

 

 

Figura 4.27 – Diagramas de esforços actuantes na estaca para um sismo de -0,15g e -0,075g no caso de 
as micro-estacas formarem uma cortina. 

 

Os esforços, neste caso, são muito reduzidos, uma vez que as micro-estacas formam uma cortina 
contínua. Os esforços aplicados são cerca de 20% dos aplicados no caso anterior, Quadro 4.11. 
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Quadro 4.11 – Esforços aplicados na micro-estaca para os diferentes sismos no caso de as micro-estacas 
formarem uma cortina, em kN e kNm para esforços axiais e transversos e momentos flectores, 

respectivamente. 

 0,15g -0,15g 

 N V M N V M 

Mínimo 0,00 -1,96 -2,21 0,00 -12,56 -6,89

Máximo -41,30 12,25 6,58 -43,85 3,61 3,33 

 

4.5.4.2. Posição da micro-estaca 

Foi estudada a hipótese de a micro-estaca se encontrar mais próxima das travessas, de modo a 
perceber se a localização escolhida teria influência nos resultados obtidos. Na Figura 4.28 pode-se 
analisar o problema em estudo. 

 
Figura 4.28 – Perfil transversal com a nova disposição da micro-estaca. 

 

O Quadro 4.12 indica os deslocamentos das travessas e do passeio pedonal durante a acção das cargas. 
Por comparação com o Quadro 4.3, conclui-se que existe uma pequena redução dos assentamentos, 
tanto verticais como horizontais, nesta nova situação. 

 

Quadro 4.12 – Deslocamentos das quatro travessas ferroviárias e do passeio pedonal em milímetros no 
caso de a micro-estaca ser colocada mais próximo das travessas, durante a actuação das cargas. 

 Sem micro-estaca Com micro-estaca 

Travessa Δh Δv Δh Δv 

1.ª 1,30 -11,70 1,30 -11,69 

2.ª 0,96 -11,56 0,94 -11,55 

3.ª 1,88 -11,78 1,83 -11,80 

4.ª 2,43 -11,22 2,34 -11,16 

Passeio pedonal 2,81 -4,52 2,69 -4,37 

 

Na Figura 4.29 pode-se observar que os pontos que entram em plastificação são praticamente os 
mesmos que no caso estudado originalmente, excepto os que se formam em torno da micro-estaca no 
lodo remexido. Daqui pode-se concluir que a mudança da micro-estaca pouco contribuiu para uma 
maior estabilidade do aterro. 
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Figura 4.29 – Pontos plastificados, no caso de a micro-estaca ser colocada mais próxima das travessas, 
durante a acção do sismo. 

 

Também no caso do carregamento sísmico esta solução se apresenta melhor do que a estudada 
inicialmente. Mais uma vez a melhoria é apenas residual, Quadro 4.13. 
 

Quadro 4.13 – Deslocamentos das quatro travessas ferroviárias e do passeio pedonal em milímetros no 
caso de a micro-estaca ser colocada mais próxima das travessas, durante a acção do sismo. 

 Δh Δv 

Travessa ±0,15g e -0,075g 

1.ª 11,94 -12,46 

2.ª 15,83 -8,58 

3.ª 21,83 -2,76 

4.ª 24,46 -4,80 

Passeio pedonal 29,91 -12,49 

 

De seguida mostram-se as envolventes dos diagramas de esforços aplicados nas micro-estacas. 
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Figura 4.30 – Diagramas de esforços para a micro-estaca no caso de um sismo de 0,15g e -0,075g. 

 

 

Figura 4.31 – Diagramas de esforços para a micro-estaca 1 no caso de um sismo de -0,15g e -0,075g. 

 

O Quadro 4.14 resume os esforços aplicados nas micro-estacas e é possível constatar que a mudança 
da posição não influencia os esforços instalados. 

 

Quadro 4.14 – Esforços aplicados na micro-estaca para os diferentes sismos no caso de a micro-estaca ser 
colocada mais próxima das travessas, em kN e kNm para esforços axiais e transversos e momentos 

flectores, respectivamente. 

 0,15g -0,15g 

 N V M N V M 

Mínimo -327,99 -11,75 -6,51 -356,05 -113,96 -34,58 

Máximo 0,00 78,74 24,02 0,00 26,14 8,69 



Estabilização de um Aterro de uma Obra Ferroviária com Recurso a Micro-Estacas
 

93 

4.5.4.3. Posição de uma segunda fiada de micro-estacas 

Tentou verificar-se se com uma segunda fiada de inclusões se controlariam melhor os deslocamentos 
das travessas ferroviárias no caso da actuação de um sismo. 

A solução estudada está representada na Figura 4.32. 

 

 
Figura 4.32 – Disposição das duas fiadas de micro-estacas. 

 

A numeração das micro-estacas faz-se de igual forma da adoptada para as travessas ferroviárias, 
contando-se, por ordem crescente, da esquerda para a direita. 

A localização da segunda micro-estaca foi escolhida de modo a tentar reduzir os assentamentos das 
travessas ferroviárias 3 e 4, e também do passeio pedonal, já que era naquela zona que se verificavam 
os maiores assentamentos, Figura 4.14 a Figura 4.21. Já a segunda micro-estaca conserva a posição do 
problema estudado originalmente. Ambas as estacas se encontram espaçadas de 2 m, no plano 
perpendicular ao do perfil. 

 

 

Figura 4.33 – Pontos plastificados, no caso de se construir uma segunda fiada de micro-estacas. 

 

A segunda fiada de inclusões parece contribuir para uma maior plastificação do solo tratado por vibro-
substituição, solo esse já muito plastificado. Parece conseguir aliviar a zona imediatamente a montante 
do passeio pedonal, e possivelmente evitar o descalce do mesmo. A razão de tal acontecer é que o 
passeio pedonal se apoia directamente na micro-estaca, transferindo os esforços ao longo desta para 
estratos mais competentes e a maior profundidade. 

Comparando os deslocamentos obtidos no caso de referência, Quadro 4.3, com os deslocamentos que 
ocorrem quando são instaladas duas fiadas de micro-estacas, Quadro 4.15, pode-se constatar que existe 
um efeito benéfico nas três primeiras travessas ferroviárias, tanto para os deslocamentos verticais 
como para os horizontais. 
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Quadro 4.15 – Deslocamentos das quatro travessas ferroviárias e do passeio pedonal em milímetros no 
caso de as micro-estacas estarem dispostas em duas fiadas, durante a actuação das cargas. 

 Sem micro-estaca Com micro-estaca 

Travessa Δh Δv Δh Δv 

1.ª 1,30 -11,70 1,07 -11,61 

2.ª 0,96 -11,56 0,79 -11,53 

3.ª 1,88 -11,78 1,77 -11,56 

4.ª 2,43 -11,22 2,46 -11,39 

Passeio pedonal 2,81 -4,52 2,86 -6,28 

 

No entanto, relativamente à acção sísmica, esta alternativa não parece ser muito benéfica pois apenas 
apresenta algumas melhorias no passeio pedonal, reduzindo os assentamentos verticais, mas agrava os 
deslocamentos em todas as travessas ferroviárias, Quadro 4.16. 

 

Quadro 4.16 – Deslocamentos das quatro travessas ferroviárias e do passeio pedonal em milímetros no 
caso de as micro-estacas estarem dispostas em duas fiadas, durante a actuação do sismo. 

 Com micro-estaca 

 Δh Δv 

Travessa ±0,15g e -0,075g 

1.ª 12,30 -12,63 

2.ª 16,45 -8,98 

3.ª 23,49 -3,56 

4.ª 26,74 -5,78 

Passeio pedonal 31,98 -8,58 

 

De seguida mostram-se as envolventes dos diagramas de esforços aplicados nas micro-estacas. 
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Figura 4.34 – Diagramas de esforços para a micro-estaca 1 no caso de um sismo de 0,15g e -0,075g. 

 

 

Figura 4.35 – Diagrama de esforços para a micro-estaca 2 no caso de um sismo de 0,15g e -0,075g. 
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Figura 4.36 – Diagramas de esforços para a micro-estaca 1 no caso de um sismo de -0,15g e -0,075g. 
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Figura 4.37 – Diagramas de esforços para a micro-estaca 2 no caso de um sismo de -0,15g e -0,075g. 

A micro-estaca 2 está sujeita a esforços da mesma ordem de grandeza do que a inclusão do problema 
original, sendo que a micro-estaca 1 suporta esforços transversos e momentos flectores um pouco 
superiores, Quadro 4.17. 

 

Quadro 4.17 – Esforços aplicados na micro-estaca para os diferentes sismos no caso de as micro-estacas 
estarem dispostas em duas fiadas, em kN e kNm para esforços axiais e transversos e momentos flectores, 

respectivamente. 

 Micro-estaca 1 Micro-estaca 2 

 0,15g -0,15g 0,15g -0,15g 

 N V M N V M N V M N V M 

Mínimo -341,76 -7,45 -4,18 -329,02 -58,05 -22,49 -326,52 -11,70 -6,50 326,52 -11,70 -6,50

Máximo 78,90 113,98 35,52 17,46 3,98 2,62 0,00 78,53 23,94 0,00 78,53 23,94

 

4.5.4.4. Inclinação das micro-estacas 

Revelou-se de interesse estudar uma solução com as micro-estacas inclinadas, já que estas podem 
assumir qualquer disposição espacial de modo a existir uma melhor transferência de esforços. Optou-
se então por estudar qual seria a inclinação das micro-estacas mais favorável para o controle dos 
assentamentos das travessas. Com esse objectivo foram simuladas numericamente três inclinações, 
20º, 30º e 45º (os ângulos são medidos com a vertical). As micro-estacas mantêm as características de 
rigidez à flexão e à compressão do problema base uma vez que continuam espaçadas de 2 m, sendo a 
única diferença estarem agora ligadas por uma viga de coroamento. A viga de coroamento arbitrou-se 
com um comprimento de 1 m, centrada na intercepção das micro-estacas, e com 0,3 m de altura, 
modelando-se no programa com um EA=1,8E7 e EI=1,35E5. 

 

Solução com as estacas inclinadas a 20º: 

A primeira solução a ser estudada foi a que apresentava as micro-estacas inclinadas de 20º com a 
vertical, como se pode observar pela Figura 4.38. 
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Figura 4.38 – Solução com as micro-estacas inclinadas a 20º. 

 

O Quadro 4.18 resume os deslocamentos das travessas ferroviárias durante a actuação das cargas no 
caso de a micro-estaca estar activa. Pode-se constatar que a existe uma melhoria em relação ao caso 
original, Quadro 4.3, mas no entanto essa melhoria é muito pouco significativa. 

 

Quadro 4.18 – Deslocamentos das quatro travessas ferroviárias e do passeio pedonal em milímetros no 
caso de as micro-estacas estarem inclinadas de 20º com a vertical, durante a actuação das cargas. 

 Sem micro-estaca Com micro-estaca 

Travessa Δh Δv Δh Δv 

1.ª 1,30 -11,70 1,26 -11,66 

2.ª 0,96 -11,56 0,87 -11,49 

3.ª 1,88 -11,78 1,62 -11,59 

4.ª 2,43 -11,22 2,05 -11,01 

Passeio pedonal 2,81 -4,52 2,11 -4,20 

 

A Figura 4.39 mostra os pontos que entram em plastificação no caso de actuar o sismo. Pode-se 
observar, por comparação com a Figura 4.11, que existe uma melhoria considerável no solo tratado 
por vibrosubstituição que era o que mais entrava em plastificação. Existe também um alívio de 
plastificação no lodo. 

 

 

Figura 4.39 – Pontos plastificados aquando da acção do sismo. 

 

O Quadro 4.19 resume os deslocamentos sofridos pelas travessas ferroviárias durante a acção do sismo 
e deve ser comparado com o Quadro 4.4. Pode-se concluir que esta solução conduz a uma redução dos 
deslocamentos verticais em todas as travessas chegando a apresentar melhorias de 35%, na quarta 
travessa. Quanto aos deslocamentos horizontais regista-se um aumento mínimo nas duas travessas 
mais distantes e uma melhoria na ordem dos 10% para as duas travessas mais próximas. 
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Quadro 4.19 – Deslocamentos das quatro travessas ferroviárias e do passeio pedonal em milímetros no 
caso de as micro-estacas estarem inclinadas de 20º com a vertical, durante a actuação do sismo. 

 Com micro-estaca 

 Δh Δv 

Travessa ±0,15g e -0,075g 

1.ª 13,84 -10,93 

2.ª 15,59 -7,95 

3.ª 19,71 -2,06 

4.ª 21,33 -3,11 

Passeio pedonal 26,10 -11,90 

 

Apresentam-se nas Figura 4.40 e Figura 4.43 os diagramas de esforços actuantes nas duas micro-
estacas durante a acção do sismo. 

 

 

 

Figura 4.40 – Diagramas de esforços da micro-estaca 1 para o sismo de 0,15g e -0,075g. 
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Figura 4.41 – Diagramas de esforços da micro-estaca 2 para o sismo de 0,15g e -0,075g. 
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Figura 4.42 – Diagramas de esforços da micro-estaca 1 para o sismo de -0,15g e -0,075g. 

 

 

Figura 4.43 – Diagramas de esforços da micro-estaca 2 para o sismo de -0,15g e -0,075g. 

 

Uma vez que a micro-estaca se encontra inclinada consegue mobilizar mais eficazmente a sua rigidez 
axial, sendo estes esforços mais elevados do que no caso das micro-estacas verticais. Os esforços 
transversos são menores, assim como os momentos flectores. Uma vez que as micro-estacas se 
encontram unidas pela viga de coroamento, é visível uma transferência dos esforços para a micro-
estaca que se encontra a travar o movimento. No caso do sismo com aceleração horizontal 0,15g será a 
micro-estaca 1 e no sismo de direcção -0,15g será a micro-estaca 2 
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Quadro 4.20 – Esforços aplicados na micro-estaca no caso de estarem dispostas com uma inclinação de 
20º, durante a acção do sismo, em kN e kNm para esforços axiais e transversos e momentos flectores, 

respectivamente. 

 Micro-estaca 1 Micro-estaca 2 

 0,15g -0,15g 0,15g -0,15g 

 N V M N V M N V M N V M 

Mínimo -736,12 -38,98 -9,47 -366,54 -93,05 -29,03 -364,11 -66,10 -10,50 -873,61 -97,57 -28,40

Máximo 0,00 101,92 29,72 252,27 87,36 15,20 189,25 66,93 21,13 0,00 47,21 13,39
 
Solução com as estacas inclinadas a 30º: 

De seguida estudou-se a solução em que as micro-estacas se encontravam inclinadas de 30º com a 
vertical, como se pode observar pela Figura 4.44. 

 

 

Figura 4.44 – Solução com as micro-estacas inclinadas a 30º. 

 

O Quadro 4.21 resume os deslocamentos das travessas ferroviárias durante a actuação das cargas no 
caso de as micro-estacas estarem activas. Pode-se constatar que a existe uma melhoria pouco 
significativa em relação ao caso original, Quadro 4.3. 

 

Quadro 4.21 – Deslocamentos das quatro travessas ferroviárias e do passeio pedonal em milímetros no 
caso de as micro-estacas estarem inclinadas de 30º com a vertical, durante a actuação das cargas. 

 Sem micro-estaca Com micro-estaca 

Travessa Δh Δv Δh Δv 

1.ª 1,30 -11,70 1,24 -11,63 

2.ª 0,96 -11,56 0,85 -11,48 

3.ª 1,88 -11,78 1,55 -11,59 

4.ª 2,43 -11,22 1,95 -10,96 

Passeio pedonal 2,81 -4,52 1,97 -4,13 

 

A Figura 4.45 mostra os pontos que entram em plastificação no caso de actuar o sismo. Pode-se 
concluir, por comparação com a Figura 4.11 e Figura 4.39, que a melhoria descrita no caso anterior é 
agora ainda mais acentuada, apresentando o solo tratado e o lodo menos pontos plásticos. Neste caso a 
cunha de rotura que se evidenciava nas outras situações já não é tão evidente, transferindo o solo as 
tensões para o conjunto das micro-estacas. 
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Figura 4.45 – Pontos plastificados aquando da acção do sismo. 

 

O Quadro 4.22 resume os deslocamentos sofridos pelas travessas ferroviárias durante a acção do sismo 
e deve ser comparado com o Quadro 4.4 e Quadro 4.19. Esta solução apresenta melhorias nos 
deslocamentos das travessas relativamente à solução anterior, ou seja, no controle de assentamentos 
das travessas ferroviárias apresenta-se como uma melhor solução do que a solução base e melhor do 
que a solução das micro-estacas inclinadas de 20º. Mais uma vez é a quarta travessa que apresenta 
maior melhoria, ocorrendo uma diminuição de 40% no deslocamento vertical e de 15% no horizontal. 

 

Quadro 4.22 – Deslocamentos das quatro travessas ferroviárias e do passeio pedonal em milímetros no 
caso de as micro-estacas estarem inclinadas de 30º com a vertical, durante a acção do sismo. 

 Com micro-estaca 

 Δh Δv 

Travessa ±0,15g e -0,075g 

1.ª 13,49 -11,36 

2.ª 15,75 -7,88 

3.ª 19,43 -2,16 

4.ª 20,75 -2,85 

Passeio pedonal 23,28 -7,98 

 

Apresentam-se nas Figura 4.46 e Figura 4.49 os diagramas de esforços actuantes nas duas micro-
estacas durante a acção do sismo. 
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Figura 4.46 – Diagramas de esforços da micro-estaca 1 para o sismo de 0,15g e -0,075g. 

 

 

 

Figura 4.47 – Diagramas de esforços da micro-estaca 2 para o sismo de 0,15g e -0,075g. 
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Figura 4.48 – Diagramas de esforços da micro-estaca 1 para o sismo de -0,15g e -0,075g. 
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Figura 4.49 – Diagramas de esforços da micro-estaca 2 para o sismo de -0,15g e -0,075g. 

As conclusões que se tiraram sobre os esforços, no caso anterior, podem do mesmo modo ser aplicadas 
aqui. É visível que a mobilização da rigidez axial é ainda mais evidente e que as micro-estacas 
apresentam esforços transversos menores, Quadro 4.23. 

 

Quadro 4.23 – Esforços aplicados nas micro-estacas no caso de estarem dispostas com uma inclinação de 
30º, durante a acção do sismo, em kN e kNm para esforços axiais e transversos e momentos flectores, 

respectivamente. 

 Micro-estaca 1 Micro-estaca 2 

 0,15g -0,15g 0,15g -0,15g 

 N V M N V M N V M N V M 

Mínimo -780,47 -32,40 -8,85 -361,05 -61,75 -20,44 -360,93 -15,91 -3,78 -848,71 -70,18 -20,04

Máximo 0,00 84,83 24,34 164,57 15,90 6,81 124,56 39,14 13,07 0,00 15,85 5,38
 

Solução com as estacas inclinadas a 45º: 

De seguida estudou-se a solução em que as micro-estacas se encontravam inclinadas de 45º com a 
vertical, como se pode observar pela Figura 4.50. 

 
Figura 4.50 – Solução com as micro-estacas inclinadas a 45º 

 

O Quadro 4.24 resume os deslocamentos das travessas ferroviárias durante a actuação das cargas no 
caso de a micro-estaca estar activa. Pode-se constatar que a existe uma melhoria para o caso original, 
Quadro 4.3, mas pouco significativa. 
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Quadro 4.24 – Deslocamentos das quatro travessas ferroviárias e do passeio pedonal em milímetros no 
caso de as micro-estacas estarem inclinadas de 45º com a vertical, durante a actuação das cargas. 

 Sem micro-estaca Com micro-estaca 

Travessa Δh Δv Δh Δv 

1.ª 1,30 -11,70 1,22 -11,61 

2.ª 0,96 -11,56 0,79 -11,45 

3.ª 1,88 -11,78 1,40 -11,48 

4.ª 2,43 -11,22 1,75 -10,85 

Passeio pedonal 2,81 -4,52 1,82 -4,00 

 

A Figura 4.51 mostra os pontos que entram em plastificação no caso de actuar o sismo. Mais uma vez 
pode-se observar por comparação com a Figura 4.11, Figura 4.39 e Figura 4.45 que existe uma 
redução da plastificação do solo. Nesta simulação o lodo só se encontra plastificado na interacção da 
estaca com o solo. A cunha de rotura do solo deixa de ser evidente e pode-se concluir que em termos 
de estabilidade do aterro parece ser a simulação, de entre todas as estudadas, que maior segurança 
confere. 

 

 
Figura 4.51 – Pontos plastificados aquando da acção do sismo. 

 

O Quadro 4.25 resume os deslocamentos sofridos pelas travessas ferroviárias durante a acção do sismo 
e deve ser comparado com os Quadro 4.4, Quadro 4.19 e Quadro 4.22. Esta é a solução, de entre todas 
que foram estudadas, que conduz a menores assentamentos. Esta disposição de micro-estacas 
consegue reduções dos assentamentos horizontais, os mais condicionantes, de 10 a 26%. No que diz 
respeito aos assentamentos verticais as melhorias induzidas por esta solução situam-se entre os 10 e 
55%. Sendo que a travessa quatro é a que apresenta a melhoria mais acentuada nas duas direcções. 
 

Quadro 4.25 – Deslocamentos das quatro travessas ferroviárias e do passeio pedonal em milímetros no 
caso de as micro-estacas estarem inclinadas de 45º com a vertical, durante a actuação do sismo. 

 Com micro-estaca 

 Δh Δv 

Travessa ±0,15g e -0,075g 

1.ª 13,84 -10,93 

2.ª 15,59 -7,95 

3.ª 19,71 -2,06 

4.ª 21,33 -3,11 

Passeio pedonal 26,10 -11,90 
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Apresentam-se nas Figura 4.52 a Figura 4.55 os diagramas de esforços actuantes nas duas micro-
estacas durante a acção do sismo. 

 

 

 

Figura 4.52 – Diagramas de esforços para a micro-estaca 1 no caso de um sismo de 0,15g e -0,075g.  
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Figura 4.53 – Diagramas de esforços para a micro-estaca 2 no caso de um sismo de 0,15g e -0,075g. 

 

 

Figura 4.54 – Diagramas de esforços para a micro-estaca 1 no caso de um sismo de -0,15g e -0,075g. 
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Figura 4.55 – Diagramas de esforços para a micro-estaca 2 no caso de um sismo de -0,15g e -0,075g. 

 
Quadro 4.26 – Esforços aplicados na micro-estaca no caso de estarem dispostas com uma inclinação de 
45º, durante a acção do sismo, em kN e kNm para esforços axiais e transversos e momentos flectores, 

respectivamente. 

 Micro-estaca 1 Micro-estaca 2 

 0,15g -0,15g 0,15g -0,15g 

 N V M N V M N V M N V M 

Mínimo -810,93 -11,92 -13,00 -338,99 -11,62 -3,43 -344,40 -44,93 -9,01 -804,72 -41,01 -11,17

Máximo 0,00 44,56 5,44 160,89 13,53 6,32 120,30 10,90 6,19 0,00 27,82 6,86
 

4.5.4.5. Comparação dos resultados 

Comparando a Figura 3.14 e a Figura 3.26 com a Figura 4.56, verifica-se que os estudos numéricos 
realizados vão de encontro ao que Juran et al. (1999) tinha obtido. Pode-se facilmente verificar que as 
micro-estacas inclinadas são as que registam menores deslocamentos horizontais. Sendo que, quanto 
mais inclinadas menores são esses deslocamentos. Observa-se que o aumento de inclinação de 30º 
para 45º produz uma redução dos deslocamentos essencialmente em profundidade já que a melhoria 
evidenciada no topo da micro-estaca não é relevante. 

Também se pode constatar que a diminuição do espaçamento das micro-estacas verticais tem uma 
influência muito reduzida na limitação dos deslocamentos horizontais do maciço. 
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Figura 4.56 – Deslocamento horizontal das várias micro-estacas estudadas em profundidade. 

De referir que a micro-estaca mais próxima das travessas apresenta um comportamento bastante pior que o estudo original.  

Apesar de estes dados não serem directamente relacionáveis com os assentamentos das travessas ferroviárias fornecem uma visão sobre a capacidade da 
solução estudada para suportar os deslocamentos de todo o maciço. Ainda assim é possível concluir dos pontos anteriores que a solução mais vantajosa 
em termos de estabilidade do maciço e em controlo de deslocamentos coincide com as micro-estacas que menos se deslocam. 
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4.6. DIMENSIONAMENTO 

4.6.1. MICRO-ESTACAS 

Os esforços máximos a que as micro-estacas estão sujeitas são: 

Quadro 4.27 – Esforços máximos na solução a implantar das duas micro-estacas inclinadas de 45º com a 
vertical. 

 N (kN) V (kN) M (kNm) 

Mínimo -810,93 -44,93 -13,00 

Máximo 160,89 44,56 6,86 
 
Método de Bustamante: 

Recordando as principais formulas do método explicitado em 2.4.2 temos que:  

SPL QQQ +=  (4.1) 

Sendo que Qs, resistência por atrito lateral, é dada por: 

SiSiSiS qLDQ ⋅⋅⋅= ∑π  (4.2)
 

A resistência de ponta pode calcular-se por métodos tradicionais ou pode-se calcular pela regra 
simplificada: 

SP QQ 15,0=  (4.3) 

Cálculo de Qs: 

Admite-se que a micro-estaca se encontra selada apenas no estrato mais resistente, areia siltosa, e que 
o método de execução vai ser o IRS, injecção repetitiva e selectiva. O comprimento da selagem da 
micro-estaca é de 3,5 m e a areia siltosa apresenta como valor médio do ensaio SPT, “Standard 
Penetration Test” o valor de 60 pancadas, N=60. O atrito unitário máximo, qs = 0.35 MPa, é obtido por 
consulta da Figura 4.57 que depende do valor de pressão limite resultante do ensaio com pressiómetro 
de Ménard e que apresenta a correspondência com o ensaio SPT. Assim, e consultando o Quadro 2.7, 
chegamos a: 

kNQs 256,184735062,04,1 =××××= π  (4.4) 

kNQQ SP 089,277256,184715,015,0 =×==  (4.5) 

kNQQQ SPCompressãodeL 345,2124089,277256,1847 =+=+=
 (4.6) 

Para o cálculo à tracção não se deve entrar com a resistência de ponta logo a resistência última da 
micro-estaca à tracção será: 

kNQQ STracçãodeL 256,1847==  (4.7) 
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Figura 4.57 – Ábaco para o cálculo de qs para areias e cascalhos, com a indicação do valor adoptado de qs 

no caso da areia com NSPT=60 e a micro-estaca ser realizada com o método IRS. (Bustamante e Doix, 
1985, adaptado) 

 
O coeficiente de segurança proposto por Bustamante é de dois, logo: 

kN
QQQ SPL 1062

2
345,2124

22
==

+
=

 (4.8)
 

kN
QQ SL 924

2
256,1847

22
===

 (4.9)
 

Para compressão e tracção respectivamente. 

O dimensionamento das armaduras das micro-estacas foi efectuado com recurso às tabelas que se 
encontram em anexo neste documento. O dimensionamento, conduziu, a um tubo TM-80 114,3x9, ou 
em alternativa a três barras GEWI® Pile, de 43 mm de diâmetro. O tubo TM é a solução que apresenta 
uma menor resistência, logo vai ser sobre essa que as verificações de segurança serão feitas. 

{ } VERIFICA    kN 8341062 ; 834min  kN 93.810 compressão serv.Nmáx ⇒=<=  (4.10) 
 

{ } VERIFICA    kN 834160,89 ; 834min  kN 89,160  tracçãoserv.Nmáx ⇒=<=   (4.11) 

VERIFICA   kN 500  kN 45 servVmáx ⇒<= (4.12) 

VERIFICAMPaMPay
I

M
A
N

x

x ⇒<=×
×

+=⋅+= − 562361
2
114,0

1031,8
0,13

002977,0
810

6σ (4.13) 

O dimensionamento para o esforço transverso e momentos flectores tem apenas em conta a capacidade 
da secção do aço absorver estes esforços, não garantindo que a micro-estaca os resista, devido à sua 
esbelteza. 
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4.6.2. VIGA DE COROAMENTO 

Os esforços aplicados na viga de coroamento constituem o Quadro 4.28. 

Para o seu dimensionamento usou-se betão B 30/37 e o aço das armaduras escolhido foi o A400NR 

Quadro 4.28 – Esforços aplicados na viga de coroamento. 

N (kN) V (kN) M (kNm) 

6,56 26,54 24,74 
 

4.6.2.1. Esforços Normais e de Flexão 

De acordo com o Eurocódigo2, as áreas das secções de armadura de vigas efectivamente adoptadas 
não deverão ser inferiores a: 

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

= dbdb
f
f

A tt
yk

ctm
s 0013,0;26,0maxmin,  (4.14) 

Na fórmula anterior, bt é a largura média da zona traccionada, d é a altura útil da secção e fyk é o valor 
característico da tensão de cedência à tracção do aço das armaduras (fyk=400MPa para o aço 
A400NR). 

Ao mesmo tempo a armadura utilizada não deverá ser superior a: 

cs AA 04,0max, =  (4.15) 

Sendo Ac a área total da secção transversal de betão. 

Uma vez que os esforços na viga são demasiado baixos para pertencerem à gama de valores sugeridas 
pelas tabelas técnicas do Lnec, a única limitação em termos de armadura longitudinal é: 

22
max,min, 00,24018,10 cmAcmAAA ssss <<⇒<<  (4.16) 

A solução de armadura adoptada é de 6Φ16 o que corresponde a um As=12,06 cm2. 

 

4.6.2.2. Esforços transversos 

De acordo com o EC2, o cálculo da armadura de esforço transverso é feito igualando: 

Vsd=Vrd,s (4.17) 

Sendo que: 

( )[ ] dbfkCV wcklcRdcRd ⋅⋅⋅⋅⋅⋅= 3/1
,, 100 ρ  (4.18) 

 CRd,c =0,18/γc; 
 γc coeficiente de minoração das propriedades do betão; 
 k= 1+(200/d)^(1/2); 
 d é a altura útil; 
 ρl=Asl/(bwd); 
 Asl é a área da armadura de tracção; 
 bw largura da secção que se encontra tracionada. 

 



Estabilização de um Aterro de uma Obra Ferroviária com Recurso a Micro-Estacas
 

115 

Com um mínimo de: 

[ ] dbfkV wckcRd ⋅⋅⋅⋅= 2123
, 035,0  (4.19) 

 

{ } kNmáxV cRd 2155,214;576,63, ==  (4.20) 

Uma vez que o esforço aplicado é menor que o resistente, a viga só terá de ter a armadura mínima de 
esforço transverso, que se obtém por: 

ww
mín

sw b
s

A
⋅= ρ  (4.21) 

Em que ρw é: 

yk

ck
w f

f
⋅= 08,0ρ  (4.22) 

Logo, temos um mcmsAsw
291,21=  o que resulta em Ф12//0,05 e num Vrd= 213 kN.  

 

4.6.3. ESTADOS LIMITES DE UTILIZAÇÃO (ELS) 

Neste ponto procede-se à verificação os estados limites de fendilhação e deformação. 

 

4.6.3.1. Estados limites de fendilhação 

A verificação de segurança em relação aos estados limites de fendilhação efectua-se de acordo com os 
procedimentos preconizados no Eurocódigo 2. Considera-se para as condições ambientais uma classe 
de exposição 2a e limita-se a 0,3 o valor máximo da largura de fendas. 

Na expressão seguinte, wk representa a largura de fendas, sr,max é a distância máxima entre fendas, εsm a 
extensão média da armadura para a combinação de acções considerada, incluindo o efeito das 
deformações impostas e considerando a contribuição do betão traccionado e por fim, εcm é a extensão 
média no betão entre fendas. 

( )cmsmrk sw εε −= max,  (4.23) 

effpr kkkcks ,4213max, ρφ⋅⋅⋅+⋅=  (4.24) 

( )

s

s

s

effpe
effp

effc
ts

cmsm EE

f
k

σ
ρα

ρ
σ

εε 6,0
1 ,

,

,

≥

⋅+⋅⋅−

=−  (4.25) 

876,0max, =rs  (4.26) 

..3,01,00001,0 KOmmww kk ≤=⇒=  
Por imposição do EC2 o espaçamento máximo dos varões longitudinais será de 100 mm. 
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4.6.3.2. Estados limites de deformação 

 
A verificação deste estado limite é feita comparando os seguintes valores: 

calculoreal d
l

d
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⎜
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⎛
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(4.31) 

!.52,784,7 KO< (4.32) 

O estado limite de deformação é verificado. 
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Figura 4.58 – Solução estrutural da viga adoptada. 
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5  
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste trabalho pretendeu-se fazer uma análise crítica da solução de estabilização de solos 
com micro-estacas. 

A tecnologia das micro-estacas encontra-se, nos dias que correm, bem documentada, mas 
principalmente como uma solução de fundações profundas. Como tal, a técnica de construção, bem 
como os métodos de dimensionamento, aplicados a qualquer que seja a função da micro-estaca, foram 
apresentados no decurso deste trabalho. 

A recente utilização de sistemas reticulados de micro-estacas para estabilização de taludes e reforço do 
solo faz com que sejam escassos os resultados provenientes de observação real em obra, passíveis de 
ser comparados com valores teóricos. No entanto, existem estudos numéricos e ensaios com modelos à 
escala em centrifugadora que reportam o comportamento das micro-estacas, particularmente quando 
sujeitas à acção sísmica. 

Neste trabalho pretendeu-se avaliar a influência do reforço com micro-estacas na resposta estrutural à 
acção sísmica de um aterro que suporta uma infra-estrutura ferroviária. Para tal, procedeu-se à 
modelação numérica de um perfil transversal, com recurso ao método dos elementos finitos. Foi 
utilizado o programa de cálculo Plaxis 2D V8. 

A solução de base de que se partiu, reforço do aterro com uma fiada de micro-estacas espaçadas de 
dois metros, não se revelou satisfatória. Era incapaz de controlar os deslocamentos registados nas 
travessas ferroviárias e, ainda que interceptando a cunha de rotura do solo, não evitava uma 
plastificação excessiva dos terrenos. 

Com o objectivo de encontrar uma solução mais competente, e considerando as conclusões de estudos 
feitos por outros autores, desenvolveu-se um estudo paramétrico.  

Conclui-se que a inclusão de mais micro-estacas, sem estarem ligadas por um maciço de 
encabeçamento, em nada contribuía para uma maior contenção lateral do maciço, apenas para uma 
diminuição dos esforços instalados nas próprias micro-estacas. 

O estudo paramétrico culminou numa solução de micro-estacas inclinadas, unidas por uma viga de 
encabeçamento. Esta capacidade de as micro-estacas se disporem em qualquer direcção espacial de 
modo a melhor resistir aos esforços actuantes está bem documentada e é uma das razões que poderá 
trazer vantagens a esta solução. 

Fez-se variar o ângulo que as micro-estacas faziam com a vertical, de modo a aferir a importância 
deste factor na sua capacidade de contenção lateral e de diminuição dos deslocamentos das travessas 
ferroviárias. Verificou-se que o aumento do ângulo das micro-estacas veio contribuir para uma maior 
estabilidade do aterro, uma vez que provocava uma diminuição da plastificação do maciço, e 
consequente diminuição dos deslocamentos. 
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A solução das micro-estacas inclinadas de 45º, solução tida como a mais vantajosa, consegue de facto 
introduzir benefícios evidentes na obra em estudo. Este tipo de solução é capaz de reduzir os 
deslocamentos horizontais das travessas até 30% e os verticais até 70%, em relação à situação em que 
o solo não tem qualquer tipo de reforço. 

Ainda assim, os deslocamentos horizontais das travessas poderão ser considerados algo elevados, o 
que leva a crer que este tipo de reforço poderá não ser o mais indicado para os objectivos que se 
pretendem atingir. 

Como tal, sugerem-se os seguintes desenvolvimentos futuros dentro do âmbito deste tema: 
 

i) a realização de análises numéricas tridimensionais de forma a conseguir prever o 
comportamento do solo em torno das micro-estacas; 

ii)  a realização de análises numéricas dinâmicas, com espectros de aceleração, para perceber a 
diferença entre os resultados agora apresentados e os que poderão ser obtidos por essa via; 

iii)  o estudo de uma solução de reforço do terreno de outro tipo, por exemplo recorrendo a Jet-
Grouting ou a Deep Soil Mixing, que neste caso poderá apresentar vantagens sobre o Jet-
Grouting; 
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Figura A1 - Tabelas técnicas da armadura a usar nas micro-estacas 
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