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RESUMO 

O presente trabalho nasce de uma parceria entre a FEUP e a empresa de construções metálicas e 

galvanização Metalogalva e tem como principal objetivo o desenvolvimento de uma ferramenta de 

cálculo que permita efetuar o dimensionamento de uma solução de fundações indiretas por microestacas, 

para torres e postes reticulados de grande altura.  

Ao longo deste trabalho procedeu-se a uma extensa consulta bibliográfica com o objetivo de desenvolver 

uma metodologia de cálculo baseada em métodos empíricos e nos Eurocódigos 3 e 7. Após o 

desenvolvimento da mesma, criou-se uma folha de cálculo Excel que automatiza o seu cálculo, realiza 

uma estimativa do seu custo e cria uma nota que calculo que valida a solução obtida, demonstrando os 

cálculos efetuados.  

Como as microestacas são fundações indiretas que possuem um diâmetro reduzido, tratam-se 

naturalmente de elementos esbeltos, propícios de sofrerem fenómenos de encurvadura. Como tal, torna-

se especialmente necessário proceder a uma verificação rigorosa da segurança à encurvadura. Deste 

modo, elaborou-se um código Matlab, baseado no método dos elementos finitos, que modela a interação 

da microestaca com o solo, permitindo estimar o valor da carga crítica de encurvadura. 

Posteriormente, realiza-se um estudo paramétrico com o objetivo de comparar a solução proposta com 

as soluções por fundações diretas dimensionadas pela Metalogalva.  

 

PALAVRAS-CHAVE: microestacas, encurvadura, fundações, torres, postes 
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ABSTRACT  

The present work born from a partnership between FEUP and a company of metal constructions and 

galvanization Metalogalva and its main purpose is the development of a calculus tool that designs a 

solution based on deep foundations by micropiles, to big lattice towers and masts. 

This work proceeded to an extended bibliographic research with the purpose of developing a calculation 

method based on empirical methods and in Eurocodes 3 and 7. After its development, was created and 

Excel sheet which automates its calculus, predicts its cost and creates a calculation note, which validates 

the obtained solution and demonstrates the calculus behind it. 

Micropiles are deep foundations that have a small diameter, so they are naturally slender elements and 

prone to suffer buckling phenomena. As such, it’s especially necessary to proceed to a rigorous 

verification of buckling security. Thus, it was created a Matlab code, based on the finite element method, 

which models the interaction between the micropile and the soil, allowing to estimate the critical load 

of buckling.  

Afterwards, a parametric study is conducted in order to compare the proposed solution to the shallow 

foundations designed by Metalogalva. 

 

KEYWORDS: micropiles, buckling, foundations, towers, masts. 
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1 

INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. ENQUADRAMENTO DO TEMA 

O presente trabalho surge de uma parceria entre a empresa de estruturas metálicas e galvanização 

Metalogalva e a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto com vista à análise e otimização de 

fundações profundas em torres e postes de grande altura. Este trabalho é realizado em ambiente 

empresarial e consiste na elaboração de uma ferramenta que permita dimensionar fundações profundas 

para torres e postes reticulados, oferecendo também como dado de saída o seu custo associado e uma 

nota de cálculo. 

No presente caso, perante estruturas metálicas leves e com elevada altura, as ações horizontais 

associadas a essa elevada altura das torres e dos postes provocam consideráveis momentos fletores na 

base. Ora, como momentos elevados originam trações nas fundações, e para evitar essas mesmas trações, 

nem sempre uma solução por fundação direta é competitiva (ou eficaz), independentemente do solo à 

disposição. É neste âmbito que as fundações profundas ganham maior relevo e podem significar maior 

segurança e possivelmente maior economia nas fundações. De acordo com Abeykoon et al. (2012), o 

custo de uma fundação de uma torre situa-se num valor entre 20% e 40% do custo total, o que não é de 

todo um valor desprezável. Deste modo, para competir no mercado é indispensável apresentar soluções 

otimizadas desde a superestrutura até às fundações. 

A análise de fundações profundas para este caso decorre então da necessidade de não só otimizar as 

fundações destas estruturas metálicas (que são projetadas e frequentemente fabricadas na empresa), mas 

também dar continuidade a um trabalho realizado no passado, também resultante de uma colaboração 

entre estas duas instituições e que visava analisar e otimizar o dimensionamento de fundações diretas 

para estas mesmas estruturas.  

Devido ao surgimento dos Eurocódigos e o seu previsível poder legal obrigatório dentro de alguns anos, 

o presente trabalho adotará os seus métodos de dimensionamento e recomendações de projeto, ficando 

a seu cargo a implementação da segurança. 

 

1.2. OBJETIVOS 

À medida que os solos mais competentes vão sendo utilizados com o decorrer dos anos, surge a 

necessidade de construir em locais com solos menos competentes em que uma solução por fundações 

diretas nem sempre é apropriada. 

No presente trabalho pretende-se propor uma solução de fundações indiretas por microestacas e elaborar 

uma metodologia de cálculo que permita efetuar o seu dimensionamento de acordo com os Eurocódigos 
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3 e 7, correspondentes ao projeto de estruturas de metálicas e projeto geotécnico, respetivamente. Depois 

de elaborada a metodologia de cálculo das microestacas, e das suas ligações à superestrutura, segue-se 

a apresentação de uma ferramenta de cálculo que automatize a grande maioria destes processos e 

possibilite um fácil e assertivo dimensionamento, bem como permita ao utilizador obter uma estimativa 

do custo da solução. Por fim, com um estudo paramétrico, pretende-se comparar a solução proposta com 

fundações diretas em determinados projetos, e deste modo aferir em que situações esta solução poderá 

ser financeiramente vantajosa. 

 

1.3. ESTRUTURA DO TRABALHO 

A presente dissertação será dividida em 7 capítulos. Neste capítulo inicial é feito um enquadramento do 

tema, são transmitidos os principais objetivos deste trabalho e é descrito o encadeamento que o mesmo 

terá.  

No segundo capítulo, numa primeira fase são apresentadas as estruturas que são alvo de estudo deste 

projeto, e numa segunda fase são expostas as ações condicionantes no seu dimensionamento bem como 

algumas soluções das fundações consoante o mecanismo de rotura condicionante. 

O terceiro capítulo tem como principal intuito a introdução das fundações profundas por microestacas, 

onde são explicados os fundamentos básicos destes elementos e o seu processo construtivo. Neste 

capítulo também são mencionados alguns ensaios de prospeção geotécnica e algumas correlações 

empíricas que permitirão a obtenção de parâmetros de dimensionamento, que serão abordados no quarto 

capítulo. 

No capítulo 4, é apresentada a metodologia de dimensionamento elaborada ao longo deste projeto e é 

realizado um estudo de validação do código elaborado baseado no método dos elementos finitos que 

permite calcular a carga crítica de encurvadura numa microestaca.  

Por sua vez, no quinto capítulo é explicado o funcionamento da ferramenta de cálculo em Excel e as 

opções tomadas aquando do desenvolvimento da mesma.  

No sexto capítulo é realizado um estudo paramétrico que consiste no dimensionamento da solução 

proposta por microestacas e na sua comparação com as fundações diretas de projetos realizados pela 

Metalogalva.  

Por fim, no último capítulo são expressas as conclusões do trabalho e é feito um balanço crítico da 

solução apresentada e do trabalho realizado.  
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2 

TORRES E POSTES 

 

 

2.1. ENQUADRAMENTO DO TEMA 

Devido ao desenvolvimento tecnológico em termos de televisão, rádio, radares de informação espacial, 

e também devido às estruturas dos cabos elétricos, passou a existir a necessidade de recorrer cada vez 

mais a estruturas com uma elevada altura. Assim, também em concordância com a competitividade do 

mercado, a construção de estruturas altas, leves e facilmente exequíveis em qualquer meio, tornou-se 

cada vez mais uma necessidade para suprir não só as funções previstas, como também apresentar 

competitividade do ponto de vista financeiro.  

As torres e os postes inserem-se neste âmbito de estruturas e podem-se dividir em duas categorias: 

tubulares ou formando um elemento reticulado. Tipicamente, as torres são concebidas para 

desempenharem uma de três funções: iluminação, suporte de placards, ou servir como intermediário de 

telecomunicações (suporte de antenas). Por sua vez, os postes, que geralmente são elementos com menor 

altura do que as torres, são concebidos para transmissão de energia através de cabos. 

Estas estruturas por vezes são pintadas de vermelho e branco, como ilustrado à esquerda na figura 2.1, 

com o objetivo de se tornarem mais visíveis ao tráfego aéreo.  

 

 

Fig. 2.1 - Postes reticulados em meio urbano e em meio rural (cortesia da Metalogalva) 
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As torres reticuladas normalmente têm uma base quadrada ou triangular, sendo neste último caso 

composta por triângulos equiláteros. No que toca ao desenvolvimento vertical, podem manter essa forma 

até ao topo bem como podem diminuir a sua dimensão, afunilando em altura. Têm a clara vantagem de 

serem estruturas leves e de fácil execução e além disso apresentam um boa rigidez à torsão. Em 

contrapartida são estruturas que atingem várias dezenas de metros de altura e são expostas a severos 

fatores ambientais como o vento e o gelo (Efthymiou, Gerasimidis e Baniotopoulos, 2009; Ferreira, 

2014). Por sua vez, as torres tubulares, apesar de mais pesadas continuam a ser estruturas altas e leves 

mas possuem uma menor rigidez comparativamente com as torres reticuladas, o que se torna prejudicial 

quando se pretende um alinhamento dos elementos suportados pela estrutura como as antenas 

parabólicas (Antunes, 2008). Os postes, tal como as torres, podem ser reticulados ou tubulares e em 

termos das características dos elementos são semelhantes, visto que a grande diferença entre estes dois 

elementos é apenas a função para o qual são concebidos, que resulta na presença de cabos no caso de 

postes. 

 

2.2. AÇÕES 

Nestas estruturas, as ações mais relevantes são o vento, o gelo e o peso dos equipamentos suportados 

pela estrutura, como antenas, placards, cabos elétricos, escadas de acesso, entre outros, dependendo da 

estrutura que está a ser dimensionada. No caso de uma torre, tipicamente as ações presentes além do 

peso próprio são o vento, gelo e temperatura, sendo o peso próprio uma ação permanente e as restantes 

ações variáveis (figura 2.2). No caso de um poste, as ações permanentes são o peso próprio da estrutura 

e dos cabos (onde reside a principal diferença em relação às torres), e as ações relativas ao vento, gelo 

e temperatura são ações variáveis. Por norma, as ações condicionantes nas torres são o vento e o gelo 

(este quando se tratam de torres em elevadas altitudes) e nos postes a ação condicionante geralmente é 

o rebentamento de um cabo, que provoca grandes esforços no poste. 

 

 

Fig. 2.2 - Exemplo de ações existentes numa torre reticulada (DiGioia Jr., 2007)  
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2.2.1. AÇÃO DO VENTO 

A velocidade do vento varia consoante a região, topografia do local, altitude a que se encontra a torre e 

a proximidade de elementos que funcionam como “escudos” de proteção contra as rajadas de vento, 

como edifícios, árvores, entre outros. É também importante mencionar que a velocidade do vento não é 

constante em altura, visto que, quanto mais próximo da superfície, menor será o seu valor devido à 

rugosidade da mesma. A ação do vento está contabilizada na parte 4 do Eurocódigo 1, intitulado “Acções 

Gerais – Acções do Vento”. Em estruturas reticuladas, as direções críticas do vento são as apresentadas 

na figura 2.3, e serão discutidas mais adiante no presente trabalho.  

 

 

Fig. 2.3 – Direções críticas do vento para uma estrutura reticulada (Long, Moe e Fischer, 2011) 

 

2.2.2. AÇÃO DO GELO 

No que toca à ação do gelo, esta caracteriza-se por um aumento de peso, e no aumento da área de 

exposição ao vento. O gelo assenta sobre a estrutura, unindo-se a esta, aumentando assim a sua dimensão 

e consequentemente, os fatores mencionados na frase anterior. Do ponto de vista de modelação 

estrutural, esta ação é calculada efetuando um aumento da largura da estrutura de 1 até 10 centímetros, 

dependendo da altitude a que se encontra a torre ou poste. A carga distribuída é aplicada em todos os 

elementos estruturais de forma proporcional à largura de cada elemento (Efthymiou, Gerasimidis e 

Baniotopoulos, 2009). 
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2.2.3. AÇÃO DA TEMPERATURA 

Como qualquer estrutura de aço, a variação de temperatura é uma das ações que não pode ser desprezada 

pois o aquecimento e arrefecimento das mesmas é responsável por uma considerável dilatação e por 

uma retração, respetivamente. Este fenómeno é importante nas estruturas, tanto torres como postes, mas 

é especialmente relevante nos cabos elétricos dos postes, que com a variação de dimensão transmitem 

diferentes esforços ao poste. A ação da variação de temperatura pode ser calculada com recurso à parte 

1-5 do Eurocódigo 1 – “Acções Térmicas”. 

Em alguns casos, se a variação térmica for acentuada, irão ser originados movimentos, que não colocarão 

o funcionamento da estrutura em causa, mas que podem condicionar o perfeito alinhamento de alguns 

equipamentos como as antenas nas torres e os cabos nos postes. No caso de torres tubulares e postes 

tubulares existe uma expansão dos perímetros interiores e exteriores que deve ser contabilizada. Uma 

forma de moderar o efeito do aquecimento passa por pintar a superfície da torre ou do poste com cores 

claras, nomeadamente a cor branca que minimiza a absorção da radiação solar (Carneiro de Barros, 

2015). 

 

2.2.4. AÇÃO DOS CABOS 

As ações que os cabos transmitem aos postes são fundamentais para o seu dimensionamento e são 

frequentemente a ação condicionante. Além do peso próprio, a ação do vento sobre os cabos tem muita 

importância no dimensionamento como também o gelo e a variação de temperatura dos cabos. As linhas 

de transmissão que são compostas pelos cabos, como estão suspensas no espaçamento entre dois postes 

configuram-se com uma forma de catenária, transmitindo uma força horizontal e vertical ao poste. 

Naturalmente, com o efeito do gelo aumenta o seu peso próprio e aumenta a área de exposição ao vento, 

que aumenta assim os esforços transmitidos ao poste. Deste modo, a presença dos cabos nos postes 

provoca esforços bastante consideráveis na estrutura.  

 

2.3. LIGAÇÕES À FUNDAÇÃO 

As fundações de uma torre ou de poste geralmente são compostas por uma fundação direta de betão 

armado e a ligação à superestrutura é normalmente efetuada por chumbadouros ou por perfis metálicos 

que fazem o embebimento da perna, como ilustrado na figura 2.4, quando se trata de torres e postes 

tubulares ou reticulados, respetivamente. 

Uma ligação por chumbadouros é normalmente efetuada por uma flange que é ligada à base por 

soldadura. Normalmente, são assentes em porcas de nivelamento e situam-se por cima de uma calda de 

alta resistência que é injetada antes da colocação da torre ou poste e que tem especial importância quando 

o seu corpo tubular é submetido a momentos fletores elevados, que acentuam a compressão de uma 

extremidade. Ora, a função dessa calda passa por resistir a esses esforços de compressão, evitando assim 

a fissuração do betão da fundação. 

As ligações efetuadas por embebimento da perna geralmente são efetuadas colocando uma chapa na 

base da perna, pois sem a existência desta a resistência ao levantamento seria menor pois a única 

componente resistente seria o atrito entre a perna e o betão. Com a existência de uma chapa, a rotura 

dar-se-ia por levantamento mas o volume mobilizado seria muito maior e o betão teria de fissurar 

formando uma cunha de rotura oblíqua. 
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Fig. 2.4 – Soluções de ligação à fundação por embebimento (à esquerda) e chumbadouros (à direita) (Ferreira, 
2014) 

 

2.4. FUNDAÇÕES 

As fundações têm como objetivo transferir os esforços provenientes da superestrutura para o terreno, 

garantindo que não ocorram grandes deslocamentos, e como tal são elementos cuidadosamente 

dimensionados. A rotura da fundação por capacidade de carga vertical geralmente não é um modo de 

rotura condicionante, sendo a segurança ao levantamento e ao derrubamento por rotação as verificações 

de segurança que geralmente são condicionantes no dimensionamento da fundação. A escolha da 

fundação depende não só do tipo de estrutura como também da força aplicada, do tipo de solo e da 

possibilidade de implementação no local da obra. Smith (2007) diferencia as fundações em três aspetos 

funcionais, consoante o mecanismo de rotura, que condicionam o seu dimensionamento: 

 Levantamento; 

 Derrubamento; 

 Capacidade de carga vertical. 

 

2.4.1. RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO 

De um modo geral, a resistência ao levantamento é condicionante em estruturas como torres reticuladas 

em que a base tem dimensões consideráveis e por isso a estrutura possui uma fundação por perna. Neste 

caso, devido aos momentos fletores provocados pelas ações horizontais no topo da torre, é gerado um 

binário que faz com que algumas das pernas estejam a funcionar à compressão e outras estejam à tração. 

Se os esforços de tração forem elevados, pode-se verificar um levantamento das fundações. A resistência 

a este mecanismo de rotura é conferida pelo peso das terras que englobam as cunhas de rotura que se 

formam em volta da fundação.  

Uma solução utilizada para precaver este fenómeno de rotura passa pela utilização de uma sapata com 

sucessivos patamares, como ilustrado na figura 2.5, que garante um considerável peso de terras sobre a 

fundação, incrementando desta forma a sua resistência (Smith, 2007).  
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Fig. 2.5 – Fundação direta, por perna, com sucessivos patamares 

 

2.4.2. RESISTÊNCIA AO DERRUBAMENTO 

O derrubamento ocorre quando os momentos desestabilizadores superam os momentos estabilizadores. 

Provocam rotação na fundação e o impulso passivo gerado pela reação do solo adjacente não é suficiente 

para produzir momentos estabilizadores e assim restringir esse movimento. De acordo com Smith 

(2007), no cálculo das pressões passivas do solo é usual admitir que a fundação é rígida, e que a 

resistência passiva solo varia em profundidade. A obtenção das pressões passivas geradas pelo solo só 

pode ser determinada com rigor através de ensaios de carga horizontal, sendo por isso correntemente 

utilizadas no dimensionamento as pressões correspondentes a solos de características similares.  

Nestes casos, a fundação por monoblocos, como se ilustra na figura 2.6, é uma solução tipicamente 

utilizada. É uma solução que oferece uma grande componente de resistência lateral devido a possuir um 

comprimento consideravelmente maior do que a sua largura, de forma a aumentar a exposição às 

pressões passivas de reação do solo, e assim incrementar a sua resistência ao derrube (Smith, 2007). 

 

 

Fig. 2.6 – Fundação por monobloco 

 

 

2.4.3. CAPACIDADE DE CARGA VERTICAL 

Especialmente no caso de torres tubulares muito altas, a carga vertical é uma ação condicionante, quer 

estejamos na presença de excentricidade ou não. Nestas situações, a solução de fundações composta por 

um bloco de betão, como se ilustra na figura 2.7, assente num plataforma que funciona como uma sapata, 

revela-se eficiente. A altura do bloco tem a função de mobilizar as pressões passivas laterais do solo e 

assim contrariar os efeitos das excentricidades, e a base alargada da sapata tem como principal objetivo 

efetuar uma redistribuição de tensões ao longo de uma maior largura e assim transmitir menores tensões 

ao solo. 
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Fig. 2.7 – Fundação por bloco com alargamento na base  

 

2.4.4. FUNDAÇÕES INDIRETAS 

Uma solução de fundação possível para torres e postes, e que será o alvo de estudo no presente trabalho, 

são as fundações indiretas como ilustrado na figura 2.8, por estacas ou microestacas. São soluções que 

são competentes em qualquer um dos mecanismos de rotura apresentados anteriormente. Devido ao seu 

elevado comprimento, as pressões passivas laterais do solo tendem a equilibrar os momentos 

desestabilizadores e assim trata-se uma solução resistente ao derrubamento. Como são elementos que 

podem trabalhar à tração e à compressão, são elementos que garantem a resistência ao levantamento e 

capacidade de carga axial. No entanto, é necessário efetuar uma verificação estrutural pois são elementos 

com pouca resistência ao corte, especialmente no caso das microestacas. É uma solução não muito 

utilizada, contudo, revela-se eficiente na presença de camadas superficiais de má qualidade, em que 

geralmente não é possível efetuar uma fundação direta ou esta necessita de ter grande dimensão em 

planta. 

  

 

Fig. 2.8 – Fundação indireta  

 

2.5. GALVANIZAÇÃO 

Devido à exposição a meios ambientes por vezes agressivos, a galvanização torna-se uma ação muito 

importante de forma a proteger as estruturas metálicas da corrosão. A corrosão caracteriza-se pela 

deterioração dos elementos metálicos, o que faz com que a sua secção seja diminuída, tornando-se 

menos resistente. Deste modo, é importante utilizar um revestimento anticorrosivo e a galvanização 

apresenta-se como uma solução eficaz e muito utilizada em quase todas as indústrias que se caracterizem 

pela produção e utilização de aço.  
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A galvanização, como se ilustra na figura 2.9, consiste na imersão dos elementos metálicos a quente em 

zinco fundido a 450 graus. Este tratamento confere maior durabilidade e resistência às peças da estrutura 

metálica. No entanto, este não é o único método de proteção contra a corrosão, pois existem também 

tintas especiais que garantem esta mesma proteção, contudo, é o método mais utilizado na Metalogalva. 

 

 

Fig. 2.9 – Galvanização de perfis metálicos (http://www.galvaza.pt, 2016) 
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3 

EXECUÇÃO DE MICROESTACAS 

 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

As microestacas são estacas que possuem diâmetros reduzidos, geralmente até 300 mm, instaladas sem 

deslocamento do solo e injetadas in-situ, que têm sido utilizadas principalmente no reforço de fundações 

de forma a aumentarem a sua capacidade resistente e reduzirem a deformação. O seu uso, contudo, é 

mais amplo e estende-se também à estabilização de taludes, frentes de escavação de túneis e contenções 

de terras, entre outros (FHWA, 2005).  

O conceito de microestaca foi introduzido por Lizzi na década de 50, face à necessidade de efetuar um 

reforço de fundações (ver figura 3.1) que não implicasse perturbação nas estruturas vizinhas. Assim, 

foram criadas estruturas reticuladas de microestacas que se assemelham a raízes de árvores, daí 

originando o seu nome de estaca-raiz, na língua italiana traduzido para pali radice. Estas microestacas 

tinham cerca de 13 m de comprimento e eram executadas por equipamentos de rotação e perfuração que 

atuavam em espaços reduzidos, com vista a evitar a interferência nas estruturas. Cada elemento possuía 

cerca de 100 mm de diâmetro e era colocada uma armadura central de uma ou mais barras. No primeiro 

ensaio de carga a que uma microestaca foi sujeita, atingiu uma carga máxima de 450 kN e um 

deslocamento vertical ligeiramente inferior a 4 mm (Ruiz, 2003). 

 

 

Fig. 3.1 - Exemplo da utilização de microestacas, em estrutura reticulada, para recalçamento e reforço de 
fundações (FHWA, 2005) 
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As principais vantagens de uma solução de fundações profundas recorrendo a microestacas prendem-se 

essencialmente com: 

 Facilidade de execução em qualquer tipo de solo com pouca perturbação;  

 Funcionamento à tração e à compressão; 

 Instalação com recurso a equipamentos de baixa potência; 

 Possibilidade de execução em espaço limitado; 

 Execução com um qualquer ângulo com a vertical. 

Contudo, devido ao seu reduzido diâmetro, a esbelteza destes elementos é considerável, pelo que podem 

existir problemas de encurvadura que resultam numa redução da capacidade resistente.  

A capacidade de carga das microestacas reside essencialmente na sua resistência lateral mobilizada ao 

longo do fuste. O bolbo de selagem transfere a carga aplicada por atrito lateral da armadura para o 

terreno de um modo semelhante ao que acontece na transferência de cargas no bolbo de selagem de uma 

ancoragem. Devido seu reduzido diâmetro, e consequentemente reduzida área, qualquer contribuição da 

resistência de ponta é normalmente desprezável. No entanto, na presença de um estrato de rocha firme 

na base da microestaca, a resistência de ponta torna-se significativa (Brito, 1999). A resistência 

mobilizada pelo atrito entre a calda e o terreno é influenciada principalmente pelo tipo de terreno mas 

também pela técnica de injeção da calda (sob pressão ou por gravidade) e ainda também pelos métodos 

de furação, embora com menor impacto que os previamente mencionados (FHWA, 2005).  

 

3.2. CLASSIFICAÇÃO DE MICROESTACAS 

De acordo com a Federal Highway Admnistration (FHWA, 2005), a classificação das microestacas é 

regida por dois critérios, sendo os quais o desempenho estrutural e o método de injeção da calda. A sua 

função está diretamente ligada ao seu dimensionamento em projeto, enquanto por sua vez o método de 

injeção de calda está relacionado com o processo construtivo e geralmente controla a capacidade 

resistente da microestaca.  

3.2.1. CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO O DESEMPENHO ESTRUTURAL 

O dimensionamento de uma microestaca ou de um grupo de microestacas é efetuado de forma diferente 

do dimensionamento de um grupo reticulado de microestacas e por isso mesmo, a FHWA divide estas 

duas situações em dois casos distintos. No caso 1, as microestacas resistem por si só à maior partes das 

ações aplicadas, funcionando como elementos individuais, como ilustrado na figura 3.2, independentes, 

mesmo quando estamos na presença de um grupo de microestacas. Por sua vez, no caso 2 as microestacas 

funcionam como um reforço do solo, como se vê no exemplo da figura 3.3, e considera-se no 

dimensionamento um solo melhorado.  

Tipicamente, as microestacas do caso 1 são utilizadas em reforço de fundações, recalce de fundações, 

novas fundações e em alguns casos de estabilização de taludes. Por outro lado, as microestacas do caso 

2 são frequentemente usadas em soluções de reforço do solo, redução de assentamentos, contenção de 

terras, em alguns casos de estabilização de taludes e em reforço da resistência à ação sísmica. 
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Fig. 3.2 – Exemplos de microestacas com desempenho estrutural individual (FHWA, 2005) 

 

 

Fig. 3.3 – Exemplo de um conjunto reticulado de microestacas, como reforço do solo (FHWA, 2005) 

 

3.2.2. CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM O MÉTODO DE INJEÇÃO 

De uma forma simplificada o processo construtivo de uma microestaca será algo que contemple esta 

sequência de etapas: furação, colocação da armadura, injeção da calda e selagem, e por fim ligação à 

superestrutura. A injeção da calda é a etapa mais sensível e que mais contribui para a resistência da 

microestaca, pois o bolbo de selagem é quem garante a componente atrítica necessária para se mobilizar 

a resistência lateral. De acordo com a FHWA (2005), a injeção pode ser feita em 4 formas: 
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 Tipo A - A calda, de cimento ou argamassa, é colocada pela cabeça e sob a ação da 

gravidade preenche o tubo. São normalmente fundadas em solos rochosos ou solos 

coesivos muito duros e podem ou não possuir armadura de reforço. 

 Tipo B - A calda é injetada sob pressão enquanto se retira o tubo moldador. A pressão a 

que a calda pode ser injetada é função da capacidade do solo receber essa pressão sem 

haver fissuração. Geralmente essa pressão ronda os 0,5 MPa e os 1 MPa. Existe uma 

armadura de reforço. 

 Tipo C - O processo é dividido em duas partes: i) a selagem é efetuada através da cabeça 

por gravidade, como no tipo A; ii) antes do endurecimento da calda é colocada mais uma 

quantidade de calda a uma pressão de cerca de 1 MPa através de um tubo manchete. Este 

método é conhecimento por Injeção Global Única (IGU). 

 Tipo D - O seu processo também é dividido em duas partes i) a selagem é efetuada através 

da cabeça como os tipos A e C mas pode ser sob pressão como o tipo B; ii) Após o 

endurecimento da calda é colocada mais uma quantidade de calda com o auxílio de 

obturadores que são colocados em todas as válvulas manchetes a uma pressão entre os 2 e 

os 8 MPa, permitindo que o tratamento seja efetuado em diferentes horizontes. Este 

método é conhecimento por Injeção Repetitiva e Seletiva (IRS). 

 

 

Fig. 3.4 – Tipos de microestacas consoante o método de injeção (FHWA, 2005) 

 

Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

Manómetro 

Obturador 
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No quadro 3.1 apresenta-se algumas das várias aplicações possíveis para as microestacas, relacionando 

com a sua metodologia de classificação de acordo com a FHWA. 

 

Quadro 3.1 – Relação entre a aplicação de microestacas com a sua classificação em termos de comportamento 
e método de injeção (FHWA, 2005) 

  Suporte estrutural Reforço do solo in-situ 

Aplicação 

Novas fundações, 

recalçamento de 

fundações 

Estabilização 

de taludes 

Reforço 

do solo 

Controlo de 

assentamentos 

Estabilidade 

estrutural 

Desempenho 

estrutural 
Caso 1  Caso 1 e 2 

 Caso 1 

(menos) e 

2 

Caso 2 Caso 2 

Tipo de injeção 

Tipo A (rocha e 

argila dura) Tipo A e B em 

solo  

 Tipo A e 

B em 

solo  

Tipo A em solo  
Tipo A em 

solo   
Tipo B, C e D 

Frequência de 

utilização 

95% do total de 

casos no mundo 
Restantes 5% 

 

 

3.3. EXECUÇÃO 

3.3.1. EXECUÇÃO DO FURO 

A preparação para a execução do furo é efetuada de acordo com as seguintes etapas: i) nivelamento do 

terreno circundante; ii) marcação no terreno do centro de cada microestaca com o auxílio de ferramentas 

topográficas. O tipo de perfuração deve ser utilizado de acordo com o solo presente e de acordo com a 

localização da obra relativamente a edifícios vizinhos, especialmente a existência de edifícios antigos e 

fundações deterioradas são fatores que levantam constrangimentos acrescidos na hora de executar o 

furo.  

Com um jato de água de elevada pressão a perfuração é mais eficaz e as partículas finas do solo são 

removidas com mais facilidade, facilitando a execução do furo e aumentando o diâmetro na zona de 

selagem o que aumenta a capacidade resistente da microestaca. No entanto, o uso de elevada pressão no 

jato de água deve ser realizado com precaução pois há o risco de se formarem vazios e acontecerem 

assentamentos à superfície. Existe também o risco de acontecer hidrofraturação, o que se pode resultar 

num levantamento do solo à superfície. O intervalo de tempo entre a colocação da armadura e da calda 

após a abertura do furo é também um dos fatores que podem trazer inconveniência à obra. Alguns 

materiais como argilas sobreconsolidadas tendem a deteriorar e relaxar devido à exposição, resultando 

numa perda de resistência na interface de selagem, sendo que nestes casos a criação do bolbo de selagem 

deve realizada dentro de 1 dia. O uso de jatos de água está também condicionado às condições de limpeza 

e de espaço do local, pois é recorrente em certos casos a utilização enormes volumes de água. Em certos 

casos opta-se pelo uso de pressões de ar ou trados (FHWA, 2005).  
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3.3.2. TÉCNICAS DE PERFURAÇÃO 

A técnica de perfuração deve ser escolhida com o objetivo de causar a menor perturbação nas estruturas 

adjacente e ao mesmo tempo ser a solução mais eficiente e mais económica. Para a execução de 

microestacas existem duas técnicas de perfuração, ilustradas na figura 3.5: trado contínuo, que se trata 

de uma perfuração com uma máquina de rotação; varas e bit, sendo estas uma técnica de rotoperfuração, 

utilizando ar comprimido; e ambas podem ser utilizadas com ou sem tubo de revestimento (Brito, 1999). 

A utilização do tubo de revestimento está inerente à capacidade do solo exibir alguma coesão que 

permita que este não se desmorone quando ocorre a perfuração. Existe ainda uma terceira possibilidade, 

que são as microestacas autoperfurantes com bit perdido, como ilustrado na figura 3.6, que permitem 

numa só etapa perfurar, injetar e selar.  

Se a técnica de perfuração for varas e bit, a remoção do solo é efetuada com um jato de água, enquanto 

se for por trado a remoção é efetuada pela rosca do trado. Após a remoção do solo, efetua-se a limpeza 

do furo, sendo que no caso das varas e bit esta limpeza já é efetuada pelo jato de água. A limpeza é 

muito importante para garantir uma maior qualidade da microestaca. 

 

 

Fig. 3.5 – Bit de furação (à esquerda) e trado perfurador (à direita) (Brito, 1999) 

 

 

Fig. 3.6 – Microestacas autoperfurantes (Gonçalves, 2010) 
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A natureza coerente ou incoerente do solo vai diferenciar o processo construtivo da microestaca. 

Contudo, as duas técnicas de perfuração são exequíveis nestas duas situações, diferenciando na 

utilização de um processo de revestimento provisório. No entanto, a técnica de trado contínuo só é 

exequível em solos secos. Em solos coerentes geralmente existe autossustentação e não é necessário 

revestimento. Pode ser utilizado o trado contínuo, se o solo estiver seco, e a tecnologia de varas e bit. 

Em solos incoerentes, utilizando a tecnologia de varas e bit a sustentação do solo é assegurada por um 

tubo de revestimento provisório. No caso de trado contínuo, a presença de um fluido a circular funciona 

como revestimento.  

Exemplo de uma sequência construtiva de uma microestaca num solo coerente seco (figura 3.7): 

i. Furação por trado contínuo até à cota prevista em projeto; 

ii. Remoção do trado e colocação do tubo manchete; 

iii. Preenchimento do furo com calda no sentido ascendente; 

iv. Injeção através do tubo manchete. 

 

 

Fig. 3.7 – Sequência construtiva utilizando trado contínuo em solos coerentes (Brito, 1999) 

 

Exemplo de uma sequência construtiva de uma microestaca num solo incoerente utilizando tecnologia 

de varas e bit (figura 3.8): 

i. Perfuração à rotopercussão e introdução do tubo de revestimento; 

ii. Extração das varas e bit e limpeza do furo; 

iii. Introdução do tubo TM – tubo liso com manchetes na zona de selagem; 

iv. Selagem do espaço entre tubos; 

v. Extração do tubo de perfuração; 

vi. Injeção faseada de calda no bolbo de selagem; 

vii. Preenchimento com calda no tubo TM; 

viii. Introdução de eventual armadura adicional no interior do tubo TM. 
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Fig. 3.8 - Sequência construtiva utilizando trado contínuo em solos incoerentes (Brito, 1999) 

 

3.4.ARMADURAS 

Após o término da perfuração deve ser colocada a armadura com a maior celeridade possível. As 

armaduras normalmente utilizadas são varões de aço de alta resistência e perfis comerciais, quase 

sempre tubulares, também de alta resistência. Estes aços de alta resistência geralmente apresentam 

limites elásticos de cerca de 560 MPa, correspondendo ao aço N80, em que o 80 é oriundo das unidades 

inglesas e representa libra por polegada ao quadrado. 

Há uma especial vantagem em utilizar perfis metálicos circulares tubulares como ilustrado na figura 3.9, 

além da vantagem ligada ao raio de giração ser igual em qualquer direção, que é poderem vir providas 

de válvulas manchetes no comprimento de selagem onde é injetada a calda, sendo por isso um perfil 

comercial muito utilizado quando se pretendem injeções IGU ou IRS. As válvulas manchete, ilustradas 

na figura 3.10, são espaçadas ao longo do comprimento onde se encontrará o bolbo de selagem e 

permitem que a calda seja injetada através delas para formar o bolbo de selagem.  

No caso do uso de perfis tubulares, a introdução da microestaca no furo é realizada em vários troços de 

comprimento variável que são ligados entre si através de uniões roscadas. Em microestacas que 

funcionem à tração ou à flexão devem ser utilizadas uniões que não diminuam a capacidade resistente 

nem fragilizem a união (Vaz, 2008). 

 

 

Fig. 3.9 – Exemplo de uma secção tipo de microestaca recorrendo a perfis tubulares  
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Fig. 3.10 – Pormenor das válvulas manchete (Vaz, 2008) 

 

No entanto, também existem microestacas com outro tipo de armadura, como por exemplo barras GEWI 

de alta resistência ou perfis HEB 120 ou 140, por serem compatíveis com os diâmetros de furação típicos 

deste tipo de fundações, como ilustrado na figura 3.11. É possível a utilização de perfis HEB de maiores 

dimensões desde que sejam compatíveis com o diâmetro do furo. Normalmente estas microestacas não 

são dimensionadas para cargas muito elevadas, sendo 600 kN um bom valor de referência (Vaz, 2008). 

Têm também a desvantagem de possuírem uma inércia bastante mais elevada numa direção, pelo que, 

em situações em que a solicitação transversal possa tomar qualquer direção, não é uma solução eficaz.  

 

 

Fig. 3.11 – Exemplo de uma microestaca executada com um perfil HEB 

 

No que toca às barras GEWI, estas são barras de elevada resistência e geralmente de diâmetros 

compreendidos entre 28 e os 63,5 mm, conforme catalogado no quadro 3.2. São utilizadas muitas vezes 

em situações provisórias e quando as solicitações não são elevadas. Têm o inconveniente de na presença 

de elevadas cargas laterais e momentos fletores revelarem pouca resistência devido ao seu diâmetro 

reduzido que se traduz numa baixa inércia e consequente baixo módulo de flexão. No entanto, têm a 

vantagem de poderem possuir uma elevada proteção contra a corrosão, garantida pela bainha ondulada 

de PVC que se situa à volta da barra conforme ilustrado na figura 3.12. No problema atual, em que se 
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trata de fundações profundas por microestacas, estas terão de ser elementos permanentes e por 

necessidade, de elevada resistência à corrosão. 

 

Quadro 3.2 – Catálogo de barras GEWI (DSI, 2003) 

  

Tensão de 

cedência 

(MPa) 

Tensão 

resistente 

(MPa) 

Diâmetro 

nominal 

(mm) 

Área da 

secção 

(mm2) 

Peso por 

metro 

(kg/m) 

Carga na 

cedência 

(kN) 

Carga 

última  

(kN) 

GEWI Plus 670 800 28 616 4,83 410 490 

GEWI Plus 670 800 30 707 5,55 475 565 

GEWI Plus 670 800 35 962 7,55 640 770 

GEWI Plus 670 800 43 1466 11,51 980 1170 

GEWI Plus 670 800 57,5 2597 20,38 1740 2080 

GEWI Plus 670 800 63,5 3167 24,86 2120 2540 

 

 

 

Fig. 3.12 – Barras GEWI com proteção simples (à esquerda) e dupla (à direita) contra a corrosão (DSI, 2003) 
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3.5. CALDA 

Numa microestaca, a calda é um elemento que desempenha várias funções destacando-se entras as quais 

a transferência de carga da armadura para o solo envolvente e a proteção da armadura contra a corrosão. 

A calda de cimento ou argamassa deve possuir várias características entre as quais a fluidez de modo a 

que seja minimizado o risco de segregação e a resistência à compressão simples para que sejam 

cumpridos os requisitos de resistência.  

De acordo com a FHWA (2005), para estas características de fluidez e resistência serem satisfeitas, o 

rácio água-cimento deve estar entre os valores de 0,4 e 0,5 e devem ser exibidas resistências à 

compressão simples de pelo menos 28 MPa a 35 MPa. 

Em microestacas do tipo A e B, a selagem da microestaca é total, todo o furo da microestaca é 

preenchido, enquanto microestacas do tipo C e D (tecnologia IGU e IRS) a selagem é feita apenas no 

espaço anelar, ou seja, pelo exterior da armadura tubular. A selagem exterior é feita com um obturador 

duplo expansível colocado na última válvula da microestaca até preencher por completo o espaço 

localizado entre o perfil tubular e as paredes laterais do furo. Após esta primeira injeção, no caso de uma 

microestaca executada com uma tecnologia IRS, decorrem múltiplas injeções com recurso a um 

obturador duplo que atua válvula a válvula, de baixo para cima, bombando calda até se atingirem as 

pressões pretendidas para ser mobilizada a resistência de corte pretendida para o bolbo de selagem. Na 

ocorrência de um consumo exagerado de calda sem que haja um aumento significativo da pressão, 

suspende-se a injeção e lava-se o interior do tubo de maneira a permitir a repetição da operação atrás 

descrita. Como já foi mencionado anteriormente, utilizando a tecnologia IGU apenas há uma única 

injeção (Brito, 1999). 

Utilizando o método IRS, como a calda é injetada troço a troço provêm um maior controlo da quantidade 

de calda injetada, logo uma maior eficiência na injeção. Contudo, neste método a expansão do bolbo de 

selagem é maior, originado um maior volume a ser injetado comparativamente ao volume teoricamente 

necessário e do que utilizando o método IGU. O método IRS torna-se assim mais adequado para solos 

coesivos exceto os duros e para solos de baixa ou média consistência, e por sua vez, o método IGU é 

mais adequado em rochas sãs e solos coesivos duros. 

No processo de injeção da calda existem perdas de volume por infiltrações no solo e irregularidades 

geométricas. Devido a este facto, a norma espanhola aconselha a injetar um volume superior necessário 

em teoria, limitando a valores entre 1,25 e 1,50 do volume teórico em injeções do tipo IGU e valores 

entre 1,5 e 3 do volume teórico em injeções do tipo IRS. Os valores mais altos deverão ser utilizados 

em rochas muito fraturadas, solos com elevada porosidade e em solos bastante deformáveis (AETESS, 

2005). 

 

3.6. ASPETOS SOBRE A DURABILIDADE  

Como estamos perante um elemento que no seu funcionamento se encontra, muitas vezes em todo o seu 

comprimento, enterrado no solo e por isso em contacto com um meio agressivo, precauções especiais 

na proteção contra a corrosão devem ser tomadas. 
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 De acordo com a norma europeia EN 14199, a proteção contra a corrosão dos elementos metálicos das 

microestacas deverá ter em conta: 

 Agressividade do meio ambiente (tipo de solo, águas subterrâneas, etc.); 

 Tipo de microestaca; 

 Tipo de carregamento (compressão ou tração); 

 Tipo de aço; 

 Período de vida útil da estrutura. 

De acordo com esta norma, os recobrimentos mínimos para proteção dos elementos são metálicas são 

os presentes no quadro 3.3. 

 

Quadro 3.3 – Recobrimentos mínimos, em mm, para as classes de exposição XC1-XC4 (CEN, 2005) 

 Calda de cimento  Argamassa Betão 

Compressão 20 35 50 

Tração 30 40 50 

 

 

3.7. CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA 

De forma a obter os parâmetros necessários para efetuar o dimensionamento das fundações, é necessário 

proceder à execução de ensaios in-situ e posteriormente efetuar um tratamento dos seus resultados. 

Existe uma grande variedade de ensaios que podem ser realizados e cada um tem as suas vantagens e 

desvantagens. Ao longo do presente trabalho apenas serão abordados 4 ensaios in-situ: SPT, CPT, PMT 

e DP, que constituem o conjunto de ensaios mais utilizados pelo mundo fora, e da mesma forma são 

também os ensaios que com maior frequência chegam à Metalogalva. A opção por um ensaio em 

detrimento de outro deve-se principalmente à localização geográfica (tradição de utilização, horizonte 

geotécnico, etc.) e ao custo associado. Por exemplo em Portugal, o ensaio mais utilizado é o SPT por 

razões económicas e também tradicionais (várias décadas de experiência), enquanto em França o ensaio 

mais abundante é o pressiómetro de Menárd (PMT), o que é expectável visto ter sido concebido por um 

francês. É importante mencionar que dos 4 ensaios mencionados, apenas os 3 primeiros permitem a 

avaliação das propriedades de resistência e deformabilidade do terreno, ainda que por via empírica. 

Deste modo, só é possível efetuar o dimensionamento com base nos resultados de, pelo menos, um 

desses 3 ensaios.  

No dimensionamento de fundações profundas como estacas e microestacas é necessário a obtenção de 

parâmetros como a resistência unitária do fuste, resistência unitária da ponta e o módulo de reação lateral 

do terreno. No que toca à resistência unitária do fuste e da ponta, de acordo com a metodologia francesa, 

o seu valor é estimado diretamente através do resultado de um SPT, CPT ou PMT. Para estimar o valor 

do módulo de reação lateral do solo será necessário conhecer o módulo de elasticidade, Es, e o 

coeficiente de Poisson, ν. Devido ao elevado custo da realização de ensaios de laboratório para estimar 

o módulo de elasticidade, através de correlações empíricas o módulo de elasticidade pode ser estimado. 

Por sua vez, o coeficiente de Poisson é habitualmente estimado recorrendo a valores típicos consoante 

o tipo de solo, como é apresentado no quadro 3.4. 
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Quadro 3.4 – Valores típicos para o coeficiente de Poisson consoante o tipo de solo (Bowles, 1996) 

Tipo de Solo ν 

Argila, saturada 0,4 - 0,5 

Argila, não saturada 0,1 - 0,3 

Argila arenosa 0,2 - 0,3 

Silte 0,3 - 0,35 

Areia e cascalho 0,3 - 0,4 

Rocha 0,1 - 0,4 

 

3.7.1. ENSAIO SPT (STANDARD PENETRATION TEST) 

O ensaio SPT trata-se do ensaio mais utilizado em todo o mundo. É um ensaio já com cerca de uma 

centena de anos de existência, pelo que goza de uma vasta experiência de utilização e de correlações de 

parâmetros. O ensaio consiste na cravação de uma amostrador, normalizado, no solo, através de 

pancadas aplicadas ao solo onde se mede o número de golpes e o comprimento cravado no terreno. 

Numa primeira fase, o amostrador é cravado até um comprimento de 15 cm, que tem a função de 

atravessar a camada de solo perturbada imediatamente abaixo do fundo do furo, não sendo esta fase 

contabilizada no resultado final do ensaio. Numa segunda instância, o amostrador é cravado em duas 

camadas de 15 cm, fazendo um total de 30 cm, e o número de pancadas medidas nesta segunda fase é 

tomado como o resultado do ensaio. Em Portugal é comum fixar-se um máximo de 60 pancadas, pelo 

que se ao fim das 60 pancadas ainda não tiver ocorrido a penetração de 30 cm de solo, é contabilizado 

um resultado de 60 pancadas. A principal vantagem desde ensaio é a recolha dos furos de sondagem do 

terreno, que permitem claro está, a visualização do solo e posterior definição da estratigrafia do terreno. 

De forma a uniformizar as correlações que vinham sendo elaboradas sobre certos parâmetros do solo, 

foram estabelecidos procedimentos internacionalmente reconhecidos como de referência. Foram então 

desenvolvidas correções para os resultados do ensaio SPT obtidos em campo que consistem 

essencialmente na correção de parâmetros relacionados com a energia, comprimento do trem de varas, 

diâmetro do furo de sondagem e tensão efetiva à profundidade do ensaio. A simbologia representativa 

do resultado do ensaio normalizado é referido como (N1)60 (Matos Fernandes, 2011). 

Ao longo dos anos foram desenvolvidas bastantes correlações com este ensaio, especialmente para 

estimar parâmetros do solo como o índice de compacidade de areias, ângulo de atrito, peso volúmico e 

a resistência à compressão simples (Bowles, 1996). Existem propostas de correlação direta com o N55 e 

com o N60 como se apresenta nos quadros 3.5 e 3.6. 
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Quadro 3.5 – Correlação entre o N55 e o Es para alguns tipos de solos (Bowles, 1996) 

Tipo de Solo Es (kPa) 

Areia normalmente consolidada Es = 500 ∙ (N55 + 15) 

Areia saturada Es = 250 ∙ (N55 + 15) 

Areia argilosa Es = 320 ∙ (N55 + 15) 

Siltes, siltes arenosos e argilosos Es = 300 ∙ (N55 + 6) 

Areia com cascalho Es = 1200 ∙ (N55 + 6) 

 

Quadro 3.6 – Correlação entre o N60 e o Es para alguns tipos de solos (FHWA, 2005) 

Tipo de Solo Es (kPa) 

Silte Es = 400 ∙ N60  

Areia Es = 1000 ∙ N60 

Cascalho Es = 1200 ∙ N60  

 

3.7.2. ENSAIO CPT (CONE-PENETRATION TEST) 

O CPT, também conhecido como ensaio de penetração estática, é um ensaio desenvolvido na Holanda 

na década de 30 e trata-se de um dos ensaios mais utilizados por todo o mundo. Consiste na cravação 

contínua de um sistema hidráulico de uma ponteira de aço no solo. A sua principal vantagem 

relativamente ao SPT é que é um ensaio realizado de forma completamente automatizada, sendo por 

isso independente da diferente mão-de-obra encarregue da sua execução. Contudo, trata-se de um ensaio 

que não permite extração de amostras e também de ensaio que não é possível de ser realizado em estratos 

mais resistentes, pelo que a gama de aplicação do mesmo apenas vai de argilas a areias grossas. Na 

década de 80 foi introduzido o piezocone, também conhecido por CPTU, que tem o acréscimo de medir 

a pressão de água nos poros junto à ponteira. 

Os resultados obtidos a partir de este ensaio são: i) resistência de ponta qc; ii) resistência lateral fs; iii) 

pressão de água nos poros u. A partir destas grandezas medidas, o instrumento que realiza o ensaio 

possui um software que realiza outros cálculos, como a razão atrítica Rf que se traduz em fs/qc x 100, 

que não é nada mais nada menos que a importância da resistência lateral em relação à resistência de 

ponta do solo (Matos Fernandes, 2011).  

Baseando-se nestes parâmetros obtidos no ensaio e nos largos anos de experiência, Roberston em 1990 

propôs uma carta de classificação dos solos baseando-se em indicadores normalizados, como ilustrado 

na figura 3.13. Cada zona da carta corresponde à seguinte legenda: 1 - solos finos sensíveis; 2 - solos 

orgânicos; 3 - argilas a argilas siltosas; 4 - siltes argilosos a argilas siltosas; 5 - areias siltosas a siltes 

arenosos; 6 - areias limpas a areias siltosas; 7 - areias com cascalho a areias; 8 - areias muito compactas 

a areias argilosas fortemente sobreconsolidados ou cimentados; 9 - solos finos muito duros fortemente 

sobreconsolidados ou cimentados (Viana da Fonseca, 2015). É possível também estimar o módulo de 

elasticidade a partir do resultado deste ensaio de acordo com as propostas empíricas do quadro 3.7. 
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Fig. 3.13– Carta de classificação do solo quanto ao tipo e ao comportamento a partir do CPT/CPTU, de acordo 
com Roberston (adaptado de Viana da Fonseca, 2015) 

 

Quadro 3.7 – Correlação entre o qc e o Es (nas mesmas unidades do qc) para alguns tipos de solos (Bowles, 
1996) 

Tipo de Solo Es 

Areia normalmente consolidada Es = (2 a 4) ∙ qc 

Areia saturada *Es = 1,2 ∙ (3∙Dr0,5+ 2) ∙ qc 

Areia sobreconsolidada Es = (6 a 30) ∙ qc 

Areia argilosa Es = (3 a 6) ∙ qc 

Siltes, siltes arenosos e argilosos Es = (1 a 2) ∙ qc 

Argila mole ou silte argiloso Es = (3 a 8) ∙ qc 

*Dr – Densidade Relativa  

 

3.5.3. PRESSIÓMETRO DE MENÁRD (PMT) 

O pressiómetro de Menárd, como já foi previamente mencionado, é um ensaio muito utilizado em França 

e várias propostas empíricas de dimensionamento de fundações são baseadas nos resultados deste ensaio. 

O ensaio consiste na introdução de um pressiómetro no furo e na instalação de uma pressão igual nas 3 

células que o constituem (célula inferior de guarda, célula superior de guarda e célula de medida). As 

células de guarda têm como objetivo a restrição da deformação da célula de medida na direção vertical, 

fazendo que a deformação do solo seja na direção perpendicular à célula de medida. A pressão é 

aumentada por escalões e com os registos de volume injetado é obtido o gráfico pressão-volume 

injetado. Através da variação de pressão Δp e da variação de volume Δv, é possível obter o módulo de 

distorção pressiométrico, GM, e o módulo de elasticidade pressiométrico, EM.  
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Do ponto de vista geotécnico, os resultados a retirar do ensaio são a quantificação da pressão limite, p l, 

e o módulo de elasticidade pressiométrico, EM. No entanto, trata-se de um ensaio que perturba o solo 

devido à sua pré-furação, e se executado de forma menos cuidada pode comprometer a interpretação 

dos resultados, sendo uma das desvantagens do ensaio. É um ensaio com uma gama de aplicabilidade a 

solos relativamente ampla (desde argilas a rochas brandas) e pode ser executado até qualquer a 

profundidade (Matos Fernandes, 2011).  

É importante mencionar que o módulo de elasticidade pressiométrico não corresponde ao módulo de 

elasticidade do solo. O módulo de elasticidade solo pode ser estimado através de um fator reológico α' 

= EM/Es, que assume os valores do quadro 3.8 (Viana da Fonseca, 2015).  

 

Quadro 3.8 – Fator reológico α’ de acordo com os resultados do ensaio e o tipo de solo (Viana da Fonseca, 
2015) 

Tipo de Solo   EM/pl α' 

Lodo/Turfa   1 

Argila  

Sobreconsolidada > 16 1 

Normalmente consolidada 9 - 16 0,67 

Remoldada > 2,5 0,5 

Silte 
Sobreconsolidado > 14 0,67 

Normalmente consolidado 8 - 14 0,5 

Areia  
 > 12 0,5 

 7 - 12 0,33 

Areia e Cascalho 
 > 10 0,33 

 6 - 10 0,25 

Rocha 

Muito fraturada  0,33 

Não alterada  0,5 

Alterada  0,67 

 

 

Com o ensaio pressiométrico também é possível determinar o módulo de reação lateral do solo, 

utilizando este mesmo fator reológico α', como propõe com a norma espanhola (AETESS, 2005) com a 

seguinte expressão: 

 

Kh = EM ∙ 
1

4
3

∙ 2,65
α′ + α'

 
 
(3.1.) 
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3.5.4. PENETRÓMETRO DINÂMICO (DP) 

O ensaio com o penetrómetro dinâmico consiste na determinação do número de golpes de um martelo 

em queda livre, sobre um trem de varas e uma ponta cónica, de forma a penetrar um certo comprimento. 

É um ensaio bastante simples e é o sistema de prospeção mais antigo ao qual o ser humano se serviu. É 

adaptável a vários tipos de solo desde as argilas aos cascalhos e é um ensaio de baixo custo. No entanto, 

é um ensaio que não permite a obtenção das propriedades do terreno, apenas se caracteriza como um 

ensaio simples e rápido de aferição da heterogeneidade do terreno em profundidade. A avaliação da 

heterogeneidade de um terreno é particularmente vantajosa como sondagem preliminar e como 

sondagem complementar, desde que realizada na proximidade dos pontos de sondagens de outros 

ensaios mais robustos, no caso da caracterização de uma grande área. E é neste âmbito que se 

desenvolveram algumas correlações com o número de pancadas do SPT (Matos Fernandes, 2011). Para 

o presente trabalho, não se trata de um ensaio importante na medida em que não é possível efetuar o 

dimensionamento de fundações com base nos seus resultados. Contudo, é um dos ensaios que com maior 

frequência chegam às empresas, pelo que é pertinente conhecer as suas vantagens e limitações. 
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4 

DIMENSIONAMENTO DE 
MICROESTACAS   

 

 

4.1. ESTADOS LIMITE DE DIMENSIONAMENTO 

Os estados limite últimos do dimensionamento de fundações indiretas por microestacas caracterizam-se 

essencialmente por uma componente geotécnica e uma componente estrutural.  

Na componente geotécnica, o dimensionamento é condicionado pela capacidade de carga axial, podendo 

estar ser de compressão ou tração. Existe um estado limite caracterizado pela rotura do terreno devido a 

cargas horizontais, mas como se vai explicar adiante neste trabalho, este não é um modo de rotura típico 

em fundações profundas esbeltas como é o caso das microestacas.  

No que toca à componente estrutural, devido às ações axiais e transversais atuantes nas microestacas, o 

seu dimensionamento é realizado à flexão composta. Devido à natureza esbelta das microestacas, a 

capacidade resistente da secção é afetada devido a fenómenos de encurvadura provocados pelas ações 

transversais, sendo um mecanismo de rotura a considerar.  

Quanto aos estados limite de serviço, estes geralmente não são condicionantes no dimensionamento. 

Caracterizam-se pela capacidade funcional e estética, relacionando-se diretamente com a limitação de 

assentamentos. No presente trabalho, os estados limites de serviço não serão abordados. 

 

4.2. CAPACIDADE DE CARGA AXIAL 

4.2.1. MÉTODO SEMIEMPÍRICO DE BUSTAMANTE E DOIX (1985) 

O método concebido por Bustamante e Doix tem como objetivo o dimensionamento de ancoragens e de 

microestacas injetadas e será o método utilizado no presente trabalho no cálculo da capacidade de carga 

axial. É um método consensual no seio da engenharia geotécnica e é baseado num número considerável 

de ensaios em verdadeira grandeza, realizados na década de 80 em França. O método é válido para as 

injeções do tipo IGU e IRS. 

De forma a ter em conta a expansão do bolbo de selagem, este método contém um parâmetro α que 

representa o fator de expansão do bolbo e varia entre 1,0 e 2,0 consoante o tipo de solo e o tipo de 

injeção. De acordo com este método a carga limite de uma microestaca sujeita a esforços de compressão 

é dada por: 

 

QL = Qp + Qs (4.1.) 
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Qs = ∑ π ∙ Db,j ∙ Li ∙ qsj (4.2.) 

  

Qp = 0,15 ∙ Qs (4.3.) 

   

Em que: 

QL – carga limite de resistência, sem fatores de segurança; 

Qp – resistência limite da ponta; 

Qs – resistência limite lateral; 

Db,j – diâmetro do bolbo de selagem; 

Li – comprimento do segmento j do bolbo de selagem; 

qsj – resistência lateral unitária do segmento j. 

O diâmetro do bolbo de selagem é obtido pelo produto do fator de expansão do bolbo α pelo diâmetro 

de perfuração da microestaca patentes no quadro 4.1. A resistência de ponta é limitada 15% do valor da 

resistência lateral, pois a sua mobilização completa requer elevados deslocamentos, no entanto pode ser 

calculada recorrendo a métodos convencionais, como métodos empíricos. Em microestacas submetidas 

a esforços de tração, apenas é contabiliza a resistência lateral do bolbo no cálculo da capacidade de 

carga. Os valores referentes à resistência lateral unitária podem ser obtidos através dos ábacos de 

Bustamante e Doix (1985), idealizados para 4 tipos de terrenos: i) areias e cascalhos; ii) argilas e siltes; 

iii) grés, margas e calcários margosos; iv) rochas alteradas. Esses ábacos podem ser consultados das 

figuras 4.1 a 4.4, onde no eixo horizontal está o resultado do ensaio (PMT ou SPT) e de acordo com o 

método de injeção, irá corresponder a um determinado valor da resistência unitária do fuste no eixo 

vertical.  

 

 

Fig. 4.1 – Ábaco de Bustamante e Doix para areias e cascalhos (adaptado de Ruiz, 2003) 
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Fig. 4.2 - Ábaco de Bustamante e Doix para argilas e silte (adaptado de Ruiz, 2003) 

 

 

 

Fig. 4.3 - Ábaco de Bustamante e Doix para rochas alteradas (IRS=R1; IGU=R2) (adaptado de Ruiz, 2003) 
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Fig. 4.4 - Ábaco de Bustamante e Doix essencialmente para grés e margas (IRS=MC1; IGU=MC2) (adaptado de 
Ruiz, 2003) 

 

Num outro trabalho, Bustamante propôs uma correlação, ilustrada na figura 4.5, entre os ensaios SPT, 

CPT e PMT, para vários tipos de terrenos de forma a adaptar estes ábacos a qualquer um dos três ensaios 

mais utilizados globalmente. É importante alertar para o facto de estas correlações terem sido criadas 

apenas para efeitos de dimensionamento de fundações.  

 

 

Fig. 4.5 – Proposta de Bustamante e Gianeselli para correlacionar os resultados do SPT, CPT e PMT (adaptado 
de Viana da Fonseca, 2015) 

 

No entanto, para ser possível aplicar os ábacos de Bustamante e Doix é necessário que se realize uma 

injeção em que os volumes de calda injetados excedam os volumes previstos para o bolbo de selagem, 

em valores a rondar os 50 e os 100% para solos e os 10% e 50% para rochas. Como já foi explicado 
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anteriormente, ocorrem perdas de volume por infiltrações no solo e irregularidades geométricas. A 

determinação do fator de expansão do bolbo α e a quantidade de volume a injetar, pode ser efetuada no 

quadro 4.1, proposto por Bustamante. 

 

Quadro 4.1 – Coeficiente α e quantidade mínima de volume a injetar segundo Bustamante (Brito, 1999) 

  Coeficiente α 
Quantidade mínima de calda aconselhada Vi 

  IRS IGU 

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

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

Areia c/ seixo 1,5 - 1,6 1,2 - 1,3 1,5 Vs 

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

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

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

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

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

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

Marga ou calcário margoso 1,8 1,1 - 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 fissurada e 2 Vs para 

camada fraturada 

 

4.2.2. IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA – EUROCÓDIGO 7 

Como já mencionado, no presente trabalho será utilizado o método de Bustamante & Doix no cálculo 

da capacidade de carga axial por se tratar de um método elaborado através de um extenso número de 

ensaios e também de um método calibrado para as sondagens geotécnicas mais utilizadas (SPT, CPT e 

PMT). A implementação da segurança será efetuada de acordo com o Eurocódigo 7. Existem algumas 

dúvidas, porém, na medida em que o Eurocódigo 7 não propõe coeficientes de minoração das 

resistências para microestacas. Em rigor, estes se assemelharão aos das ancoragens ou aos das estacas 

cravadas. Os fatores a serem considerados poderão ser os das ancoragens pois a tipologia construtiva de 

uma microestaca é muito idêntica ao de uma ancoragem, além de que o bolbo de selagem também apenas 

existe numa parte da microestaca em injeções IGU e IRS, que são as mais correntes. Por outro lado, 

apesar de as microestacas serem elementos instalados sem deslocamento do solo adjacente, o processo 

de injeção acaba por “empurrar” o terreno, provocando deslocamento do solo como acontece na 

cravação de estacas. É importante realçar que as ancoragens têm fatores de segurança mais baixos do 

que as estacas cravadas, e também por isso, no decorrer do presente trabalho, os coeficientes de 

segurança adotados serão os correspondentes a estacas cravadas. 

De acordo com o Eurocódigo 7 a obtenção dos valores característicos de projeto pode ser satisfeita 

utilizando ensaios de carga estática, ensaios de carga dinâmica e ensaios de campo. No presente trabalho 

serão utilizados os valores relativos ao número de ensaios de campo utilizados. O cálculo dos valores 

de projeto para a resistência do fuste e da ponta é efetuado de acordo com a seguinte metodologia: 
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Rb,k = mín { 
(Rb, calc)med

ξ3

;
(Rb, calc)min

ξ4

} 
 

(4.4.) 

   

Rs,k = mín { 
(Rs, calc)med

ξ3

;
(Rs, calc)min

ξ4

} 
 
(4.5.) 

   

Rb,d = 
Rb,k

γb

 
 

(4.6.) 

   

Rs,d = 
Rs,k

γs

 
 

(4.7.) 

   

Rc,d = Rb,d + Rs,d (4.8.) 

   

Em que: 

Rb,k e Rs,k – valores característicos das resistências unitárias de ponta e do fuste, respetivamente; 

Rb,calc e Rs,calc – valores calculados a partir de ensaios de campo das resistências unitárias de ponta e do 

fuste, respetivamente; 

ξ3 e ξ4 – coeficientes de correlação para a determinação de valores característicos a partir do número de 

ensaios de campo; 

γb e γs – coeficientes parciais de segurança das resistências de ponta e do fuste, respetivamente. 

Rc,d – resistência de cálculo de uma estaca sujeita a ações axiais. 

Para os casos de estudo a abordar no presente trabalho as fundações profundas por microestacas serão 

dimensionadas para resistir às ações verticais sejam elas de compressão ou de tração. Em Portugal é 

adotada a Abordagem de Cálculo 1, que possui duas combinações, que seguem a seguinte formulação 

no que toca a fundações profundas (CEN, 2010b):  

 Combinação 1: A1 + M1 + R1; 

 Combinação 2: A2 + (M1 ou M2) + R4, em que M2 é utilizado para o cálculo de ações 

desfavoráveis em estacas como por exemplo o atrito lateral negativo e o carregamento 

transversal. 

 

Quadro 4.2 – Coeficientes parciais de segurança para as ações 

                 Ação Símbolo A1 A2 

Permanente 
Desfavorável 

γG 
1,35 1,0 

Favorável 1,0 1,0 

Variável 
Desfavorável 

γQ 
1,50 1,30 

Favorável 0 0 
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Quadro 4.3 – Coeficientes parciais de segurança para os parâmetros do solo 

Parâmetro do Solo Símbolo M1 M2 

Ângulo de atrito interno em tensões efetivas a) γφ’ 1,0 1,25 

Coesão em tensões efetivas γc’ 1,0 1,25 

Resistêcia ao corte não drenada γcu 1,0 1,40 

Resistência à compressão uniaxial γqu 1,0 1,40 

Peso volúmico γγ 1,0 1,0 

a) Este coeficiente é aplicado a tg(φ’)    

 

Quadro 4.4 – Coeficientes de correlação ξ3 e ξ4 

Número de ensaios 1 2 3 4 5 7 10 

ξ3 1,40 1,35 1,33 1,31 1,29 1,27 1,25 

ξ4 1,40 1,27 1,23 1,20 1,15 1,12 1,08 

 

Quadro 4.5 – Coeficientes parciais de segurança para as capacidades resistentes de estacas cravadas 

Capacidade Resistente Símbolo R1 R4 

Ponta γb 1,0 1,3 

Fuste (compressão) γs 1,0 1,3 

Fuste (tração) γs,t 1,25 1,6 

 

 

4.3. FENÓMENOS DE INSTABILIDADE  

4.3.1. ENCURVADURA 

O problema da instabilidade coloca-se sempre que existem tensões de compressão instaladas numa 

estrutura. Enquanto as forças que tracionam um material só podem realizar trabalho quando o material 

se deforma ou rompe, no caso das forças que provocam compressão existe uma terceira possibilidade, 

que se pauta pelo afastamento lateral do material em relação à direção de atuação do esforço de 

compressão. A instabilidade de uma peça linear comprimida designa-se por encurvadura e consiste 

assim na flexão de toda a peça (Dias da Silva, 1995).  

A encurvadura caracteriza-se desta forma, pela ocorrência de grandes deformações transversais em 

elementos sujeitos a esforços de compressão (ver figura 4.6). Euler fez os primeiros estudos sobre 

encurvadura em elementos esbeltos e dessa forma introduziu o conceito de carga crítica, que consiste 

no valor do esforço axial para o qual o elemento passa a exibir deformações não exclusivamente axiais 

(Simões, 2014). 
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Fig. 4.6 – Encurvadura de uma barra bi-apoiada, “barra de Euler” (Simões, 2014) 

 

Euler determinou a carga crítica de encurvadura, Pcr, de uma barra bi-apoiada em compressão axial, que 

se traduz na seguinte expressão: 

 

Pcr = 
n2  ∙ π2 ∙ EI

Le
2

 
 

(4.9.) 

   

Em que: 

E – módulo de elasticidade do material que constitui a secção; 

I – momento de inércia na direção da encurvadura; 

Le – comprimento de encurvadura; 

n – forma de encurvadura (n = 1, 2,…). 

A primeira carga crítica corresponde a um valor de n igual a 1, que representa a forma de encurvadura 

visível na figura 4.6. Se as condições de apoio do elemento fossem diferentes, a expressão da carga 

crítica de Euler seria também aplicável com uma correção do comprimento efetivo de encurvadura. Este 

é definido como a distância entre os pontos de inflexão da deformada do elemento, patente na figura 

4.7, e também se pode definir como o comprimento que teria uma barra bi-apoiada com a mesma secção 

para ter a mesma carga crítica que a barra bi-apoiada estudada por Euler (Dias da Silva, 1995). A 

avaliação do comprimento de encurvadura constitui assim um dos passos mais importantes do 

dimensionamento de elementos à compressão. 
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Fig. 4.7 – Comprimentos de encurvadura Le em função do comprimento L e das condições de apoio nas 
extremidades (Simões, 2014) 

 

Dividindo a carga crítica de Euler pela área da secção transversal do elemento, obtém-se a tensão crítica, 

σcr: 

 

σcr = 
 π2 ∙ EI

A ∙ Le
2

 = 
π2 ∙ E

λ
2

 
 

(4.10.) 

   

Com: 

 

λ = 
Le

i
 

 
(4.11.) 

   

Sendo λ o coeficiente de esbelteza e i o raio de giração da secção na direção resistente à encurvadura. 

Num elemento isento de imperfeições e com comportamento elástico perfeitamente plástico, como o 

aço macio utilizado nas estruturas metálicas correntes, o colapso apenas se dá por encurvadura em 

regime elástico se σcr< fy, isto é, a tensão crítica na secção for inferior à tensão resistente da secção. Por 

sua vez, num elemento pouco esbelto (com um coeficiente de esbelteza λ baixo) o colapso dá-se por 

plastificação da secção quando σ = 
N

A 
= fy. Estamos na presença de dois comportamentos distintos e é 

assim definido então um limite entre os dois tipos de comportamento, λ1, obtido pela igualdade entre a 

tensão crítica e a tensão resistente da secção, e é dado por: 

 

λ1 = π ∙ √
E

fy

 

 
(4.12.) 

   

Assim, para valores do coeficiente de esbelteza até ao limite λ1, estamos perante um comportamento de 

elemento pouco esbelto e a rotura apenas se dará por esgotamento da capacidade resistente do material 

da secção. Para valores superiores a este limite, como vemos na figura seguinte, a capacidade resistente 
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da secção diminui progressivamente e quanto mais alto o coeficiente de esbelteza de um elemento maior 

será a diminuição da capacidade resistente dessa secção, como se vê na figura 4.8. 

 

 

Fig. 4.8 – Relação entre a tensão de compressão e o coeficiente de esbelteza de um elemento à compressão 
(Simões, 2014) 

 

Daqui verifica-se que para elementos curtos, ou seja com baixo coeficiente de esbelteza, a tensão crítica 

tende para infinito. Com base neste coeficiente de esbelteza λ1, define-se um coeficiente de esbelteza 

normalizada λ̅ da seguinte maneira: 

 

λ ̅= 
λ

λ1

= √
A ∙ fy

Pcr

 

 
(4.13.) 

   

Como nas estruturas reais são inevitáveis as imperfeições, geométricas ou do material, realizaram-se 

ensaios experimentais em elementos com várias esbeltezas, sendo comparado o seu comportamento real 

com o seu comportamento teórico previsto. Com base nos resultados desses ensaios desenvolveram-se 

as “curvas europeias de dimensionamento à encurvadura”. Com base na figura 4.9, verifica-se que para 

valores baixos de λ̅, o colapso de um elemento comprimido ocorre por plastificação da secção. Para 

valores de λ̅ elevados, o colapso ocorre por encurvadura em regime elástico, verificando-se que as 

imperfeições são pouco influentes. Para valores intermédios de λ̅ é quando se verificam resultados mais 

díspares comparativamente ao comportamento teórico, pelo que conclui-se que as imperfeições são mais 

influentes (Simões, 2014). 
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Fig. 4.9 – Resultados de ensaios em peças reais (Simões, 2014) 

 

4.3.2. ENCURVADURA EM MICROESTACAS 

Introduzidos assim os conceitos mais importantes relativos ao fenómeno da encurvadura, converge-se 

então para o caso de estudo, as microestacas. Como as microestacas são elementos com elevada 

esbelteza e devido às elevadas tensões de compressão a que estas ficam sujeitas, o fenómeno da 

encurvadura não só não é desprezável como geralmente é condicionante no dimensionamento estrutural 

destes elementos. Na presença de solos menos bons, devido ao menor confinamento a que a microestaca 

passa a estar sujeita, este fenómeno é amplificado. Desta forma, este tipo de fundações indiretas é na 

grande maioria dos casos condicionado pela sua estabilidade estrutural (Vaz, 2008). A análise da 

encurvadura em microestacas (ou em estacas esbeltas) é ditada pela seguinte equação diferencial (Poulos 

e Davis, 1980): 

 

EI ∙  
dy

4

dx
4

 + P ∙ 
dy

2

dx
2

 + Kh ∙ y = 0 
 

(4.14.) 

   

Em que: 

EI – rigidez à flexão da microestaca; 

P – esforço axial; 

y – deslocamento perpendicular ao eixo; 

x – coordenada ao longo do eixo da microestaca; 

Kh – módulo de reação lateral do solo nas unidades do E, obtido pelo produto da rigidez lateral do solo 

com o diâmetro da estaca (microestaca). 

No caso de a microestaca estar restringida lateralmente e possuir um módulo de reação lateral do solo 

constante, uma das soluções mais antigas para esta equação diferencial foi obtida por Timoshenko em 

1936, sendo a carga crítica dada por: 
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Pcr

Pe

 =  m2 + 
β

2

m2
 

 
(4.15.) 

   

Com: 

 

β
2 

= 
kh  ∙ d ∙ L

4

π4 ∙ EI
 

 
(4.16.) 

   

Em que: 

Pe – carga crítica de Euler; 

d – diâmetro da microestaca; 

kh – rigidez lateral do solo em kN/m3; 

L – comprimento da microestaca; 

m – número de semiondas 

O valor de m é determinado a partir da condição que Pcr é mínimo. Para β=0, Pcr é mínimo para m=1 e 

Pcr=Pe. Assim seria se kh=0. O valor de kh aumenta o número de semiondas e consequentemente aumenta 

Pcr. Para uma microestaca infinitamente longa o varejamento ocorre em comprimentos de semionda: 

 

L

√β
 = √

π ∙ EI

kh ∙ d

4

 

 
(4.17.) 

   

E a carga crítica é dada por: 

 

Pcr = 2 ∙ √EI ∙ kh ∙ d = 2 ∙ β ∙ Pe 
(4.18.) 

   

De acordo com Bjerrum, igualando a equação 4.18. ao facto de a carga crítica ter de ser menor ou igual 

que o produto da tensão resistente do material, fy, pela área da secção, A, obtém-se a seguinte relação: 

 

I

A
2

 ≤ 
fy

2

4 ∙ kh∙ d ∙ E
 

 
(4.19.) 

   

De que resulta: 

 

Kh ≤ 
1

4 ∙ EI

A
2
 ∙  fy

2

 
 

(4.20.) 
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Conclui-se assim que, em microestacas restringidas lateralmente e com kh constante, haverá encurvadura 

se o módulo de reação lateral do solo Kh, for inferior ao valor resultante da equação anterior. Então, na 

presença de solos moles ou vazios, o valor de Kh será baixo ou nulo (no caso dos vazios), o que levará 

a um comprimento de encurvadura maior visto não existir confinamento. Um solo mole tem um baixo 

módulo de reação lateral e como as microestacas tem diâmetros reduzidos resulta num baixo valor de 

Kh, que se caracteriza num baixo confinamento e tem como consequência uma menor carga crítica e 

conduzirá assim mais facilmente a fenómenos de encurvadura (Poulos e Davis, 1980).  

 

4.3.3. ANÁLISE PELO MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS  

De forma a analisar a encurvadura por microestacas, recorre-se ao método dos elementos finitos porque 

a resolução analítica do problema é muito complexa. O objetivo desta análise por elementos finitos, para 

calcular a carga crítica de encurvadura, consiste na resolução da equação 4.14. A criação do domínio é 

gerada pela divisão do problema em vários elementos finitos discretos e entre cada elemento existe uma 

interconexão. Para dar resposta a este problema, o método de elementos finitos revela-se uma ferramenta 

mais versátil e mais eficaz do que o método das diferenças finitas, que por sua vez requere uma 

formulação diferente para as extremidades do corpo. 

De forma a analisar o problema da encurvadura em microestacas criou-se um código baseado no método 

dos elementos finitos com o objetivo de calcular a carga crítica. O procedimento consiste em discretizar 

a malha dividindo a barra (microestaca) num conjunto de elementos de igual comprimento, em que cada 

elemento é construído por dois nós (um por cada extremidade) e cada nó possui dois graus de liberdade, 

um de translação no sentido perpendicular e um de rotação. Em elementos consecutivos, existe um nó 

que lhes é comum. No método dos elementos finitos, a solução numérica da equação diferencial que 

traduz o fenómeno da encurvadura em microestacas aparece sob a forma de matrizes existentes para 

cada elemento, que adquirem a seguinte forma: 

Matriz de rigidez material, Km: 

 

Km = 

[
 
 
 
 
 
 
 
 

L

4EI

L

6EI
-

L

2EI

L

6EI
L

6EI
-

L

12EI

L

6EI
-

L

12EI
-

L

2EI

L

6EI
-

L

4EI

L

6EI
L

6EI

L

12EI
-

L

6EI

L

12EI

22

2323

22

2323

]
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

(4.21.) 
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Matriz de rigidez geométrica, Kg: 

 

Kg= -P ∙

[
 
 
 
 
 
 
 
 

15

2L

10

1

30

L

10

1
10

1

5L

6

10

1

5L

6
30

L

10

1

15

2L

10

1
10

1

5L

6

10

1

5L

6









]
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

(4.22.) 

   

Matriz de rigidez do solo, Ks: 

 

Ks= -
L

630
 ∙

[
 
 
 
 

2
hh

2
hh

hhhh

2
hh

2
hh

hhhh

L6KL33K-L4,5K-L19,5K-

L33K-234KL19,5K81K

L4,5K-L19,5KL6KL33K 

L19,5K-81KL33K234K 

]
 
 
 
 

 

 
 
 

(4.23.) 

   

Cada elemento possui as matrizes apresentadas, num referencial local, e posteriormente é realizada uma 

assemblagem na matriz global. A obtenção da carga crítica é concretizada calculando os valores próprios 

e vetores próprios da matriz obtida no final. 

 

[Kglobal] = [Km] + [Ks] (4.24.) 

   

[Kglobal] + Pcr ∙ [Kg] = 0 (4.25.) 

   

Daqui vem: 

 

Pcr = - [Kg]
-1 ∙ [Kglobal] (4.26.) 

   

Calculados os valores próprios, a carga crítica será naturalmente o menor desses valores (Shatri et al., 

2014). A utilidade desta ferramenta prende-se com a obtenção do comprimento de encurvadura, que 

pode ser calculado através da equação 4.9 utilizando a carga crítica obtida no cálculo por elementos 

finitos. Sabendo então o comprimento de encurvadura, procede-se à implementação da segurança, que 

será realizada de acordo com o Eurocódigo 3. 
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De forma a testar a validade do código, optou-se por tentar replicar um ábaco, ilustrado na figura 4.10, 

presente Foundation Analysis and Design, de Poulos e Davis (1980), relativos a esta temática da 

encurvadura em microestacas e em estacas com elevada esbelteza. Para isso, foi idealizado um exemplo 

em que o módulo de reação lateral do solo, Kh, é constante em profundidade, com as seguintes 

características: 

 Nº de elementos que discreterizam a barra = 150; 

 E = 31 000 000 000 Pa; 

 I = 0,0003976078 m4; 

 Kh = 1 000 000 N/m2. 

Como já foi explicado anteriormente, o código desenvolvido devolve a carga crítica e a partir da mesma 

é possível calcular o comprimento de encurvadura, Le. O parâmetro L é correspondente ao comprimento 

da estaca (ou microestaca), e para adimensionalizar os resultados é necessário calcular o parâmetro L’, 

obtido pela seguinte equação: 

 

L
'
= √

π4 ∙(EI)p

Kh

4

 

 
(4.27.) 

   

 

Fig. 4.10 – Ábaco representativo de estacas com diferentes condições de apoio (Poulos e Davis, 1980, adaptado 
de Francis et al 1965) 

 

Os resultados obtidos da modelação são apresentados na figura 4.11. 
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Fig. 4.11 – Gráfico obtido utilizando as diferentes condições de fronteira 

 

De um modo geral é possível concluir que estes resultados validam o código elaborado. A curva relativa 

à barra duplamente apoiada apresenta algumas irregularidades comparativamente à curva presente no 

ábaco original. Uma explicação para esse facto pode residir numa eventual regularização das curvas no 

ábaco original de Francis, de forma a linearizar a solução. Independentemente disso, todas as curvas 

convergem para o local esperado no ábaco original, situando-se em cerca de 0,7∙Le/L’ na curva 

correspondente a uma estaca duplamente apoiada e corresponde às condições de fronteira encastramento 

e apoio. No caso da duplamente encastrada, converge para cerca de 0,66∙Le/L’. Parece razoável admitir 

que, com estes resultados, o código está validado e será assim parte integrante do dimensionamento de 

microestacas no presente trabalho. 

 

4.3.4. IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA – EUROCÓDIGO 3 

Como já foi mencionado previamente, a introdução da segurança relativamente a fenómenos de 

instabilidade será realizada de acordo com o Eurocódigo 3. No caso de uma torre triangular ou 

quadrangular, e reticulada, as pernas da torre estarão sujeitas a esforços de compressão e a alguns 

esforços de flexão provocados pelas ações horizontais. Deste modo, o dimensionamento da secção será 

feito à flexão composta. Contudo, é importante ter em conta que o Eurocódigo 3 assenta em pressupostos 

de dimensionamento de estruturas metálicas correntes, utilizando aços correntes como o S235, S275, 

S355, S420 e S460. Ora, no presente caso de estudo, as microestacas são elementos metálicos enterrados 

e com propriedades resistentes muito superiores às dos perfis correntes. Assim sendo, a implementação 

de segurança não poderá ser seguida à risca pelo Eurocódigo 3, sendo por isso apenas baseada neste, 

com as devidas adaptações. 

No presente caso de estudo serão utilizadas barras GEWI e a avaliação da estabilidade à encurvadura 

será efetuada considerando uma secção circular cheia. Em secção cheia, no presente caso, efetuando as 

verificações de acordo com a figura 4.12 e o quadro 4.6, conclui-se que a classe do aço será a classe 1. 

Como o Eurocódigo 3 permite realizar um dimensionamento plástico na presença de classes de aço 1 e 

2, será efetuado um dimensionamento plástico das microestacas no presente caso.   
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Fig. 4.12 – Secção tubular para efeitos de classificação da secção (CEN, 2010a) 

 

Quadro 4.6 – Relações máximas de comprimento-espessura para perfis tubulares (adaptado de CEN, 2010a) 

Classe Secção em flexão e/ou compressão 

1 d/t ≤ 50 ε2 

2 d/t ≤ 70 ε2 

3 d/t ≤ 90 ε2 

ε = (235 / fy)0,5 

fy 235 275 355 420 460 560 670 

ε 1,00 0,92 0,81 0,75 0,71 0,65 0,59 

ε2 1,00 0,85 0,66 0,56 0,51 0,42 0,35 

 

A verificação da segurança à encurvadura por flexão num elemento submetido a flexão composta com 

compressão, é efetuada de acordo com a seguinte expressão: 

 

NEd

χ ∙ 
NRd

γM1

+ Kyy ∙
My,Ed

 
My,Rd

γM1

 ≤ 1,0 
 

(4.28.) 

   

Com: 

NEd – esforço axial de cálculo; 

NRd – esforço axial resistente (produto da área da secção pela resistência de cálculo do aço); 

γM1 – coeficiente parcial de resistência do aço, correspondente a 1,0; 

χ – fator de redução devido à encurvadura por flexão; 

Kyy – fator de interação; 

My,Ed – momento fletor de cálculo, na direção y; 

My,Rd – momento fletor resistente (produto do módulo de flexão, W, pela resistência de cálculo do aço); 

O fator de redução devido à encurvadura por flexão pode ser estimado a partir das curvas europeias de 

dimensionamento à encurvadura utilizando a equação 4.7., e consultado o coeficiente de redução χ de 

acordo com as figuras 4.13 e 4.14, retiradas do Eurocódigo 3. 
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Fig. 4.13 – Consulta da curva de encurvadura de uma secção circular tubular e cheia (adaptado de CEN, 2010a) 

 

 

Fig. 4.14 – Curvas europeias de dimensionamento à encurvadura (CEN, 2010a) 

 

No que toca ao módulo de flexão W, consultando o Eurocódigo 3 verifica-se, como já foi mencionado, 

que para as secções tubulares em questão e para uma secção circular cheia é permitido efetuar um 

dimensionamento plástico. Assim, utilizou-se o módulo de flexão plástico, Wpl, que numa secção 

circular cheia resulta da seguinte expressão: 
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Wpl,y = 
d

3

6
 

 
(4.29.) 

   

O cálculo do fator de interação Kyy é efetuado segundo o Método 2 apresentado no Eurocódigo 3, e rege-

-se pelas seguintes equações: 

 

Kyy = Cmy ∙ ( 1+ (λ ̅- 0,2)
NEd

χ ∙ 
NRd

γM1

) 
 

(4.30.) 

   

Kyy ≤ Cmy ∙ ( 1+ 0,8 ∙
NEd

χ ∙ 
NRd

γM1

) 
 

(4.31.) 

   

Em que a constante Cmy define-se como o coeficiente de momento uniforme equivalente e é dependente 

da forma do diagrama de momentos. Na presente metodologia de cálculo será admitido, por 

simplificação, o valor de 1,0 para este coeficiente, que é o maior valor que este pode assumir, e como 

deste modo incrementa o valor de Kyy trata-se assim de uma simplificação conservadora. 

 

4.4. AÇÕES HORIZONTAIS 

4.4.1 MECANISMOS 

Nos casos correntes as ações verticais são significativamente maiores do que as ações horizontais, sendo 

estas últimas tipicamente absorvidas pela rigidez do maciço de encabeçamento. Especialmente no caso 

de pontes e de estruturas portuárias, as ações horizontais são especialmente condicionantes devido a por 

exemplo ações como choque do navio e o impacto das ondas (Sousa, 2006). No que toca às ações 

horizontais em torres e postes de grande altura, podemos concluir que o seu valor é consideravelmente 

menor do que as ações axiais a que estas estruturas estarão sujeitas, como se verá mais adiante. 

A rotura de um elemento estaca-solo devido a ações horizontais pode-se dar de duas formas distintas: 

rotura do solo por falta de capacidade de carga, rotura da estaca por esgotamento da capacidade resistente 

da estaca à flexão ou ao corte. A rotura por falta de capacidade de carga é típica de estacas curtas (rígidas) 

e a rotura por esgotamento da capacidade resistente da estaca é típica de estacas esbeltas (flexíveis), 

como se ilustra na figura 4.15. No primeiro caso ocorre uma translação da estaca e aparece uma cunha 

de rotura no solo. No segundo caso, a estaca flete e pode formar, ou não, uma rótula plástica algures a 

meio ou no topo, na presença de maciço de encabeçamento, como ilustrado na figura 4.16. 
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Fig.4.15 – Exemplo de um mecanismo devido a ações horizontais numa estaca curta e numa estaca esbelta 
(Poulos e Davis, 1980) 

 

 

Fig. 4.16 – Casos mais comuns de rotura por ações horizontais (adaptado de Viana da Fonseca, 2015) 

 

Regra geral, o dimensionamento de uma microestaca raramente é condicionado pelo esgotamento da 

capacidade do terreno pois as ações horizontais, quer em edifícios correntes quer em torres e postes 

como é o nosso caso de estudo, são relativamente pequenas comparativamente às ações verticais. O 

facto de as microestacas serem tipicamente elementos esbeltos também acentua a maior importância da 

componente estrutural ao invés da capacidade resistente do terreno. A influência da esbelteza nestes 

elementos traduz-se na mobilização pressões passivas ao longo de um considerável comprimento, que 

incrementa a sua capacidade resistente a cargas horizontais, tornando assim o mecanismo de rotura por 

esgotamento da capacidade do terreno altamente improvável.  
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4.4.2. DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL 

4.4.2.1. Modelo de Winkler 

A análise do comportamento do elemento solo-estaca pode ser feita recorrendo a meios discretos, entre 

os quais o solo é representado por uma mola lateral, e meios contínuos em que se considera que o solo 

é um elemento contínuo. O meio discreto de Winkler, adaptado a estacas como vemos na figura 4.17, é 

um dos método de avaliação mais utilizados quando se pretende efetuar uma análise discreta, 

assemelhando a interação solo-estrutura de uma estaca carregada transversalmente a um modelo de viga 

em apoio elástico carregada também transversalmente, em que a viga representa a estaca e os apoios 

elásticos representam o solo circundante através de molas. O equilíbrio do sistema é ditado pela seguinte 

equação diferencial de 4ª ordem: 

 

EI ∙
d

4
y

dx
4

+ kh ∙ d  ∙ y = q 
 

(4.32.) 

   

Em que: 

kh – rigidez das molas que representam a rigidez lateral do solo; 

d – diâmetro da estaca; 

q – carga transversal; 

EI – rigidez à flexão do elemento estrutural. 

 

 

Fig. 4.17 – Adaptação do meio de Winkler ao caso de uma estaca  

 

A solução analítica daquela equação é a seguinte: 

 

y(x)= eλx (C1 cos(λx) + C2 sen(λx)) + e-λx  (C3 cos(λx) + C4 sen(λx)) (4.33.) 

   

Com, 
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λ = √
K

4EI

4

 

 
(4.34.) 

   

Em que: 

K – coeficiente de Winkler, designado por módulo de reação do solo (produto da rigidez das molas pelo 

diâmetro da estaca); 

C1, C2, C3 e C4 – constantes que resultam das condições de fronteira do problema, que resultam da 

prescrição de forças, momentos, deslocamentos ou rotações aplicados nos nós. 

A resolução deste problema implica a quantificação do coeficiente de Winkler, com vista a introduzir a 

rigidez do solo no problema. O módulo de reação lateral do solo pode introduzido através de uma 

expressão proposta por Vesic, com: 

 

K = 0,65 ∙ √
Es d

4

E I 

12

 ∙ 
Es

1-ν2
 

 
(4.35.) 

   

Em que: 

EI – rigidez à flexão da estaca; 

Es – módulo de elasticidade do solo; 

ν – coeficiente de Poisson. 

A partir desta solução analítica, de acordo com as condições fronteira do problema, é possível obter o 

diagrama de momentos fletores e de esforço transverso ao longo da estaca através de derivação da 

equação 4.33. Esta solução, contudo, apenas é válida para solos homogéneos, pelo que em situações 

com um horizonte geotécnico mais heterogéneo, é necessário recorrer a outras metodologias robustas 

(Cardoso e Costa, 2015). 

 

4.4.2.2. Curvas p-y 

O método das curvas p-y apresenta-se como uma extensão do modelo de Winkler, contemplando no 

entanto a não linearidade entre a reação do solo (p) e o deslocamento da estaca (y). Aplicando o problema 

de Winker a uma estaca (no presente caso microestaca), podemos admitir que a força p [kN/m] se 

relaciona com o deslocamento y [m] através de: 

 

p = - K ∙ y  (4.36.) 

  

Em que K [kN/m2] é o módulo de reação do solo e quando dividido pela dimensão transversal da estaca, 

origina o coeficiente de reação do solo kh [kN/m3], que em termos de modelação representa a rigidez 

das molas que reproduzem a reação lateral do solo. O seu sentido negativo é devido ao facto da reação 

do solo ser em sentido oposto ao deslocamento (Sousa, 2006). 
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O método consiste na introdução de curvas que representam o comportamento do solo, como está 

presente na figura 4.18. Estas curvas têm sido desenvolvidas com base em vários estudos de ensaios de 

carga bem como recurso a modelos números tridimensionais. É um método de dimensionamento de 

grande aceitação, que apesar da sua simplicidade possui vasta experiência acumulada. Hoje em dia, os 

programas comerciais dedicados ao dimensionamento de estacas possuem curvas p-y típicas de cada 

tipo de solo. A robustez do modelo é quanto maior quanto mais precisas forem as curvas p-y.  

Estas curvas dependem de parâmetros como dimensão e forma da secção transversal da estaca, tipo de 

terreno e os seus parâmetros de resistência e deformabilidade, tipo de carregamento do terreno, entre 

outros (Sousa, 2006). São curvas com uma geometria não linear, mas são habitualmente aproximadas a 

curvas de carácter mais simples, como por exemplo seguindo as leis do modelo elasto-plástico (ver 

figura 4.19). Este modelo tem a vantagem de apenas requerer dois parâmetros para a sua definição, o 

coeficiente de rigidez K e a resistência última do solo, pu.  

 

 

Fig. 4.18 – Exemplo de um conjunto de curvas p-y características do conjunto solo-estaca (Sousa, 2006) 

 

 

Fig. 4.19 – Exemplos de curvas p-y: a) curva p-y real b) simplificação recorrendo ao modelo elasto-plástico 
(adaptado de Cardoso e Costa 2015) 
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Em areias (condições drenadas), num cenário homogéneo com módulo de elasticidade constante em 

profundidade, o módulo de reação lateral do solo, K, pode ser o da expressão acima apresentada por 

Vesic. Num cenário com evolução de rigidez em profundidade, pode ser calculado através de: 

 

K = nh ∙ z   (4.37.) 

  

Em que nh é um parâmetro em função da compacidade da areia (Quadro 4.7) e z é a profundidade. 

 

Quadro 4.7 – Valores de nh (MN/m3) em função da compacidade do solo (Sousa, 2006) 

Compacidade Solta Média Compacta 

Areia submersa 5,4 16,3 33,9 

Areia emersa 6,8 24,4 61,0 

 

Relativamente ao parâmetro pu, este pode ser obtido a partir da seguinte equação: 

 

pu = 3 ∙ σ'
v ∙ Kp ∙ d (4.38.) 

   

Em que o Kp  representa o impulso passivo de Rankine e σ'
v  representa a tensão efetiva no ponto médio 

da camada. Em argilas normalmente consolidadas (condições não drenadas), de uma forma simplificada, 

o módulo de reação lateral do solos e a resistência última do solo podem ser calculadas através das 

seguintes equações, em função da resistência não drenada cu: 

 

K = 67 ∙ cu (4.39.) 

   

{
pu = 0 , para z < 1,5 ∙ d

   pu = 9 ∙ cu ∙ d,  para z ≥ 1,5 ∙ d
 

 
(4.40.) 

   

No entanto, alerta-se para o facto de estas expressões representarem modelos muito simplificados. As 

curvas p-y podem tomar formas mais complexas de forma a aumentar a precisão da modelação. Ainda 

assim, a forma mais eficaz de se obterem estas curvas passa por ensaios de carga em estacas em 

verdadeira grandeza, de preferência efetuando uma medição direta. Uma forma possível de medição das 

curvas p-y passa pela medição indireta dos momentos fletores, obtidos através da colocação de dois 

extensómetros no fuste da estaca. A deformada da estaca é obtida por dupla integração dos momentos 

fletores em que as constantes de integração são o deslocamento e rotação medidos na cabeça da estaca, 

enquanto a reação do solo é obtida por dupla diferenciação dos momentos fletores. De acordo com Sousa 

(2006), é importante que as medições sejam efetuadas corretamente pois enquanto a integração atenua 

os possíveis erros de medição, a diferenciação atua em sentido oposto. 
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4.5. LIGAÇÕES À SUPERESTRUTURA  

Como anteriormente mencionado neste trabalho, a solução proposta será constituída por microestacas 

GEWI. Esta opção, ao invés de microestacas com perfis tubulares, recai sobretudo na perspetiva de 

elaborar uma solução que apenas contenha aço devido ao natural interesse da empresa em projetar, 

produzir e exportar elementos metálicos. Devido ao reduzido diâmetro das barras GEWI, juntamente 

com os acessórios que a Dywidag comercializa, é possível efetuar um sistema de ligações utilizando 

perfis metálicos. Por sua vez, uma solução com perfis tubulares já justificaria uma solução de ligações 

com um maciço de encabeçamento de betão armado e outros elementos que viabilizassem a transferência 

de cargas da superestrutura para as microestacas.  

No presente trabalho, optou-se por uma solução de ligações a ser efetuada em cada perna 

individualmente ao invés das soluções de fundações diretas típicas da empresa, que consistem, na sua 

grande maioria, numa sapata comum a todas as pernas. Com uma solução por perna garante-se que esta 

é aplicável independentemente do espaçamento entre as pernas.  

As ações horizontais na superestrutura resultam em elevados momentos fletores na base, que por sua 

vez originam um binário que faz algumas pernas trabalhar à tração e outras à compressão. Em cada 

perna irão assim existir esforços axiais, resultantes do peso próprio e dos momentos fletores, e esforços 

transversos, resultantes da ação horizontal do vento. Assume-se que a ligação entre as pernas da estrutura 

é rígida, e desta forma, que a ação transversal na base se divide equitativamente pelo número de pernas 

da torre. 

As ligações à superestrutura serão efetuadas com 2 perfis UPN dispostos na horizontal, um perfil HEB 

disposto na vertical e duas chapas soldadas aos perfis por cada microestaca, com o objetivo de a fixar. 

O perfil HEB é soldado aos perfis UPN na face de contacto com o perfil. As chapas serão soldadas aos 

perfis UPN, abrangendo uma distância de metade do comprimento dos banzos dos perfis UPN. A ligação 

das microestacas às chapas é efetuada com porcas e contraporcas. A solução é ilustrada figura 4.20. 

 

 

Fig. 4.20 – Ilustração da solução proposta com microestacas GEWI (cortesia da Metalogalva) 
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Cada perfil UPN irá conter 3 cutelos metálicos, 1 dos quais a meio e os outros 2 alinhados com as 

microestacas, como ilustrado na figura 4.20. Os 3 cutelos metálicos funcionam como rigificadores 

porque a barra horizontal está sujeita a moderados esforços transversos (resultantes da componente 

vertical das ações por perna), que podem provocar encurvadura por esforço transverso, daí serem 

colocados nos locais onde há uma variação abrupta do sentido do esforço transverso. A encurvadura por 

esforço transverso caracteriza-se numa forte compressão da alma que provoca instabilidade. O 

dimensionamento destes cutelos metálicos não será efetuado neste presente trabalho, no entanto, o seu 

dimensionamento deve ser realizado de acordo com a parte 1-5 do Eurocódigo 3, “Estruturas de Placas”.  

Quanto à disposição em planta, em torre reticuladas com base triangular, o encabeçamento terá a 

disposição apresentada na figura 5.21, e em torres com base quadrangular terá a disposição da figura 

5.22.  

 

 

Fig. 4.21 – Esquema ilustrativo das ligações por perna, em planta, numa torre triangular 
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Fig. 4.22 – Esquema ilustrativo das ligações por perna, em planta, numa torre quadrangular 
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5 

FERRAMENTA DE CÁLCULO 

 

 

5.1. DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

A ferramenta de cálculo elaborada neste trabalho nasce não só da necessidade de conceber os projetos 

com agilidade mas também da procura de soluções otimizadas. No meio em que a Metalogalva se insere 

é importante a existência de ferramentas que permitam que o processo do dimensionamento seja célere, 

não só para dar resposta ao volume de projetos que chegam à empresa, mas também para esboçar 

soluções competitivas que permitam ganhar concursos. E é neste âmbito que surgiu a necessidade de 

criar uma ferramenta que permita dimensionar e otimizar soluções profundas por microestacas da forma 

mais automática possível. Além do dimensionamento das microestacas, a ferramenta também efetua um 

pré-dimensionamento dos perfis metálicos e das chapas soldadas, que fazem a ligação com a 

superestrutura, e um mapa de quantidades que permita uma primeira estimativa do custo da solução. 

Para dar resposta a este desafio foi utilizada uma ferramenta em Excel, recorrendo em algumas ocasiões 

a Visual Basic for Applications (VBA), bem como a um código escrito em Matlab que foi transformado 

num ficheiro executável para poder ser utilizado em qualquer computador sem utilizar o Matlab, e o 

resultado é diretamente apresentado no Excel.  

À utilização da ferramenta está associada uma informação cromática correspondente à cor de fundo de 

cada célula, que se caracteriza da seguinte forma:  

 Amarelo – Células destinadas à introdução de dados; 

 Azul – Células com um menu dropdown que permite ao utilizador selecionar a opção que 

pretende; 

 Verde – Células que verificam a segurança e validam os resultados dos cálculos efetuados; 

 Vermelho – Células que não verificam a segurança; 

 Branco – Células que realizam os cálculos intermédios. 

A ferramenta é constituída por 8 separadores, sendo que apenas 6 se encontram visíveis. Um dos 

separadores que se encontram ocultos é constituído pelas tabelas com as propriedades dos perfis 

metálicos utilizados nesta solução e o outro essencialmente por tabelas auxiliares que têm como função 

executar cálculos intermédios, que depois são exibidos nas células que estão presentes nos separadores 

visíveis. O processo do dimensionamento da solução é efetuado começando no separador 

“Introdução_Dados” e percorrendo os separadores pela ordem em que os quais se encontram até ao 

separador “Output_Solução”, como está patente no quadro 5.1. 
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Quadro 5.1 – Quadro-síntese dos separadores presentes na ferramenta de cálculo 

Nº Nome do separador Descrição 

1 Introdução_Dados 
Introdução dos dados do problema: geometria da torre, esforços 

no baricentro e horizonte geotécnico. 

2 Comprimento 
Cálculo do comprimento livre, comprimento do bolbo de selagem e 

do comprimento das microestacas. 

3 Diâmetro 
Dimensionamento da secção das microestacas de acordo com a 

metodologia apresentada no Eurocódigo 3. 

4 Base_Metálica 
Pré-dimensionamento dos perfis metálicos e chapas que compõe 

o encabeçamento das microestacas. 

5 Custos Mapa de quantidades de aço e estimativa de custos da solução. 

6 Output_Solução 
Nota de cálculo referente ao dimensionamento das microestacas, 

que valida a solução obtida. 

 

 

5.2. INTRODUÇÃO DE DADOS 

O separador “Introdução_Dados” é o ponto de partida de todo o dimensionamento. Neste separador são 

introduzidas as características da torre (ou poste), os esforços (sem majoração) no baricentro da base da 

estrutura e as características de cada camada do terreno. Na parte superior deste separador existe um 

espaço destinado ao preenchimento de informação da obra como o cliente, o código da torre, o local e a 

obra. Na figura 5.1. apresentam-se as tabelas de preenchimento de dados. 

Este separador contém uma tabela informativa com os valores típicos do resultado do ensaio SPT para 

ser consultada em situações particulares, quando se pretender efetuar um pré-dimensionamento sem o 

auxílio de uma sondagem geotécnica do local. 
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Fig. 5.1 – Vista geral do separador  

 

Na primeira tabela são introduzidas as dimensões geométricas da torre. No primeiro menu dropdown é 

introduzida a geometria da base da torre e nas células com um fundo amarelo são introduzidas outras 

características geométricas. Na segunda tabela são introduzidos os esforços condicionantes, sem 

majoração e com o vento a atuar nas direções perpendicular e oblíqua no baricentro da base da torre, e 

são transformados em esforços de cálculo de acordo com a Abordagem de Cálculo 1 do Eurocódigo 7. 

Numa torre quadrangular a direção considerada oblíqua é inclinada de 45º e numa torre triangular de 

90º, ambas comparativamente com a direção perpendicular, como está ilustrado na figura 5.2. 
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Fig. 5.2 – Direções críticas do vento apresentadas na ferramenta 

 

De seguida, efetua-se o preenchimento de 3 células que dão início à caracterização geotécnica e para o 

dimensionamento das microestacas. O utilizador, através de 3 menus dropdown, tem de introduzir qual 

o tipo de sondagem geotécnica disponível para o dimensionamento (ensaio SPT, CPT ou PMT), o 

número de camadas existentes (até um máximo de 5 camadas) e também indicar o tipo de injeção de 

calda pretendido para a selagem da microestaca (IGU ou IRS).  

Segue-se então a introdução da informação respetiva a cada camada. Previamente, o utilizador tem de 

indicar o tipo de camada e se esta pertence ao bolbo de selagem. Os tipos de camadas presentes nesta 

ferramenta são: 

 Solo incompetente, que representa as camadas superficiais com parâmetros geotécnicos 

deficientes; 

 Argila; 

 Silte; 

 Areia; 

 Cascalho; 

 Grés/Marga/Calcário; 

 Rocha Branda; 

 Rocha. 

Selecionando o tipo de camada presente e também se bolbo de selagem a contém, automaticamente, 

através da informação cromática mencionada anteriormente, serão indicadas as células em que é 

necessário o seu preenchimento. Através da introdução dos dados pedidos pela ferramenta, esta devolve 

a resistência unitária calculada do fuste, módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson, coeficiente de 

expansão do bolbo de selagem, o módulo de reação lateral do solo e o fator de injeção de volume de 

calda.  

Na realização desta ferramenta, além das metodologias de cálculo e de estimação de parâmetros 

apresentadas nos capítulos anteriores, foram admitidos certos pressupostos. Devido à inexistência de 

propriedades mecânicas num solo considerado incompetente, estimou-se um valor de 5 MPa para o 

módulo de elasticidade e de 0,3 para o valor do coeficiente de Poisson. Devido também à inexistência 

de informação explícita para a estimativa da resistência unitária do fuste foram admitidos os valores de 

225 kPa para uma rocha branda e 400 kPa para uma rocha. Principalmente na presença de uma rocha 

trata-se de um valor conservativo, estando a resistência unitária do fuste fortemente dependente da 

natureza da rocha e do seu grau de alteração, sendo assim um valor que procura cobrir tais incertezas. 
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No que toca aos módulos de elasticidade em rochas, foram estimados os valores de 250 MPa para uma 

rocha branda e de 1 GPa para uma rocha.  

Na presença uma camada do tipo grés, marga ou calcário, utilizando o ensaio PMT é possível estimar a 

resistência do fuste recorrendo ao ábaco de Bustamante e Doix correspondente. No entanto, quando a 

sondagem disponível se trata de um SPT ou CPT, cujo ábaco mencionado não contempla diretamente 

os seus resultados do ensaio (ver figura 4.4), foram admitidas propriedades iguais às de uma rocha 

branda. No caso de estarmos perante uma sondagem SPT e na presença de um solo argiloso, devido à 

ausência de metodologias robustas para a estimativa do seu módulo de elasticidade, adotaram-se valores 

conservativos dos intervalos expectáveis para cada classe de argila. Os valores tomados foram os 

apresentados no quadro 5.2. 

 

Quadro 5.2 – Módulos de elasticidade adotados em solos argilosos, na presença de uma sondagem SPT 
(Bowles, 1996) 

Tipo de solo Resultado do ensaio Es [MPa] 

Argila muito mole 0 a 4 3 

Argila mole 4 a 8 7 

Argila média 8 a 15 20 

Argila rija 15 a 30 35 

Argila muito rija 30 a 60 50 

Argila dura > 60 80 

 

No cálculo da resistência da microestaca optou-se por não contabilizar a componente da resistência de 

ponta, pois como a secção das microestacas do presente caso é muito pequena, a componente da 

resistência de ponta será também muito reduzida.  

Dito isto, é importante mencionar que as simplificações assumidas, especialmente para as camadas que 

saem do âmbito dos solos e entram no âmbito das rochas, são conservativas, mas são suficientes para se 

realizar uma análise realista. Para a profundidade que se espera que uma microestaca vá atingir, prevê-

-se que na grande maioria dos casos esta atravesse maioritariamente solos e apenas em certos casos 

atravesse rochas brandas e rochas alteradas, especialmente em camadas mais profundas.  

 

5.3. CÁLCULO DO COMPRIMENTO DE UMA MICROESTACA 

O segundo separador intitula-se por “Comprimento” e tal como o nome indica, tem como principal 

objetivo efetuar o cálculo do comprimento da microestaca. Os resultados obtidos dos cálculos efetuados 

neste separador também se estendem à obtenção do comprimento livre e do comprimento do bolbo de 

selagem.  

Nas tabelas da figura 5.3 são efetuados os cálculos relativos à distribuição de esforços pelas pernas da 

torre, apresentando os esforços verticais para a perna mais carregada, permitindo depois a obtenção do 

esforço axial da microestaca mais carregada. O esforço axial não é igual nas duas microestacas devido 

ao momento provocado pela carga horizontal, como esquematizado na figura 5.4, que faz com que uma 

das microestacas seja mais solicitada.  
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Fig. 5.3 – Esforços verticais máximos 

 

 

Fig. 5.4 – Esquema de cálculo utilizado em cada perna da torre 

 

No cálculo do esforço axial por perna, o sentido considerado como positivo é o descendente, logo, os 

resultados do esforço axial de tração têm sentido negativo. No entanto, para facilitar os cálculos na 

ferramenta, todos os valores finais dos esforços axiais numa perna são considerados em módulo. 

No caso de uma torre quadrangular a direção crítica do vento é a direção oblíqua porque nessa direção 

apenas uma perna resiste aos esforços de tração e compressão (dependendo do sentido do momento). 

Quando o vento é aplicado na direção perpendicular, duas pernas ficam comprimidas e duas pernas 

ficam tracionadas, enquanto na direção oblíqua uma perna fica comprimida e uma perna fica tracionada. 

As outras duas pernas não estarão a ser esforçadas por se encontrarem no eixo neutro.  

No caso de uma torre triangular, a direção crítica é a perpendicular porque, como a distância entre pernas 

é menor do que na direção oblíqua, o mesmo momento fletor leva sempre a maiores esforços de 

compressão ou tração nas pernas. Com o vento a atuar na direção perpendicular, forma-se um binário 

ao qual uma perna fica sujeita aos esforços de compressão ou tração e as outras duas pernas resistem 

aos esforços opostos. Se a ação do vento atuar na direção oblíqua, uma perna fica comprimida, outra 

perna fica tracionada e outra perna situa-se no eixo neutro e por isso não está sujeita a esforços.  
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No que toca ao cálculo do comprimento, este inicia-se com a escolha do diâmetro de furação, que na 

ferramenta varia entre 3 e 8 polegadas. Para microestacas GEWI recomendam-se diâmetros entre 3 e 5 

polegadas, desde que sejam cumpridos os requisitos referentes à espessura de recobrimento necessária, 

apresentados no quadro 3.3. A ferramenta contém mais diâmetros de furação para precaver uma situação 

futura em que sejam introduzidas microestacas com maior diâmetro, como perfis tubulares, que, 

consequentemente, precisam de maiores diâmetros de furação. Na figura 5.5 apresentam-se as tabelas 

que realizam o cálculo do comprimento necessário da microestaca de forma a suplantar as solicitações 

apresentadas na figura anterior. Além da oportunidade de aferir qual a combinação condicionante, 

também é possível visualizar o comprimento necessário que cada camada teria de possuir de forma a 

conseguir resistir às solicitações. Por fim, também é possível identificar a camada em que teoricamente 

a microestaca termina, representada pela célula que se torna verde na coluna mais à direita.  

 

 

Fig. 5.5 – Cálculo do comprimento teórico necessário da microestaca 
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Numa primeira fase, após o cálculo dos vários comprimentos teóricos necessários para a microestaca, a 

ferramenta seleciona automaticamente o maior comprimento resultante das 4 combinações do 

Eurocódigo 7 e toma-o como o comprimento da microestaca, arredondando à décima. De seguida, 

calcula o comprimento livre e o comprimento do bolbo de selagem com base nesse comprimento da 

microestaca. No entanto, estes são apenas valores provisórios. Foram introduzidas algumas condições, 

“regras de boa prática”, que indicam que o comprimento livre terá necessariamente de ter um 

comprimento mínimo de 3 m e o bolbo de selagem um comprimento mínimo de 3,5 m. Com base nestas 

regras, a ferramenta recalcula os comprimentos acima mencionados. O resultado final presente neste 

separador já contempla estas condições e é representado na figura 5.6. 

 

 

Fig. 5.6 – Obtenção do comprimento livre, comprimento do bolbo de selagem e comprimento da microestaca 

 

5.4. DIMENSIONAMENTO DA SECÇÃO DA MICROESTACA 

5.4.1. CÁLCULO DA SECÇÃO 

No dimensionamento da secção da microestaca, apenas é considerada a Combinação 1 da Abordagem 

de Cálculo 1 do Eurocódigo 7 pois trata-se da combinação que leva ao caso crítico. Como o módulo de 

reação lateral do solo não é alterado em qualquer uma das combinações de cálculo, a Combinação 1, 

que é vulgarmente conhecida como a combinação estrutural, passa a ser a combinação crítica pois é a 

que maximiza as solicitações.  

O dimensionamento começa com a escolha da microestaca à qual se quer efetuar a verificação à flexão 

composta no menu dropdown no topo da figura 5.7. As secções possíveis são as apresentadas no quadro 

3.2, do capítulo 3. 
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Fig. 5.7 – Verificação à flexão composta de acordo com o Eurocódigo 3 

 

Considerou-se que o maciço de encabeçamento é rígido e assim impede a rotação da cabeça da 

microestaca. Esta consideração também leva a um maior momento fletor máximo na microestaca, sendo 

por isso pelo lado da segurança. Para esta situação, a evolução do diagrama de momentos fletores na 

microestaca é descrita pela seguinte equação: 

 

M(x) = 
H

2 λ
∙ e-λx ∙ ( cos(λx) - sin(λx) ) 

 
(5.1.) 

   

Em que x é o desenvolvimento em profundidade da microestaca, como podemos ver na figura 4.17.  

Optou-se por deixar visível o gráfico presente na figura 5.7, que representa a evolução do diagrama de 

momentos fletores em profundidade nos primeiros metros de microestaca, que são onde estes assumem 

maiores valores. Este diagrama é importante para perceber qual o valor do módulo de reação lateral do 

solo, K, a colocar na célula com fundo amarelo. Como já foi mostrado no capítulo anterior, este valor 

de K é importante para estimar o valor dos momentos fletores ao longo da microestaca e tem de ser um 

valor ponderado. O critério para a escolha desse valor de K é o comprimento até ao qual se mobilizam 

esses esforços de flexão. A experiência verifica que os esforços de flexão se tornam nulos para valores 

superiores a 5 vezes o comprimento elástico (Cardoso e Costa, 2015), que é obtido da seguinte forma: 
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Lelástico = 
1

λ
 

 
(5.2.) 

   

Como estamos perante microestacas GEWI, com um reduzido diâmetro, o valor da inércia é pequeno e 

consequentemente o valor de λ será sempre elevado, de acordo com a equação 4.34. Desta forma, o 

comprimento elástico, tratando-se do inverso de λ, terá um valor reduzido, prevendo-se que na grande 

maioria dos casos apenas a primeira camada seja relevante e por isso é prudente utilizar o valor do 

módulo de reação lateral do solo da primeira camada. Como à partida o módulo de reação lateral da 

primeira camada será menor que o das restantes camadas, ao preencher a célula respetiva com esse valor 

estaremos pelo lado da segurança. No entanto, optou-se por deixar a célula aberta para permitir ao 

utilizador preencher de acordo com a sua interpretação do problema.  

Por fim, dividiu-se a tensão de cedência de uma barra GEWI por 1,15, o mesmo coeficiente parcial de 

segurança que se aplica aos varões de aço usados no betão armado. Tal opção foi tomada devido ao 

facto de uma barra GEWI ser também ela um varão e desta forma incrementa-se ligeiramente a 

segurança da solução. 

 

5.4.2. ESCOLHA DA MALHA DE ELEMENTOS FINITOS NO CÁLCULO DA CARGA CRÍTICA DE ENCURVADURA 

Antes de se efetuar esta verificação à flexão composta, é necessário efetuar o cálculo da carga crítica de 

encurvadura e para isso, como mencionado anteriormente, foi escrito um código baseado no método dos 

elementos finitos. O código é composto por uma malha de 100 elementos e o utilizador apenas tem de 

indicar as condições de fronteira do problema e efetuar o cálculo da carga crítica de encurvadura 

carregando no botão “Carga Crítica”, como se vê na figura 5.8. Esse botão gera automaticamente os 

ficheiros de input do código (figura 5.8), incluindo a distribuição dos valores do módulo de reação do 

solo em profundidade, e de seguida executa o código, devolvendo um ficheiro de resultados. Para o 

resultado aparecer na célula correspondente à carga crítica é necessário clicar no botão “Mostrar 

Resultado”. Este último botão lê o ficheiro de resultados gerado pelo código que acaba de ser executado 

e apresenta-o na célula oportuna.  

 

Fig. 5.8 – Inputs do código que calcula a carga crítica e os botões respetivos 
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A partir do momento que o código é convertido num ficheiro executável, torna-se num código fechado 

e não é possível voltar a efetuar alterações no mesmo. Antes de proceder à conversão do código e 

posterior implementação na ferramenta, realizou-se uma análise de sensibilidade com vista a perceber 

qual número de elementos que seriam precisos para a ferramenta devolver uma boa estimativa da carga 

crítica. Para tal, utilizaram-se os esforços indicados na figura 5.1 e o horizonte geotécnico de uma 

sondagem fornecida pela Metalogalva (ensaio PMT), com a caracterização expressa na figura 5.9 e no 

quadro 5.3. 

 

 

Fig. 5.9 – Horizonte geotécnico deste caso de estudo 

 

Quadro 5.3 – Módulo de reação lateral de cada camada 

Camadas Módulo de reação lateral do solo (kPa) 

Solo incompetente 2442 

Grés mole 33701 

Grés alterado 56169 

Grés compacto 337014 

 

Dimensionando a solução por microestacas utilizando os separadores anteriores, obtém-se um 

comprimento de microestaca de 7,70 m. Para essa microestaca, foram testadas soluções com malhas de 

30 elementos, 100 elementos e 200 elementos, que resultam em soluções com elementos de 25,6 cm, 

7,77 cm e 3,85 cm, respetivamente. Foram calculadas as cargas críticas na presença de uma barra GEWI 

de diâmetro 57,5 mm, com os resultados expressos nos quadro 5.4. 
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Quadro 5.4 – Resultados da carga crítica de encurvadura (kN) para uma microestaca de 7,70 m 

Condição de fronteira 30 Elementos  100 Elementos 200 Elementos 

1 1661,1  1665,7 1665,7 

2 1245  1245,1 1245,1 

3 1212 1220,1 1220,1 

 

Observa-se que os resultados das malhas com 100 e 200 elementos são iguais e por isso há convergência 

da solução. Uma malha com 30 elementos também apresenta resultados próximos dos demais, no 

entanto, estamos perante uma microestaca de dimensões modestas. Na eventualidade de estarmos 

perante uma microestaca com 15 ou 20 metros, devido ao aumento da dimensão dos elementos, é 

previsível que a diferença para as malhas de 100 e 200 elementos se acentue. Deste modo, a malha 

adotada para o presente trabalho será de 100 elementos porque apresenta uma solução satisfatória, visto 

exibir resultados iguais aos de uma malha com o dobro dos elementos, neste caso. Prevê-se também que 

seja uma malha que continue a exibir resultados precisos em microestacas de maior dimensão, sendo 

por isso a malha escolhida.  

 

5.5. DIMENSIONAMENTO DA LIGAÇÃO À SUPERESTRUTURA 

O separador destinado a este cálculo é o separador “Base_Metálica” e tem como principal objetivo 

efetuar um pré-dimensionamento dos perfis metálicos e das chapas de ligação que a solução proposta 

contempla. Determinou-se, em concordância com a Metalogalva, que o primordial objetivo desta 

ferramenta seria o dimensionamento das microestacas e que o dimensionamento dos perfis metálicos 

seria efetuado de forma mais rigorosa, na fase de projeto, juntamente com o dimensionamento da 

superestrutura. No entanto, apesar de ser um pré-dimensionamento e apenas serem considerados 

fenómenos de primeira ordem, prevê-se que a solução obtida coincidirá com os resultados da modelação 

mais rigorosa em projeto na grande maioria dos casos.  

Deste modo, efetuou-se um pré-dimensionamento com vista a obter uma estimativa dos perfis que serão 

necessários, para uma previsão dos custos da solução. Na figura 5.10 é apresentada a tabela em que é 

realizado o pré-dimensionamento dos perfis metálicos que constituirão a base metálica da solução. O 

modelo de cálculo adotado para este pré-dimensionamento é o modelo representado na figura 5.4 e o 

pré-dimensionamento dos perfis metálicos à flexão composta é expresso da seguinte forma: 

 

NEd

A ∙ fyd

+
MEd

Wel ∙ fyd

 ≤ 1,0 
 

(5.3.) 
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Fig. 5.10 – Pré-dimensionamento dos perfis metálicos 

 

Antes de efetuar qualquer cálculo, o utilizador deve escolher o tipo de aço pretendido para esta estrutura. 

São apresentados os aços comerciais S235, S275, S355, S420 e S460, sendo que por defeito é 

apresentado o S275. No pré-dimensionamento da barra vertical, devido à força horizontal poder 

apresentar qualquer inclinação no plano, pode gerar momentos fletores nos dois eixos do perfil, tratando-

-se assim de um dimensionamento à flexão composta desviada. A ferramenta efetua automaticamente 

uma análise para todas as inclinações que a força transversal pode apresentar, sendo que o caso 

condicionante é o que leva ao maior valor do primeiro membro da equação 5.3. Se esse valor for superior 

a 1, esgota-se a capacidade resistente da secção e é necessário efetuar a análise com um perfil de 

dimensões superiores, até a condição da equação 5.3 se verificar. 

Para a ferramenta começar a efetuar as verificações necessárias basta selecionar o perfil que se pretende 

averiguar a segurança, no menu dropdown respetivo. Existem certas medidas de elementos, como as 

chapas, que são condicionadas pela dimensão dos perfis verticais e horizontais previamente escolhidos. 

Em rigor, os cutelos também seriam alvos de dimensionamento mas no presente trabalho considera-se 

que estes elementos têm uma espessura igual à espessura dos banzos do perfil UPN selecionado. Os 

dados relativos à geometria de cada perfil encontram-se no separador “Tabelas_Perfis”, que se encontra 

oculto. 

Neste separador ainda se encontra uma tabela com vista ao preenchimento de algumas medidas da 

solução em planta, que não são calculadas (com exceção da medida “a” das chapas, ilustrada na figura 

5.11). Por defeito, as medidas assumem os valores apresentados na figura 5.11, que devem ser 

considerados como valores mínimos para a solução preconizada.  
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Fig. 5.11 – Algumas dimensões em planta da solução preconizada 

  

5.6. QUANTIDADES E CUSTO DA SOLUÇÃO 

Já dimensionados todos os elementos constituintes da solução, segue-se para a obtenção das quantidades 

de aço e calda necessárias para executar a solução pretendida no separador “Custos”. Para obter o mapa 

de quantidades não é necessário introduzir nenhum dado pois o cálculo é automaticamente realizado 

com a introdução dos dados nos separadores anteriores.  

Por sua vez, na estimativa do custo é necessário introduzir o custo do aço por quilograma (trata-se de 

um valor que apresenta uma oscilação considerável). Com base no custo introduzido, é feita uma 

estimativa do custo total de aço e que a abrange os perfis metálicos, as chapas e os cutelos. No que toca 

às microestacas, é calculado um custo, através de um valor resultante da experiência de 80 euros por 

metro linear de microestaca GEWI. Esta célula é deixada aberta pois trata-se de um valor indicativo que 

estará sempre sujeito às oscilações do custo do aço, custo de mão-de-obra, equipamentos, entre outros, 

e assim o utilizador tem sempre a oportunidade de atualizar esse valor. No que toca ao preço de um 

quilograma de aço, verificam-se as mesmas incertezas referidas anteriormente. O mapa de quantidades 

e a estimativa do custo são apresentados na figura 5.12.  
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Fig. 5.12 – Mapa de quantidade e estimativa do custo 

 

5.7. NOTA DE CÁLCULO 

O separador que se segue designa-se por “Output_Solução” e consiste essencialmente numa nota de 

cálculo do dimensionamento das microestacas. Trata-se de um separador que se preenche sozinho à 

medida que o dimensionado é efetuado nos separadores anteriores e culmina na criação de uma folha 

que ao ser impressa se torna num elemento passível de ser colocado na memória de cálculo do projeto.  

Nesta folha estão presentes as dimensões da microestaca, os materiais constituintes, as propriedades do 

solo, as ações e as verificações efetuadas para validar o seu dimensionamento. No anexo B encontra-se 

uma nota de cálculo de um exemplo genérico. 
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6 

ESTUDO PARAMÉTRICO 

 

 

6.1. INTRODUÇÃO 

Após o término da criação da ferramenta de cálculo, é importante efetuar um estudo que permita concluir 

em que situações existe vantagem na opção por uma solução de fundações indiretas por microestacas. 

Com este estudo paramétrico pretende-se perceber as vantagens da solução de microestacas em termos 

de desempenho estrutural e em termos económicos.   

O estudo consiste no dimensionamento da solução de microestacas para todos os casos de estudo 

fornecidos pela Metalogalva. De seguida, é verificada a possibilidade de existir levantamento nas 

fundações diretas dimensionadas pela empresa no projeto respetivo e estimado o seu custo, procedendo-

-se depois a uma comparação económica com a solução de microestacas.  

Para concretizar a análise económica, admitiram-se os seguintes custos: 

 Custo de 1 m3 de betão armado C25/30 – 120 €; 

 Custo de 1 kg de aço – 2,50 €; 

 Custo por metro linear de microestaca GEWI – 80 €. 

Este estudo será composto por 3 casos de estudos gentilmente fornecidos pela Metalogalva. As 

informações presentes nestes casos de estudo relativamente aos solos são escassas e nos casos fornecidos 

apenas está disponível a tensão admissível do solo para a qual a fundação direta foi dimensionada. 

 

6.2. CASO DE ESTUDO 1 

O primeiro caso de estado trata-se da torre PA15H, situada na Argélia, com uma altura de 50 m, base 

quadrangular e distância entre pernas de 4,21 m. Os esforços no baricentro na base da torre são 

provenientes da modelação da torre no software comercial de cálculo estrutural Robot Structural 

Analysis e são apresentados na figura 6.1. 
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Fig. 6.1 – Modelação da torre PA15H no Robot Structural Analysis 

 

Os esforços basais não são assumem exatamente os mesmos valores quando as solicitações laterais como  

o vento atuam na direção perpendicular ou oblíqua às pernas da torre, e isto acontece porque a área de 

exposição não é a mesma nas duas direções. No entanto, as diferenças são muito pequenas, pelo que, no 

presente trabalho e para efeitos de dimensionamento das microestacas, serão tomados os maiores valores 

de cada esforço (axial, transverso e momento fletor) como esforços a considerar nas direções 

perpendicular e oblíqua.  É uma opção conservativa pois sobreestima ligeiramente os esforços nas pernas 

da torre na direção que está sujeita a esforços menores.  

Como se trata de uma torre com base quadrangular, a direção do vento que leva a maiores esforços é a 

direção oblíqua. Se o vento atuar na direção oblíqua e no sentido da perna 1 para a perna 3, a perna 3 

será comprimida e a perna 1 será tracionada. Este é o caso que leva a maiores esforços nas pernas da 

torre porque a perna 3 tem de aguentar com todos os esforços de compressão e a perna 1 com todos os 

esforços de tração, visto as pernas 2 e 4 se encontrarem no eixo neutro e por isso, não estão solicitadas. 

Os esforços, não majorados, no baricentro da base da torre são: 

 N = 78,8 kN; 

 H = 79,5 kN; 

 M = 2381 kN∙m. 

A única informação relativa ao solo prende-se com a tensão admissível à qual a fundação direta foi 

dimensionada pela empresa. A tensão admissível é de 150 kPa e a fundação dimensionada pela 

Metalogalva trata-se de uma sapata quadrada com 6,5 m de base e 2 m de altura. Para proceder à análise 

foi necessário então idealizar um cenário geotécnico compatível com a tensão admissível fornecida.  
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O dimensionamento de uma fundação através da tensão admissível prende-se com a garantia que a 

tensão de referência (geralmente a ¾ da extremidade mais comprimida da sapata) não ultrapasse a tensão 

admissível do solo. A tensão admissível é também uma tensão que procura limitar os assentamentos em 

cerca de 25 mm, e pode ser estimada, de acordo com a seguinte expressão proposta por Meyerhoff, 

presente em Bowles (1996): 

 

σadm= 
N55

0,08
 ∙ (

B + 0.3

B
 )

2

∙ ( 1 + 0,33 ∙ 
D

B
) 

 
(6.1.) 

 

Em que B é a base da sapata, N55 é o resultado do ensaio SPT com uma energia de 55% e D é a 

profundidade a que se encontra a base da sapata. De acordo com Matos Fernandes (2011), o valor de 

N55 é cerca de 9% superior ao do N60, que é o ensaio realizado com um rácio de energia padrão. De 

acordo com esta metodologia, no presente caso, resultaria numa camada arenosa com um N60 de cerca 

de 9 pancadas e com uma espessura de sensivelmente 15,3 metros (considerando a base da sapata a 2,3 

m), pois as tensões no solo conferidas pela base da sapata propagam-se consideravelmente em 

profundidade até a uma distância de cerca de 2 vezes a largura da base. Ora, tal cenário é considerado 

pouco realista e iria resultar em microestacas de elevado comprimento, que não refletem as situações 

correntes.  

Deste modo, optou-se por idealizar um solo mais heterogéneo e que melhoraria as suas propriedades em 

profundidade, que é um cenário mais realista. Para validar o solo ilustrado na figura 6.2, calculou-se o 

assentamento desta fundação no horizonte geotécnico idealizado, através do método de Schmertmann 

(admitindo um peso volúmico de 17 kN/m3 para uma areia solta e 19 kN/m3 para uma areia compacta), 

e obteve-se um assentamento de cerca de 20 mm, que está próximo do qual o método de 

dimensionamento pela tensão admissível está associado. Para aplicar o método, considerou-se que a 

fundação descarrega uma tensão de 150 kPa ao longo da sua base de contacto com o solo. Importa ainda 

mencionar que o N60, resultado do ensaio SPT em cada camada, representa o valor médio do número de 

pancadas nessa mesma camada.  

 

 

Fig. 6.2 – Horizonte geotécnico idealizado para o caso de estudo 1 
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Como mencionado anteriormente, os esforços não majorados no baricentro da base da torre provêm da 

modelação da mesma e na figura 6.3 são introduzidos como dados de entrada, juntamente com as 

características geométricas da torre. 

 

 

Fig. 6.3 – Introdução dos dados da torre PA15H com 50 m de altura 

 

No que toca ao dimensionamento da microestacas, considerou-se o bolbo de selagem a começar na 

segunda camada pois já se trata de um solo com alguma competência e desta forma, com um 

embebimento das microestacas de 0,5 m, também se cumpre a regra da boa prática referente ao 

comprimento livre ter no mínimo 3 m. Quanto ao método de injeção da calda, será considerada uma 

injeção IRS porque leva a resistências unitárias do fuste mais elevadas, comparativamente com uma 

injeção IGU. 

Como se mostra na imagem 6.4, os elevados momentos fletores na base das torrres fazem com que o 

esforço axial nas pernas mais carregadas seja bastante superior ao esforço axial resultante apenas do 

peso próprio da estrutura, que assim se revela uma pequena parcela do esforço axial de cálculo. Como 

já foi explicado anteriormente, perante uma torre com uma base quadrangular, o vento na direção 

oblíqua origina esforços na perna mais carregada superiores aos induzidos se este atuasse na direção 

perpendicular.  

 

 

Fig. 6.4 – Esforços verticais de compressão e tração por perna e por microestaca (caso de estudo 1) 

 

Com base nesses pressupostos, efetuou-se o dimensionamento geotécnico das microestacas e com um 

furo de 4 polegadas (101,6 mm), obtiveram-se microestacas com diâmetro de 43 mm e 8,6 m de 

comprimento, entre os quais 4,5 m são comprimento livre e 4,1 m são comprimento do bolbo de selagem. 
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No cálculo da carga crítica de encurvadura foi admitido um sistema encastrado no topo da microestaca 

e apoiado na sua base. A base da microestaca está situada num solo competente, no entanto, existe 

alguma incerteza quanto ao facto de existir rotação na base. Deste modo, toma-se uma opção 

conservativa.  

Os resultados do dimensionamento da solução, contendo o mapa de quantidades e o custo final da 

solução, são apresentados na figura 6.5. Na figura 6.6 é apresentado um esboço cotado da solução em 

planta e é apresentado um corte do terreno apenas focando as microestacas e o seu enquadramento com 

o horizonte geotécnico do presente caso. 

 

 

Fig. 6.5 – Resultados do dimensionamento e apresentação de quantidades e custos (caso de estudo 1) 

 

 

Fig. 6.6 – Ilustração da solução de microestacas (à esquerda) e medidas (m) em planta da solução geral (à 
direita) para o caso de estudo 1  
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A escolha do diâmetro de furação é um processo iterativo e no presente caso, garante-se cerca de 3 cm 

de recobrimento de calda, o requerido pela norma EN 14199. Se fosse escolhido um diâmetro de 5 

polegadas, também seriam cumpridos os requisitos relativos à espessura do recobrimento de proteção 

contra a corrosão (cerca de 4 cm). Nesse caso, a área da interface calda-solo seria maior porque como o 

diâmetro é maior, o diâmetro do bolbo também seria maior, o que resultaria numa maior resistência do 

fuste, logo seria necessário um menor comprimento do bolbo de selagem para mobilizar a mesma 

resistência do fuste, resultando numa microestaca menor. Contudo, quanto maior o diâmetro do furo, 

maior o custo da furação. 

No que toca à fundação direta dimensionada pela empresa, ilustrada adiante na figura 6.9, importa 

perceber se esta em termos de comportamento não sofre com fenómenos de levantamento, isto é, o 

aparecimento de trações no contacto entre o solo e a base da sapata. Se aparecerem trações nesse 

contacto, a sapata descola porque o solo não as absorve. Para uma sapata não estar sujeita a trações na 

sua base, a sua resultante dos esforços tem de se encontrar dentro do núcleo central. As componentes 

resistentes são as componentes verticais como o esforço axial na base, o peso próprio da sapata e o peso 

das terras, enquanto que as componentes instabilizadoras são os momentos fletores. Numa sapata 

quadrangular os limites do núcleo central situam-se a uma distância de B/6 do centro da sapata, sendo 

B a largura da base da sapata. Deste modo, no presente caso, a extrencidade da resultante não poderá 

ser superior a 1,08 m.  

 

 

Fig. 6.7 – Núcleo central de uma sapata quadrada (à esquerda) e tensões na base da sapata quando a 
resultante não se encontra no núcleo central (à direita) 

 

De acordo com as duas combinações da Abordagem de Cálculo 1 do Eurocódigo 7, o peso volúmico do 

terreno acima da sapata e o peso volúmico do betão têm um coeficiente parcial de segurança de 1,0, por 

isso mesmo, serão utilizados os esforços em estado limite último relativos à combinação 1 porque é a 

que maximina os esforços, sendo assim a combinação condicionante.  

O esquema simplificado de cálculo é ilustrado na figura 6.8, e a excentrecidade da resultante é calculada 

de acordo com a seguinte expressão: 

 

e = 
M

N
 

 
(6.2.) 
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Fig. 6.8 – Sapata sob ações excêntricas 

 

No presente caso de estudo, não existe a informação relativa à espessura da camada de solo acima da 

sapata nem o seu peso volúmico. Para prosseguir a análise, considerou-se uma altura de aterro de 0,3 m, 

com um peso volúmico de 17 kN/m3. No que toca ao peso volúmico do betão armado, foi considerado 

um valor de 25 kN/m3. Com base nos pressupostos apresentados, no cálculo da excentrecidade da 

resultante das ações obtiveram-se os seguintes resultados: 

 N = 2407 kN; 

 M = 3828  kN∙m; 

 e = 1,59 m. 

O momento fletor consiste na reação no baricentro da base da torre, acrescido da componente horizontal 

multiplicada pela distância da base da torre até à base da sapata. Como estas ações são devido à ação do 

vento que é uma ação variável e desfavorável, logo é aplicado um coeficiente de majoração de ações de 

1,5, de acordo com a combinação 1 da Abordagem de Cálculo 1 do Eurocódigo 7. Os esforços axiais, 

nomeadamente o peso próprio da torre, o peso do betão e o peso das terras acima da sapata, são ações 

favoráveis e permanentes, sendo assim afetadas com um coeficiente parcial de segurança de 1,0.  

Destes esforços resulta uma excentrecidade de 1,59 m, o que significa que a resultante cai fora do núcleo 

central e deste modo, ocorrem trações na base da sapata. Essas trações fazem com que a sapata 

descarregue tensões de tração ao solo e assim descole numa das extremidades da sua base.  
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Fig. 6.9 – Fundação direta projetada pela empresa no caso de estudo 1, em alçado e em planta (imagem cedida 
pela Metalogalva) 

 

Por fim, importa também perceber se a solução proposta é vantajosa do ponto de vista económico. Com 

base nos pressupostos previamente mencionados neste trabalho, apresentam-se no quadro 6.1 o custo 

aproximado de cada uma das soluções, concluindo que à partida, a solução por microestacas é mais 

vantajosa em cerca de 3501€. 

 

Quadro 6.1 – Comparação de custos relativamente ao caso de estudo 1 

Solução Dimensões Custo da solução 

Microestacas  8,6 m 6639 € 

Fundação direta 6,5 x 6,5 x 2 m3 10140 € 

 

 

6.3. CASO DE ESTUDO 2 

O segundo caso de estudo trata-se desta vez da torre PA23H que foi instalada em Moçambique e possui 

uma altura de 45 m, base triangular e distância entre pernas de 3,44 m. À semelhança do exemplo 

anterior trata-se de uma torre de dimensões médias mas que apenas possui 3 pernas. A sua modelação é 

ilustrada na figura 6.10.  
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Fig. 6.10 – Modelação da torre PA23H no Robot Structural Analysis 

 

A tensão admissível à qual a fundação foi dimensionada pela empresa é de 75 kPa, e a solução por 

fundação direta trata-se de uma sapata quadrada com 5,5 m de lado e 0,45 m de altura. Devido à 

inexistência de informações relativas ao solo e seguindo a mesma metodologia de extrapolação do 

exemplo anterior, de acordo com a expressão 6.1, obtém-se um solo com um N60 de 5 pancadas e com 

cerca de 12,2 m de espessura. Optou-se por idealizar, mais uma vez, um solo heterogéneo que melhora 

as suas propriedades em profundidade, como está ilustrado na figura 6.11. De acordo com os 

pressupostos apresentados anteriormente, calculado o assentamento pelo método de Schmertmann, 

obtém-se um assentamento de cerca de 19,6 mm, que é considerado um valor razoável.  
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Fig. 6.11 – Horizonte geotécnico idealizado para a análise do caso de estudo 2 

 

Como se trata de uma torre com base triangular, a direção do vento que leva a maiores esforços é a 

direção perpendicular. Se o vento atuar na direção perpendicular à perna 3 e no sentido da perna 3 para 

as pernas 1 e 2, as pernas 1 e 2 ficarão comprimidas e a perna 3 ficará tracionada. No sentido oposto, os 

esforços invertem-se. Seja qualquer for o sentido da ação do vento, a perna 3 terá de aguentar com todos 

os esforços de compressão ou tração, e por isso mesmo será a perna condicionante no dimensionamento.  

Os esforços, não majorados, no baricentro da base da torre são: 

 N = 25,2 kN; 

 H = 40 kN; 

 M = 1000 kN∙m. 

Na figura 6.12 são introduzidas as características da torre e os esforços na base da mesma e na figura 

6.13  são apresentados os esforços por perna e por microestaca. 

 

 

Fig. 6.12 – Introdução dos dados da torre PA23H com 45 m de altura 
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Fig. 6.13 – Esforços verticais de compressão e tração por perna e por microestaca (caso de estudo 2) 

 

Como seria expectável os esforços na direção perpendicular são superiores aos da direção oblíqua, pela 

razão já apresentada neste trabalho. Com base nestes esforços e admitindo um embebimento de 0,5 m, 

utilizando também um método de injeção IRS e considerando o bolbo de selagem a começar na segunda 

camada, que já se trata de uma areia medianamente compacta, dimensionou-se a solução por 

microestacas. Com um furo de 4 polegadas (101,6 mm), obtiveram-se microestacas com um diâmetro 

de 43 mm e de 9,6 m de comprimento, correspondentes a 5 m de comprimento livre e 4,6 m de 

comprimento do bolbo de selagem. Com um furo de 4 polegadas são garantidos os requesitos de 

proteção à corrosão. 

Inerente ao cálculo da carga crítica, optou-se mais uma vez por considerar a microestaca articulada na 

sua base, devido às incertezas relativas à existência de rotação. Na figura 6.14 é apresentado o mapa de 

quantidades e custos da solução por microestacas e na figura 6.15 é apresentado uma ilustração das 

microestacas no horizonte geotécnico do caso de estudo 2 e um esboço cotado da solução em planta. 

 

 

Fig. 6.14 – Resultados do dimensionamento e apresentação de quantidades e custos (caso de estudo 2) 
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Fig. 6.15 – Ilustração da solução de microestacas (à esquerda) e medidas (m) em planta da solução geral (à 
direita) para o caso de estudo 2  

 

De acordo com as medidas preconizadas na figura 6.16, e considerando um peso volúmico de 25 kN/m3 

para o betão armado e 17 kN/m3 para a camada de solo acima da sapata, no presente caso os esforços 

assumem os seguintes valores: 

 N = 751,2 kN; 

 M = 1572  kN∙m; 

 e = 2,09 m; 

 B/6 =  0,91 m. 

Como se demonstra através dos resultados apresentados, mais uma vez, a resultante dos esforços cai 

fora do núcleo central e assim a sapata descarrega no terreno tensões de tração.  

  

 

Fig. 6.16 – Fundação direta projetada pela empresa no caso de estudo 2, em alçado e em planta (imagem cedida 
pela Metalogalva) 

 

No que toca à componente económica, assumindo os pressupostos apresentados previamente, obtêm-se 

os resultados expressos no quadro 6.2. Neste caso de estudo, a solução proposta por microestacas 

assume-se mais cara do que a fundação direta da Metalogalva em cerca de 3825 €. 
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Quadro 6.2 – Comparação de custos relativamente ao caso 2 

Solução Dimensões Custo da solução 

Microestacas  9,6 m 5459 € 

Fundação direta 5,5 x 5,5 x 0,45 m3 1634 € 

 

 

6.4. CASO DE ESTUDO 3 

Por fim, o terceiro e último caso de estudo trata-se de uma torre a ser instalada na Irlanda, com uma 

altura de 30 m, base triangular e distância entre pernas de 1,49 m. Esta torre não possui um nome 

específico porque estas só adquirem um nome quando a empresa ganha o concurso da obra. Ao longo 

deste trabalho, será designada como a torre referente ao projeto PR150645. À semelhança dos restantes 

casos de estudo, a sua modelação é efetuada no Robot Structural Analysis, e é ilustrada na figura 6.17.  

 

 

Fig. 6.17 – Modelação da torre do projeto PR150645 no Robot Structural Analysis 

 

A tensão admissível à qual a fundação foi dimensionada pela empresa é de 200 kPa, e a solução por 

fundação direta trata-se de uma sapata quadrada com 4,5 m de lado e 1,9 m de altura. De forma análoga 

à extrapolação realizada nos casos 1 e 2, para esta fundação direta e para uma tensão admissível de 200 

kPa, obteve-se um solo com um N60 de 12 pancadas e uma espessura de 11,2 m. Preconizou-se um solo 

com várias camadas e que melhoraria em profundidade, à semelhança do que já foi debatido nos 

exemplos anteriores, e obteve-se o horizonte geotécnico ilustrado na figura 6.18. A este horizonte 
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geotécnico e a esta fundação, a ser aplicada uma tensão admissível de 200 kPa, obtém-se pelo método 

de Schmertmann, um assentamento de 22 mm, que se considera um valor razoável.  

 

 

Fig. 6.18 – Horizonte geotécnico idealizado para a análise do caso de estudo 3 

 

De forma semelhante ao exemplo anterior, como estamos perante uma torre triangular, a direção da ação 

do vento que leva a maiores esforços é a direção perpendicular. Se o vento atuar na direção perpendicular 

e no sentido das pernas 1 e 2 para a perna 3, a perna 3 ficará comprimida, e se o vento atuar em sentido 

oposto a perna 3 ficará tracionada. De qualquer das formas, será a perna condicionate ao 

dimensionamento e por isso a solução será dimensionada para essa perna.  

Os esforços obtidos da modelação resultam nos seguintes valores: 

 N = 30 kN; 

 H = 43,1 kN; 

 M = 901,6 kN∙m. 

Estes esforços, juntamente com as característica da torre, são introduzidos na ferramenta à semelhança 

dos exemplos anteriores, sendo ilustrados na figura 6.19.  

 

 

Fig. 6.19 – Introdução dos dados da torre do projeto PR150645 com 30 m de altura 
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Por sua vez, na figura 6.20 são apresentados os esforços por perna e por microestaca, e mais uma vez se 

confirma que numa torre com uma base triangular, os esforços provocados pela ação do vento a atuar 

na direção perpendicular são superiores aos respetivos na direção oblíqua.  

 

 

Fig. 6.20 – Esforços verticais de compressão e tração por perna e por microestaca (caso de estudo 3) 

 

De forma análoga aos casos de estudo previamente apresentados, admitiu-se um embebimento de 0,5 

m, um método de injeção IRS e que o bolbo de selagem também iria começar na segunda camada, de 

forma a cumprir os requesitos mínimos relativos ao comprimento livre da microestaca e também devido 

ao facto de esta já ser uma camada de uma areia compacta. Como já foi explicado anteriromente, o 

processo de escolha do diâmetro do furo é iterativo e no final resultou num furo de 5 polegadas (127 

mm) de forma a garantir os requesitos de durabilidade mencionados na norma EN 14199. Deste modo, 

como a microestaca obtida trata-se de uma GEWI Plus de 57,5 mm, garantem-se cerca de 35 mm de 

recobrimento.  

Seguindo o mesmo procedimento dos exemplos anteriores, o cálculo da carga crítica também foi 

efetuado considerando o topo da microestaca encastrado e a base articulada. Na figura 6.21 são 

apresentados os resultados da solução obtida, juntamente com o mapa de quantidades e os custos 

associados. 
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Fig. 6.21 – Resultados do dimensionamento e apresentação de quantidades e custos (caso de estudo 3) 

 

 

Fig. 6.22 – Ilustração da solução de microestacas (à esquerda) e medidas (m) em planta da solução geral (à 
direita) para o caso de estudo 3 

 

À semelhança do primeiro caso de estudo, foi considerado um peso volúmico de 25 kN/m3 para o betão 

armado e 17 kN/m3 para a camada de solo acima da sapata, juntamente com uma altura de aterro de 0,3 

m. As restantes medidas da fundação direta são indicadas na figura 6.23 e, no presente caso, o cálculo 

da excentrecidade da resultante é obtido da seguinte forma: 

 N = 1095,15 kN; 

 M = 1485  kN∙m; 

 e = 1,36 m; 

 B/6 = 0,75 m. 

Com base nestes resultados conclui-se que mais uma vez a resultante dos esforços cai fora do núcleo 

central e ocorrem então tensões de tração no contacto entre a base da sapata e o solo, à semelhança dos 

exemplos anteriores.  
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Fig. 6.23 – Fundação direta projetada pela empresa no caso de estudo 3, em alçado e em planta (imagem cedida 
pela Metalogalva) 

 

Por fim, relativamente à componente económica, de acordo com os pressupostos apresentados 

anteriormente, obtêm-se os resultados expressos no quadro 6.3 e no presente caso de estudo, a solução 

proposta por microestacas assume-se mais cara do que a fundação direta da Metalogalva em cerca de 

803 €. 

 

Quadro 6.3 – Comparação de custos relativamente ao caso 3 

Solução Dimensões Custo da solução 

Microestacas  9,3 m 5733 € 

Fundação direta 4,5 x 4,5 x 1,9 m3 4930 € 

 

 

6.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.5.1. COMPARAÇÃO ENTRE AS SOLUÇÕES 

Após a realização do estudo paramétrico, conclui-se que as fundações diretas dimensionadas pela 

empresa descolam numa extremidade, em estado limite último. O facto de as fundações descolarem 

numa extremidade não afeta o equilíbrio da sapata, apenas permite ter uma sapata mais económica. Estas 

fundações são dimensionadas de acordo com o princípio da tensão admissível do solo, que como já foi 

explicado anteriormente, consiste em garantir que a as tensões que a sapata descarrega do solo não 

ultrapassem a tensão admissível do solo.  

Por sua vez, como as microestacas são dimensionadas para resistirem aos esforços de tração em estado 

limite último e está assim garantida a resistência ao levantamento. Uma das grandes vantagens das 

microestacas reside no facto de poderem resistir a esforços de compressão e de tração. 

De forma a acautelar o fenómeno do levantamento em fundações diretas, soluções possíveis passariam 

por alargar a base da fundação ou aumentar a componente do peso próprio. Na opinião do autor, uma 

medida mais ponderada passaria por uma combinação de 3 procedimentos: aumentar o peso das terras 

acima sapata, aumentar a altura da sapata (e assim aumentar o seu peso próprio) e alargar a base da 

sapata (e assim aumentar as dimensões do núcleo central). 
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Relativamente à componente económica, a solução por microestas revelou-se ser economicamente 

vantajosa em apenas 1 dos 3 casos de estudo. No quadro 6.4, mostra-se o balanço comparativo dos 

custos nos 3 casos de estudo. 

 

Quadro 6.4 – Comparação entre as soluções dos 3 casos 

Caso de 

estudo 

Dimensões da 

sapata (m3) 

Custo da 

sapata (€) 

Dimensão das 

microestacas (m) 

Custo da solução de 

microestacas (€) 

Diferença de 

custos (€) 

1  6,5 x 6,5 x 2 10140  8,6  6639  + 3501  

2 5,5 x 5,5 x 0,45 1634  9,6  5459  - 3825 

3 4,5 x 4,5 x 1,9  4930  9,3  5733  - 803 

 

Devido à irregularidade na diferença de custos de caso para caso, é difícil retirar conclusões inequívocas 

desta comparação económica. No entanto, parece seguro afirmar que quando a empresa necessita de 

dimensionar fundações diretas com alturas consideráveis (a rondar os 2 m), como nos casos 1 e 3, a 

solução por microestacas poderá ser financeiramente vantajosa. Em situações como o caso de estudo 2, 

em que a fundação direta tem baixa altura, o volume de betão a utilizar é bastante menor do que nos 

restantes casos, uma solução por microestacas prevê-se que seja bastante mais cara. Ainda assim, é 

importar realçar que nesta análise estão a ser consideradas microestacas obtidas num solo que não existe, 

pelo que, é mais uma condicionante na obtenção de uma estimativa assertiva do custo.  

 

6.5.2. COMENTÁRIOS 

Antes de tecer qualquer comentário, é importante mencionar que, além dos casos de estudo serem 

escassos, estes resultados do dimensionamento são inerentes a solos idealizados, que afetam diretamente 

as conclusões que se pretendam retirar. Se na realidade o solo for menos competente, as microestacas 

terão um comprimento superior às obtidas em primeira instância pois a resistência unitária do fuste seria 

menor, logo seria necessário um maior comprimento para se mobilizar a resistência atrítica suficiente 

para suplantar as solicitações. Por acréscimo, perante um solo menos competente, haverá um menor 

confinamento conferido pelo solo à microestaca, resultando numa menor carga crítica. Assim, poderá 

ser necessário aumentar o diâmetro da microestaca para incrementar a capacidade resistente da secção 

e assim evitar eventuais fenómenos de encurvadura. Em situações correntes é esperado obter 

microestacas com comprimentos entre os 7 e os 15 metros.  

No que toca à comparação económica, é importante referir que esta é meramente indicativa, pois além 

das incertezas mencionadas no parágrafo anterior, existe uma oscilação do preço dos materiais, mão-de-

obra e equipamentos, além de que estes podem variar consideravelmente de país para país. A título de 

exemplo, em certos países, nomeadamente em África, o custo de 1 m3 de betão pode chegar a ser 9 vezes 

superior aos 120 €/m3 utilizados nesta análise.  

Como foi explicado no decorrer do estudo paramétrico, no cálculo da carga crítica foi considerado um 

sistema encastrado no topo e articulado na base, devido às incertezas relativas à existência de rotação. 

Considerando um sistema bi-encastrado o valor da carga crítica seria maior, pelo que, a opção tomada 

ao longo do estudo é de carácter conservativo. Na realidade, é difícil perceber se existe rotação ou não, 

contudo, se a base da microestaca se encontrar num estrado rochoso, é razoável admitir que a sua base 

está encastrada.  



Análise e otimização de fundações profundas para torres e postes de grande altura sujeitos a baixo esforço axial e elevados 

momentos fletores 

 

 91 

Nos 3 casos de estudo optou-se por um método de injeção IRS porque em solos granulares tanto o 

método IRS como o método IGU são aplicáveis e utilizando um método de injeção IRS obtém-se 

maiores resistências unitárias do fuste, logo melhor desempenho.  

O custo da solução por microestacas tende a aumentar quando temos solicitações elevadas e/ou solos 

mais fracos. Perante solos fracos, previsivelmente as microestacas necessitarão de ter um maior 

comprimento livre porque as camadas de maior qualidade se encontrarão longe da superfície. Tanto 

perante elevadas solicitações como perante solos fracos, são necessárias microestacas com maior 

comprimento do bolbo de selagem para ser mobilizada a resistência lateral necessária. Existem muitas 

combinações possíveis entre os vários tipos de solo e os vários tipos de esforços que as torres estão 

sujeitas e por isso mesmo seria necessária uma análise com mais casos de estudo para se obterem 

conclusões mais fundamentadas.  
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7 

CONCLUSÃO 

 

 

7.1. CONCLUSÕES PRINCIPAIS 

Após a realização deste trabalho, o autor pensa que este permitiu à empresa aumentar o seu leque de 

opções no que toca ao dimensionamento das suas fundações. Em quase todos os projetos em que está 

envolvida, a empresa opta sempre pelo dimensionamento de fundações diretas para qualquer tipo de 

torre e para quaisquer esforços a que esta esteja sujeita. Em certos casos, como se pôde comprovar no 

estudo paramétrico, estas revelam-se menos competitivas financeiramente que a solução por 

microestacas, além de que estas exibem um comportamento mais eficaz, como também se concluiu no 

estudo paramétrico. 

A solução por microestacas trata-se uma solução que verifica a segurança perante todos os mecanismos 

de rotura típicos das fundações de torres e postes reticulados, que são o levantamento, derrubamento e 

capacidade de carga vertical. O levantamento e a capacidade de carga vertical são 2 estados limites 

garantidos pela capacidade de carga axial, que numa microestaca engloba verificações à tração e 

compressão. Por sua vez, a resistência ao derrubamento, numa fundação indireta não é um estado limite 

condicionante devido ao equilíbrio concedido pelas pressões passivas do solo ao longo do comprimento 

da microestaca. Deste modo, é razoável concluir que a solução proposta é válida, pois o seu 

dimensionamento assenta na verificação e cumprimento de todos os estados limites condicionantes. 

O autor pensa que o principal objetivo da realização deste trabalho foi alcançado com sucesso. A 

empresa agora dispõe de uma ferramenta que efetua um dimensionamento assertivo e célere de uma 

solução por microestacas, estimando o seu custo e produzindo uma nota de cálculo para a memória de 

cálculo do projeto. O autor pensa também que, apesar da presença de algumas simplificações, a 

ferramenta apresenta um bom nível de otimização da solução, em boa parte resultante do código que 

modela interação do solo e a microestaca. Com este, é possível efetuar uma estimativa realista da carga 

crítica de encurvadura, considerando a não linearidade do solo em profundidade. A ferramenta é deixada 

em aberto para a empresa ter a possibilidade de no futuro melhorar alguns pormenores e acrescentar 

novas soluções. 

Concluindo, em relação à solução proposta, o autor salienta que esta deve ser dimensionada sempre com 

o auxílio de uma sondagem geotécnica do local, seja esta SPT, CPT ou PMT, pois é única forma de se 

realizar um correto dimensionamento. Sem uma sondagem do local mas com algum conhecimento da 

geotecnia do mesmo, poderá ser possível efetuar um dimensionamento para prever uma ordem de 

grandeza em termos de custos, mas um dimensionamento assertivo só poderá ser realizado se for 

sustentado por uma sondagem geotécnica do local. 
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7.2. PERSPETIVAS FUTURAS 

As possibilidades da execução de uma solução de fundações indiretas para torres e postes não se ficam 

pela solução apresentada e por isso mesmo devem ser realizados, na opinião do autor, trabalhos 

semelhantes a este, incidindo noutras soluções construtivas.  

É previsível que para torres com solicitações transversais muito elevadas, a solução proposta tenha 

problemas na verificação do dimensionamento da secção devido ao fenómeno da encurvadura. De forma 

a aumentar o campo de aplicabilidade de uma solução por microestacas, é oportuno equacionar um 

trabalho semelhante a este que incida numa solução com microestacas tubulares, em que os perfis 

comerciais possuem inércias superiores às barras GEWI em cerca de uma ordem de grandeza. Desta 

forma, exibem maior resistência às ações transversais e aos momentos provocados pelas mesmas. Outra 

possibilidade, passaria também pelo estudo de uma solução com barras GEWI dispostas com alguma 

inclinação, de forma a absorverem melhor as ações transversais que, previsivelmente, serão responsáveis 

pela insegurança no dimensionamento da secção.  

Ainda relativamente à utilização de fundações indiretas para torres e postes, o autor considera 

interessante a possibilidade de se realizar um estudo que incida numa solução por estacas de betão 

armado, e uma posterior comparação com a solução por microestacas. 

Relativamente à ferramenta de cálculo, em termos de perspetivas futuras, o autor pensa que esta seria 

enriquecida se fosse acrescida de uma solução de microestacas por perfis tubulares (com as suas devidas 

ligações à superestrutura), de forma a dar resposta a um grupo mais abrangente de situações. 

Futuramente, também seria importante utilizar a ferramenta em mais casos de estudos de forma a validar 

e aprofundar as conclusões retiradas neste trabalho. 

Por fim, seria interessante utilizar o banco de ensaios da empresa com vista à validação e calibração da 

solução apresentada, especialmente no que toca à sequência construtiva.  
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ANEXO A 

 

 

A.1. SOLUÇÃO GENÉRICA EM PLANTA E ALÇADOS 

 

 

Fig. A.1 – Vista em planta de uma solução genérica 
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Fig. A.2 – Vista de acordo com o alçado 1 da solução genérica 

 

 

Fig. A.3 – Vista de acordo com o alçado 2 da solução genérica 
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ANEXO B 

 

 

B.1. NOTA DE CÁLCULO DO DIMENSIONAMENTO DAS MICROESTACAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dimensionamento de Microestacas / Micropile Design

Torre / Tower: PA27J_50

Altura / Height: 50m

Distância entre pernas / Leg distance: 4.69m

Cliente / Client: S/ C.

Local / Local: Indefinido

Obra / Work: Indefinido

Geometria / Geometry

Geometria da Microestaca / Micropile Geometry

Dimensões / Dimensions

L 7.50 [m] Comprimento da microestaca / Micropile length

L_Livre 4.00 [m] Comprimento livre / Free length

L_Bolbo 3.50 [m] Comprimento do bolbo de selagem / Bond length

D 57.5 [mm] Diâmetro da microestaca / Micropile diameter

L* 0.5 [m] Embebimento / Distance to the surface

Dfuro 127 [mm] Diâmetro do furo / Hole diameter Fig.1 - Geometria da microestaca / Micropile geometry

Material / Material

Tipo / Type GEWI Plus 57,5 mm

Aço / Steel 670 [MPa] Tensão de cedência do aço (característica) / Yeild strength of steel (characteristic)

fyd 583 [MPa] Tensão de cedência do aço (cálculo) / Yeild strength of steel (calculus)

Calda / Grout A/C = 0.5 Relação água-cimento / Water-cemeter relation

fcd, 28d 30 [MPa] Tensão resistente da calda aos 28 dias / Grout yield resistance at 28 days

Tipo de Injeção Injeção Global Única (IGU)

Solo / Soil

Propriedades do Solo (cálculo) / Soil Properties (calculus)

Eurocódigo 7 - Abordagem 1 / Eurocode 7 - Approach 1

Resistência unitária do fuste (cálculo) / Unitary shaft resistence (calculus)

Li Combinação 1 Combinação 2 Combinação 1 Combinação 2

Camada 1 / Layer 1 1.7 [m] - - - -  

Camada 2 / Layer 2 2.3 [m] - - - -  

Camada 3 / Layer 3 2 [m] 157.1 120.9 125.7 98.2 qsi [kPa]

Camada 4 / Layer 4 5.5 [m] 250.0 192.3 200.0 156.3 qsi [kPa]

Camada 5 / Layer 5 -  - - - -  

ν α E K Li Comprimento útil da camada / Useful layer length

Camada 1 / Layer 1 0.3 0 5000 2442 [kPa] ν Coeficiente de Poisson / Poisson Coefficient

Camada 2 / Layer 2 0.3 0 250000 5617 [kPa] E Módulo de Elasticidade do solo / Soil elastic modulus

Camada 3 / Layer 3 0.3 1.15 250000 9362 [kPa] K Módulo de reação lateral do solo  / Soil lateral reaction modulus 

Camada 4 / Layer 4 0.3 1.15 250000 56169 [kPa] α Fator de expansão do bolbo de selagem / Bond expansion factor

Camada 5 / Layer 5 - - - - - Db Diâmetro do bolbo de selagem / Bond diameter

Combinação 1 Combinação 2

γk 1.4 1.4 Coeficientes parciais de segurança da resistência do fuste (característico) / Partial safety shaft coefficients (carachteristic)

γs, compressão/ compression
1 1.3 Coeficientes parciais de segurança da resistência do fuste (compressão - cálculo) / Partial safety shaft coefficients (compression - calculus)

γs, tração / tension
1.25 1.6 Coeficientes parciais de segurança da resistência do fuste (tração - cálculo) / Partial safety shaft coefficients (tension - calculus)

Compressão / Compression Tração / Tension
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Carregamento / Load

Ações nas pernas / Loads on the legs

Combinação 1 Combinação 2

NEd, c 377.14 324.16 [kN] Força vertical de compressão nas pernas / Vertical compression force on the legs

NEd, t 215.24 292.50 [kN] Força vertical de tração nas pernas / Vertical tension force on the legs

H 28.85 18.75 [kN] Força horizontal nas pernas  / Horizontal force on the legs

Ações nas microestacas / Loads on the micropiles

Combinação 1 Combinação 2

NEd, c 210.57 181.15 [kN] Força vertical de compressão nas microestacas / Vertical compression force on the micropiles

NEd, t 191.96 165.31 [kN] Força vertical de tração nas microestacas / Vertical tension force on the micropiles

H 14.43 9.38 [kN] Força horizontal nas microestacas / Horizontal force on the micropiles

Combinação 1 Combinação 2

γp, permanentes / permanent
1.35 1 Coeficientes parciais aplicados às ações permanentes / Partial coefficients applied to permanent actions 

γQ, variáveis / variable
1.5 1.3 Coeficientes parciais aplicados às ações variáveis / Partial coefficients applied to permanent actions 

Capacidade de carga axial das microestacas / Micropiles  axial load capacity

Combinação 1 Combinação 2 Combinação 1 Combinação 2

NRd, c 689.3 530.2 [kN] Capacidade de carga à compressão / Compression load capacity NEd, c ≤ NRd, c  OK OK

NRd, t 551.4 430.8 [kN] Capacidade de carga à tração / Tension load capacity NEd, t ≤ NRd, t OK OK

Verifica  / Verify 

Verificação à encurvadura de acordo com o Eurocódigo 3 / Buckling verification according to Eurocode 3

K 2442 [kPa] Módulo de reação lateral do solo (1ª camada) / Soil lateral reaction modulus (1st layer)

Hmicroestaca 14.43 [kN] Força horizontal nas microestacas / Horizontal force on the micropiles

fyd 582609 [kPa] Tensão de cedência do aço (cálculo) / Yeild strength of steel (calculus)

D 0.0575 [m] Diâmetro / Diameter

A = (π*D
2
) / 4 2.60E-03 [m

2
] Área / Area

I = (π*(D/2)
4
) / 4 5.37E-07 [m

4
] Inércia / Inertia

E 1.95E+08 [kPa] Módulo de Elasticidade / Elastic modulus

Wpl = D
3 

/ 6 3.17E-05 [m
3
] Módulo de Flexão / Flexural modulus

λ 1.554 Coeficiente de esbelteza / Slenderness coefficient

NRd 1512.9 [kN] Capacidade de carga à compressão / Compression load capacity

Pcrítico 1174.9 [kN] Carga crítica / Critical load

λ' 1.135 Coeficiente de esbelteza normalizado / Non-dimensional slenderness coefficient

φ 1.373

χ 0.466 Coeficiente de redução / Reduction factor

MEd 4.6 [kN∙m] Momento fletor atuante (cálculo) / Bending moment (calculus)

NEd 210.6 [kN] Esforço axial atuante (cálculo) / Axial load (calculus)

MRd 18.5 [kN∙m] Momento fletor resistente / Resistant bending moment

Kyy 1.239 Fator de interação / Interaction factor 

Verificação 0.61 Verifica / Verify 

NEd

(A ∙ fyd) ∙ χ
+ Kyy ∙

MEd

(Wpl ∙ fyd)
≤ 1,0

λ′ =
A ∗ fyd

Pcrítico

φ = 0,5 ∗ [1 + 0,49 ∗ λ′ − 0,2 + λ′
2
)

χ =
1

φ + φ2 − λ′2

λ =
K

4
EI

NRd = ∑ π ∗ Db,i ∗ Li ∗ qsi
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