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Unidade 05 

FUNDAÇÕES PROFUNDAS 

 

 

 
 Inicialmente são apresentados alguns conceitos da área de Engenharia de Fundações e 

que são considerados na norma NBR 6122/2010 - Projeto e Execução de Fundações. 

 

Fundação Profunda 

Elemento de fundação que transfere a carga ao terreno ou pela base (resistência de ponta) ou 

por sua superfície lateral (resistência de fuste) ou por uma combinação das duas, devendo sua 

ponta ou base estar assente em profundidade superior ao dobro de sua menor dimensão em 

planta, e no mínimo 3,0 m. Neste tipo de fundação incluem-se as estacas e os tubulões. 

 

Estaca 

Elemento de fundação profunda executado inteiramente por equipamentos ou ferramentas, sem 

que, em qualquer fase da execução, haja descida de pessoas. Os materiais empregados podem 

ser: madeira, aço, concreto pré-moldado in loco ou pela combinação dos anteriores. 

 

 
Estaqueamento com estacas pré-moldadas,  

de seção hexagonal (Naresi, 2018) 

 
Escavação de Tubulão a Céu Aberto 

São João Del Rei - MG (Marangon,2005) 

 

Tubulão 

Elemento de fundação profunda, escavado no terreno em que, pelo menos na etapa final, há 

descida de pessoas, que se faz necessária para executar o alargamento de base ou pelo menos a 

limpeza do fundo da escavação, uma vez que neste tipo de fundação as cargas são transmitidas 

preponderadamente pela ponta. 

 

 
Cravação de estacas. Jaboatão dos Guararapes-PE (Falconi, 2005) 
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5. 1 - Classificação das Fundações Profundas 
 

 Dentre os diferentes grupos em que se classificam as fundações profundas, pois existe um 

grande número de processos executivos (atualmente na ordem de 70), muitos deles pateteados 

por empresas especializadas, o fluxograma apresentado a seguir, que tem o mérito de ser 

abrangente. 

 Este se baseia no efeito que a estaca produz sobre o solo durante a cravação. 

 

 
Tipos de Estacas (Velloso e Lopes, 2002) 

 

São observados 3 (três) grandes grupos: 

 

Estacas Cravadas com Grande Deslocamento (Item 5. 1. 1) 

Aquelas introduzidas no solo sem a retirada do solo - provoca assim um grande 

deslocamento do solo adjacente a estaca. Temos como principais exemplos as estacas pré-

moldadas de concreto, de madeira, estacas franki, Vibrex, entre outras. 

 

Estacas Cravadas com Pequeno Deslocamento (Item 5. 1. 2) 

Também introduzidas no solo sem a retirada do solo, porem provocando um pequeno 

deslocamento do solo adjacente a estaca. Refere-se a estacas esbeltas. Temos como principais 

exemplos as estacas metálicas, as estacas mega, entre outras. 

 

Estacas Escavadas - Sem Deslocamento (Item 5. 1. 3) 

Aquelas executadas no solo sem a retirada do solo adjacente a estaca. Não provocam 

assim nenhum deslocamento adjacente quando da execução da estaca. Temos como principais 

exemplos as estacas escavadas em geral: trado mecânico, broca (trado manual), Hélice contínua, 

Raiz, Injetada, Strauss, entre outras. 

 

5. 1. 1 - Estacas Cravadas com Grande Deslocamento 

 

Estacas Pré-moldadas 
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 Estacas Pré-Moldadas De Concreto 

 A sua grande vantagem em relação às estacas no solo reside na concretagem, que é 

suscetível de uma fácil fiscalização. Mais ainda, em terrenos extremamente pouco consistentes 

ou onde se deva atravessar uma corrente de água subterrânea, as estacas pré-moldadas levam 

vantagem sobre as estacas moldadas no solo, pois estas exigem precauções e cuidados especiais.  

 

 

           
 

 

Diferentes tipos de seções e transporte de estaca no canteiro de obras. 

 

 Como desvantagens das estacas pré-moldadas, citam-se: necessidade de decorrer pelo 

menos tre semanas da data de concretagem até a de cravação, consumo do tempo e de dinheiro 

em prolongar e encurtar estacas em vista de variações locais do terreno, armazenamento e 

transporte dentro da obra (donde ocupação de área do canteiro e atrasos na marcha dos serviços), 

grande consumo de ferro, pois a estaca deverá ser armada para resistir também aos esforços 

devidos aos choques do pilão e às solicitações que ficam sujeitas durante o transporte, etc.   

 

 

 

Forma preparada para concretagem de 

uma estaca do tipo SCAC. 

 

“As estacas SCAC são de concreto 

armado com adensamento pelo processo 

de centrifugação resultando em seções 

circulares vasadas de diâmetros 

externos variando entre 20 cm e 70 cm.” 

 

 

 

Exemplo de informações de características de estacas pré-frabricadas 

PRECON  
Especificações de estacas 

Dimensões 

Carga max. 

estrutural (t) 

Carga max. 

de tração (t) 

Seção de  

concreto(cm2) 

Peso 

(gkf/m) 

Momento de 

Inércia (cm4) 

Comprimentos  

fabricados (m) 

15,0 x 15,0   25,0 5,0 225 56 4.219 5, 6 e 7 

17,0 x 17,0   35,0 5,0 289 72 6.960 4, 6 e 8 

20,0 x 20,0   50,0 5,0 400 100 13.333 4, 6 e 8 

21,5 x 21,5   60,0 7,5 462  115 17.806 4, 6, 8 e 10 

23,0 x 23,0   70,0  9,0 529 132 23.320 4, 6, 8 e 10 

25,5 x 25,5   85,0 9,0 650 162 35.235 4, 6, 8 e 10 

28,0 x 28,0  105,0 9,0 784 196 51.221 4, 6, 8 e 10 

Ø 42,0  125,0 16,0 855 215 130.340 4, 6 e 8 

Ø 50,0  160,0 25,0 1.159 315 255.325 4, 6 e 8 
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Cravação de Estacas 

 É a operação que consiste, por meio de percussões aplicadas à cabeça da estaca ou do 

seu molde, em forçar a estaca ou tubo no terreno até a profundidade em que passe a oferecer 

uma resistência satisfatória. 

 Vários são os Tipos de Bate-Estacas (em inglês, pile drivers, e em francês, sonnetes) 

empregados. 

 Bate-estacas manual – É o tipo mais 

simples. O peso do pilão, levantando com ajuda 

de cordas e polias, varia de 50 a 200 kg e a 

altura de queda geralmente de um metro.  

 

Bate-estacas de queda livre ou de 

gravidade – É constituído por um pilão que, 

deslizando ao longo de guias fixadas a uma 

estrutura, é levantado por meio de cabo de aço 

que vai sendo enrolado em um guincho de 

acionamento mecânico. O número de pancadas 

por minuto varia de 5 a 10; a rapidez das 

percussões é vantajosa para a cravação. 

 

Normalmente o peso do pilão é tomado 

aproximadamente igual a duas vezes o peso da 

estaca, conforme se trate de estacas de madeira 

ou de concreto. 

 

 

 

Capacete de cravação – Para evitar a destruição das cabeças das estacas durante a 

cravação, usam-se “capacetes de cravação”, os quais, embora de vários tipos, consistem, em 

geral, num anel de ferro fundido, contendo um bloco de madeira dura, que recebe diretamente o 

golpe do martelo e transmite a estaca. 

O emprego de capacetes, se por um lado reduz o rendimento de cravação, por outro, 

permite a adoção de maiores alturas de quedas e pesos de martelos. 

 

Quando as cabeças de estacas ficam abaixo da superfície do terreno ou do nível d’água, a 

cravação é feita por intermédio de um suplemento, que é um elemento de madeira colocado entre 

o pilão e a estaca. 

 

 Estacas de Madeira 

 A sua utilização é bastante limitada e deve-se ser vista como uma alternativa de 

viabilidade técnica questionável.  

 No que se refere ao seu uso deve-se observar o que registra a norma, transcrito nestas 

notas de aula no item “5.3 - Peculiaridades dos Diferentes Tipos de Fundações Profundas 

(Segundo a NBR 6122)”. 
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Estacas Moldadas “in situ” 
 

Estacas Simplex  
Neste tipo de estaca, procede-se a descida do tubo dentro do terreno por cravação (ou 

por perfuração – neste caso torna-se “escavada” – sem deslocamento), como se faz coma a 

estaca Strauss. 

Os golpes de martelo, para a cravação, são aplicados sobre um capacete de proteção 

fixado no topo do tubo. 

Para impedir a entrada de terra no interior do tubo, emprega-se uma ponteira pré-

moldada de concreto, perdida após a cravação. 

 Alcançada a profundidade desejada, enche-se o molde com concreto plástico e, em 

seguida, retira-se o molde de uma só vez. 

 As estacas Duplex e Triplex são variantes da Simplex. 

 

 
Estaca tipo Simplex 

 

Estacas Vibrex  
Trata-se de variação das estacas tipo Simplex, também conhecidas com “Vibrofranki”. 

Observe que neste tipo de estaca, procede-se a descida do tubo dentro do terreno por cravação, 

conforme ilustrado abaixo.  

Observa-se que a extração do tubo após concretagem se faz com o auxílio da vibração, o 

que melhora as condições de assentamento do concreto ao longo da estaca. 
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 Estacas Franki 
Trata-se de um tipo de estaca largamente usada. Foram introduzidas a técnica, em 1999, 

pelo Sr. Frankignoul. Caracteriza-se pelo seu processo de cravar o tubo no solo, que é o seguinte, 

como mostrado na figura: 

 

1. Estando o tubo colocado sobre o solo, nele se derrama uma quantidade de concreto mais 

ou menos seco, apiloado por meio de um martelo de 1 a 4 toneladas, de modo a formar um 

tampão estanque. 

 

2. Sob os golpes do pilão, o tubo penetra no solo e comprime fortemente; quando se deseja 

evitar virações provocadas pela cravação do tubo, pede-se previamente escavar o terreno, 

perfurando-o por meio de um equipamento adequado. 

 

3. Chegando a profundidade desejada, prende-se o tubo e, sob os golpes de pilão, soca-se o 

concreto tanto quanto o terreno possa suportar, de modo a constituir uma base alargada. 

 

4. Uma vez executada a base, inicia-se a execução do fuste da estaca, socando-se o concreto 

por camadas sucessivas; um tampão de concreto no tubo assegura a impossibilidade da água ou 

da terra no concreto. 

 

5. Desse modo, obtém-se uma estaca de grande diâmetro, de parede rugosa e fortemente 

ancorada no solo. 

 

 

 
 

 Nas estacas armadas, que são as mais freqüentes, coloca-se a armação logo após a 

execução da base. O seu diâmetro varia de 30 60 cm. Podem ser verticais ou inclinadas, a 

inclinação pode atingir até 25º com a vertical. 

 

 CARACTERÍSTICAS DAS ESTACAS: 

Grande área da base, superfície lateral muito rugosa, terreno fortemente comprimido e 

possibilidade de ser executada para grandes profundidades, já se tendo atingido 45 m de 

comprimento. 

 

 A capacidade de cargas dessas estacas é muito grande, como tem sido revelado por 

numerosos ensaios. Para uma estaca de 350 mm de diâmetro, é da ordem de 55 t; de 400 mm, é 

de 75 t; de 450 mm, é de 95 t; de 520 mm, é de 130 t, e de 600 mm, é de 170 t. 

 

 A concretagem das estacas moldadas “in situ” deve ser feita com cuidado, a fim de 

suprimir o risco da ruptura ou de rachar as estacas, abaixo do nível do bloco. 
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Detalhe da execução de uma estaca 

tipo Franki, em execução 

 

 

 
 

Estacas Ômega 
Trata-se de estacas moldadas “in loco” em que o solos é deslocado lateralmente quando 

da execução da estaca, conforme ilustrado na figura adiante. 

 

 
Estaca OmegaFranki (Eng. Paulo 

Frederico de Figueiredo Monteiro - 

Gerente Técnico da FRANKI 

 

A ESTACA OMEGA é uma estaca com o fuste 

moldado no solo. Durante a sua implantação no solo, 

dispositivos especiais no trado do processo provocam 

uma ação dupla de deslocamento do solo, inicialmente 

durante a fase de perfuração e posteriormente durante a 

fase de concretagem do fuste. Não há escavação 

(retirada do solo) durante a execução dessa estaca. 

 

A forte compressão lateral do trado ao longo do 

fuste provoca aumento das tensões radiais da com-

pressão, o que resulta em uma mobilização mais 

eficiente da resistência lateral sobre o fuste da estaca, 

com isso o comprimento e o sobre consumo de concreto 

é menor, se comparado as estacas HÉLICE 

CONTÍNUA. A instalação da estaca OMEGA é baseada 

no processo de perfuração por rotação para baixo e para 

cima sem troca na direção de rotação do equipamento. 

Para a implantação das estacas OMEGA no solo, os 

equipamentos têm de ter torque entre 150 kNm a 400 

kNm. 
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5. 1. 2 - Estacas Cravadas com Pequeno Deslocamento  

 

 

 Estacas Metálicas 
São estacas “pré-fabricadas” pela indústria, em que se tem como material o aço. 

Apresentam assim elevada resistência à compressão, havendo uma variabilidade muito grande de 

seções. 

Observa-se que são estacas de seções muito mais esbeltas que às de concreto armado – 

consequentemente “deslocaram” um volume de solo muito menor no seu processo de penetração 

nos solos. 

 

As questões relacionadas à cravação não são muito diferentes das enfrentadas na 

cravação de estacas pré-moldadas. A figura abaixo ilustra um canteiro de obras, durante o 

processo de cravação dos perfis metálicos. 
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No que se refere ao seu uso deve-se observar o que registra a norma, transcrito nestas 

notas de aula no item “5.3 - Peculiaridades dos Diferentes Tipos de Fundações Profundas 

(Segundo a NBR 6122)”. 

 
 

 Figura – Diferentes tipos de seções e detalhe de uma emenda entre dois elementos de 

estaca metálica de seção em “I”. 

 

 Estacas Mega 
 A estaca Mega (“Estaconsolida”) é constituída por tubos de concreto simples ou armado, 

vazados, com diâmetro externo de 25 cm e interno de 8 cm. O comprimento de cada tubo é de 50 

cm. A estaca é formada pela justaposição vertical de diversos tubos, cravados no terreno por 

meio de um macaco hidráulico acionado por uma bomba injetora de óleo. 

A reação de cravação é obtida contra as fundações existentes, monitorada por 

equipamento de precisão, ajustado a um manômetro de controle de pressão. Após ser atingida a 

reação máxima permitida, por baixo das fundações existentes é colocado um cabeçote de 

concreto armado, medindo 40 x 30 x 25 cm, ajustado aos elementos de fundação existentes por 

meio de cunhas de concreto simples de modo a permitir que a estaca nova entre em carga 

imediatamente após a retirada do macaco. 

 

CARACTERÍSTICAS DA ESTACA MEGA 

 Possibilidade de substituição das fundações existentes simultâneas ao uso da edificação. 

 Acréscimo da capacidade suporte das fundações existentes. 

 Modificação parcial de fundações existentes em virtude de uma eventual deficiência 

localizada (recalques diferenciais). 

 Execução em locais pequenos e de difícil acesso a pessoas e equipamentos. 

 Isenção de vibrações durante a cravação, reduzindo os riscos de uma eventual 

instabilidade que por ventura venha a ocorrer, devido à precariedade de fundações existentes. 

 Aumento imediato da segurança da obra após a cravação sucessiva de cada estaca Mega. 

 Limpeza da obra durante a execução, sem adição de água ou formação de lama. 
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Marinho, F. Mecânica dos Solos e Fundações – USP (2008) 

 

5. 1. 3 - Estacas Escavadas - Sem Deslocamento  

 

Estacas Escavadas  

Assim se denomina a estaca em que, com auxílio de lama bentonítica (se for o caso), é 

previamente feita uma perfuração no terreno, com retirada de material, em seguida, é cheia com 

concreto (concretagem submersa, quando abaixo do nível d’água). 

Essas estacas substituem, em alguns casos, os clássicos tubulões sob ar comprimido. Os 

seus diâmetros variam até 2,5 m e suas profundidades alcançam 40 m ou mais. 

 

 

 

[1]. Trado devidamente 

posicionado e pronto para 

iniciar escavação.  

 

[2]. Terreno nivelado 

facilitando a estabilização do 

caminhão. 

 

[3 e 4]. Torre e haste na 

posição vertical (verificada 

pelo nível instalado na torre). 

 

[5]. Componente hidráulico: 

ao chegar à obra, é acionado 

para que a haste fique na 

posição vertical. Todo o 

processo é mecanizado. 
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Exemplo de ESTACA ESCAVADA EM ROCHA  

 

Obra: Ponte sobre o Rio Orinoco 
Apresentado por Armando Negreiros Caputo 

BRASFOND / BRASFIX / SPFE 

 
 

 
 
Seqüência Construtiva: 
1) Cravação de camisa metálica até o topo da rocha. 
2) Colocação da perfuratriz Wirth e escavação em rocha por circulação reversa. 
3) Colocação da armadura. 
4) Concretagem submersa da estaca. 
5) Estaca pronta. 

 

 

 Estacas Broca 
Estaca em que a perfuração do solo é feita manualmente, com o auxílio de um trado 

manual. É cravada em pequena profundidade. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Estacas Hélice Contínua 
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Estacas Escavadas Retangular (Barrete)  

 É um tipo de fundação profunda executada por escavação mecânica, com uso ou não de 

lama bentonítica ou uso de revestimento total ou parcial, e posterior concretagem. 

 

 Seqüência executiva: 

1) Colocação da camisa guia escavação com clamshell, completando com lama o volume 

escavado. 

2) Atingida a profundidade prevista, coloca-se a armadura e o "air-lift" ou bomba de 

submersão para a troca de lama usada por nova. 

3) Colocação do tubo de concretagem e da bomba de submersão início da concretagem 

submersa com concreto plástico. 

4) Terminada a concretagem, procede-se o aterro da parte superior e ao arrancamento da 

camisa guia. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Segundo publicação da Franki, a utilização das estacas escavadas oferece as seguintes vantagens: 

- execução sem vibração e ruídos; 

- possibilidade de atravessar camadas do solo de grande resistência devido as ferramentas 

de escavação; 

- execução rápida; 

- possibilidade de atingir grandes profundidades; 

- possibilidade de resistir a grandes cargas com um único elemento de fundação, 

reduzindo deste modo o volume dos blocos; 

- executada com ferramenta mecânica “clam-shell”. 
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Estacas Raiz  

 A estaca raiz é uma estaca concretada “in loco”, com diâmetro acabado variando de 80 a 

410 mm e que apresenta elevada tensão de trabalho ao longo do fuste que é constituído de 

argamassa de areia e cimento e é inteiramente armado ao longo de todo seu comprimento.  

A aplicação inicial das estacas raiz foi ligada ao reforço de antigas fundações de 

edificações de pequeno porte, as quais o acesso era restrito a equipamentos de grande porte. A 

utilização de equipamentos de pequeno porte e movidos à eletricidade favorecia o 

funcionamento em locais fechados, evitando barulho e fumaça de motores à explosão. As 

perfuratrizes atingiam grandes profundidades, flexibilizando o dimensionamento de cargas de 

trabalho, determinadas muito mais pela capacidade estrutural da seção do que pela condição de 

suporte do subsolo. 

 

Essas vantagens fizeram com que este tipo de estaca se desenvolvesse mundialmente. 

Passou a ser utilizada também como solução de contenção de encostas, devido à possibilidade de 

executá-la inclinada com orientações tridimensionais formando um reticulado espacial. A 

concepção é aquela de uma estrutura de gravidade interna no terreno, fazendo com que o volume 

de solo atravessado pelas estacas, convenientemente espaçadas, trabalhasse como um maciço 

rígido resistindo à tração, através de armação do fuste da estaca. Atualmente, o aumento dos 

diâmetros das estacas tipo raiz bem como do porte dos equipamentos que a executam, tornaram 

essa estaca uma solução viável para fundações de edifícios. 

 

O processo executivo de uma estaca tipo raiz é composto basicamente de quatro fases 

consecutivas; perfuração, instalação da armadura, preenchimento com argamassa e remoção do 

revestimento e aplicação de golpes de ar comprimido. A Figura abaixo ilustra todo o processo 

executivo das estacas tipo raiz. (Moura et al, 2009 -UNIFOR) 
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 Estacas Injetada  

A Norma de Fundações NBR 6122, na versão de 96 definia estaca injetada como sendo 

aquela na qual através de injeção sob pressão de produtos aglutinantes, normalmente calda de 

cimento, procura-se aumentar a resistência de atrito laterais, de ponta ou ambas. 

A injeção deve ser feita de maneira a garantir que a estaca tenha a carga admissível 

prevista no projeto e pode ser aplicada em um ou mais estágios. 

 

Seqüência Executiva: 

A execução de uma estaca injetada moldada no solo compreende as seguintes fases: 

• Escavação do furo; 

• Colocação da armadura; 

• Moldagem do fuste. 

 

 
 

 

 Estacas Strauss  

A sua execução é muito simples, não requerendo aparelhagem especial além de um pilão. 

 

 São utilizados processos comuns de escavação (semelhança com as sondagens), em que 

começa-se por apoiar sobre o solo (observado o ponto de marcação do eixo do bloco da 

fundação – centro do pilar) o tubo metálico da “strauss”. Em sequência processa a escavação 

por dentro deste tubo – retirada do solo com auxílio de uma sonda que cai no solo e faz com que 

o solo entre dentro deste tubo de auxílio à escavação, sendo este retirado do furo com solo a ser 

removido para nova operação de retirada de solo e assim por diante. Este processo faz com que 

se “enterre” um tubo de diâmetro igual ao da estaca.  

Atingida a profundidade prefixada, enche-se o tubo com cerca de 75 cm de concreto, que 

vai sendo apiloado à medida que se retira o tubo. Esta operação se repete até o concreto atingir a 

cota desejada.  

 

Embora bastante simples a sua execução, devem-se tomar cuidados especiais, sobretudo 

quando se trabalha abaixo do lençol d’água dentro do molde. Isto se consegue observando-se 

constantemente as posições relativas do molde e do concreto de enchimento. 

 

 Mais simples do que estas estacas escavadas são as estaca broca. 
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Estacas moldadas no local tipo Strauss  

(MR Sondagens e Estacas, 2009) 

 

 

Marinho, F. Mecânica dos Solos e Fundações – USP (2008) 

 

As principais características das Estacas Strauss são: 

 Reduzida trepidação e, conseqüentemente, pouca vibração nas edificações vizinhas à 

obra.  

 Possibilidade de execução da estaca com o comprimento projetado, permitindo cotas de 

arrasamento abaixo da superfície do terreno.  

 Facilidade de locomoção dentro da obra.  

 Permite conferir durante a percussão, por meio de retirada de amostras do solo, a 

sondagem realizada.  

 Permite verificar, durante a perfuração, a presença de corpos estranhos no solo, matacões 

e outros, possibilitando a mudança de locação antes da concretagem.  

As estacas do tipo strauss são moldadas “in 

loco”, com processo relativamente simples e 

eficaz. A perfuração é executada com o 

auxílio de uma sonda, denominada “piteira”, 

com a utilização parcial ou total de 

revestimento recuperável e posterior 

concretagem da fundação no local 
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 Capacidade de executar estacas próximas às divisas do terreno, diminuindo assim, a 

excentricidade nos blocos.  

 Execução de estacas com capacidade de 20 ton, 30 ton e 40 ton.  

 

Dimensionamento 
A determinação das seções, as localizações e profundidades serão fornecidas pelo calculista das 

fundações, com seu dimensionamento de acordo com a NBR 6118 – “Projeto e Execução de 

Obras de Concreto Armado” e NBR 6122 – “Projeto e Execução de Fundações “. 

 

Perfuração 
Após a locação dos pontos das estacas, através de gabarito indicando seus eixos, inicia-se a 

perfuração, com a piteira posicionada dentro do primeiro tubo de revestimento ( extremidade 

inferior dentada ) e com golpes sucessivos, a piteira retirará o solo do interior, abaixo do tubo, 

que se introduzirá aos poucos no terreno, por efeito de seu peso próprio. 

Quando o tubo estiver totalmente cravado, será rosqueado um novo tubo em sua extremidade 

superior livre e reiniciado o trabalho da piteira. Este procedimento será repetido até que se atinja 

a profundidade prevista para a perfuração ou as condições de suporte previstas para o terreno. 

 

Concretagem 
Ao atingir a profundidade desejada e procedida a limpeza do tubo, será lançado o primeiro 

volume de concreto no interior do tubo e apiloado com o auxílio de um pilão metálico, visando a 

formação de um “bulbo”na base da estaca. 

 

Igual volume de concreto será novamente lançado e procedido novo apiloamento, iniciando-se a 

remoção dos tubos de revestimento, com auxílio de um guincho mecânico. Esta operação se 

repetirá até que o concreto atinja a cota desejada, com a máxima precaução, a fim de impedir sua 

descontinuidade, completando assim, eventuais espaços vazios e preenchendo as deformações no 

subsolo. 

 

Armadura 
Antes da concretagem dos últimos dois metros da estaca, ou a critério do calculista das 

fundações, será colocada uma armadura, onde as barras deverão emergir fora da cota de 

arrasamento da estaca, conforme detalhe do projeto de fundações. 

 

 

 Estacas Hélice Contínua  

A estaca hélice contínua é uma estaca de concreto moldada "in loco", executada por meio 

de trado contínuo e injeção de concreto através da haste central do trado simultaneamente a sua 

retirada do terreno. (Site Engenharia, 2009) 

 

Metodologia executiva – Perfuração 

 

A perfuração consiste em fazer a hélice penetrar no terreno por meio de torque 

apropriado para vencer a sua resistência. 

A haste de perfuração é composta por uma hélice espiral solidarizada a um tubo central, 

equipada com dentes na extremidade inferior que possibilitam a sua penetração no terreno. 

A metodologia de perfuração permite a sua execução em terrenos coesivos e arenosos, na 

presença ou não do lençol freático e atravessa camadas de solos resistentes com índices de STP`s 

acima de 50 dependendo do tipo de equipamento utilizado. 

A velocidade de perfuração produz em média 250m por dia dependendo do diâmetro da 

hélice, da profundidade e da resistência do terreno. 
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Concretagem 

Alcançada a profundidade desejada, o concreto é bombeado através do tubo central, 

preenchendo simultaneamente a cavidade deixada pela hélice que é extraída do terreno sem girar 

ou girando lentamente no mesmo sentido da perfuração. 

O concreto normalmente utilizado apresenta resistência característica fck de 18 Mpa, é 

bombeável e composto de areia, pedriscos ou brita 1 e consumo de cimento de 350 a 450 Kg/m
3
, 

sendo facultativa a utilização de aditivos. 

O abatimento ou "Slump" é mantido entre 200 e 240mm. Normalmente é utilizada bomba 

de concreto ligada ao equipamento de perfuração através de mangueira flexível. O 

preenchimento da estaca com concreto é normalmente executado até a superfície de trabalho 

sendo possível o seu arrastamento abaixo da superfície do terreno guardadas as precauções 

quanto a estabilidade do furo no trecho não concretado e a colocação da armação.  

 

Colocação da armação 

O método de execução da estaca hélice contínua exige a colocação da armação após a sua 

concretagem. 

A armação, em forma de gaiola, é introduzida na estaca por gravidade ou com o auxílio 

de um pilão de pequena carga ou vibrador. As estacas submetidas a esforços de compressão 

levam uma armação no topo, em geral de 2 a 5,5m de comprimento. No caso de estacas 

submetidas a esforços transversais ou de tração, somente será possível para comprimentos de 

armações de no máximo 16m, m função do método construtivo. No caso de armações longas, as 

"gaiolas" devem ser constituídas de barras grossas e estribo espiral soldado na armação 

longitudinal para evitar a sua deformação durante a introdução no fuste da estaca.  
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Equipamentos 

O equipamento empregado para cravar a hélice no terreno é constituido de um guindaste 

de esteiras, sendo nele montada a torre vertical de altura apropriada à profundidade da estaca, 

equipada com guias por onde corre a mesa de rotação de acionamento hidráulico. Os 

equipamentos disponíveis permitem executar estacas de no máximo 25m de profundidade e 

inclinação de até 1:4 (H:V)  

 

 
 

 
Marinho, F. Mecânica dos Solos e Fundações – USP (2008) 

Controle executivo 

Para controlar a pressão de 

bombeamento do concreto, utiliza-se um 

instrumento medidor digital, que informa 

todos os dados de execução da estaca, tais 

como: inclinação da haste, profundidade da 

perfuração, torque e velocidade de rotação 

da hélice, pressão de injeção, perdas e 

consumo de concreto. Os parâmetros 

indicados no mostrador digital são 

registrados e fornecidos a um 

microcomputador para aplicação de 

software que imprime o relatório da estaca 

com as informações obtidas no campo.  

 Em centros urbanos, próximo a 

estruturas existentes, escolas, hospitais e 

edifícios históricos, por não produzir 

distúrbios ou vibrações e de não causar 

descompressão do terreno.  

 Em obras industriais e conjuntos 

habitacionais onde, em geral, há um grande 

número de estacas sem vibrações de 

diâmetros pela produtividade alcançada.  

Como uma estrutura de contenção, 

associada ou não a tirantes protendidos, 

próximo à estruturas existentes, desde que 

os esforços transversais sejam compatíveis 

com os comprimentos de armação 

permitidos. 
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 Tubulões 
 Trata-se de fundação profunda, porem destaca-se que estas fundações apresentam 

características de transmissão de carga ao sub-solo diferentes das diversas “estacas” existentes na 

Engenharia de Fundações Estas fundações, abordadas adiante, transmitem carga para o sub-solo 

através do contato da base com o solo de apoio, semelhante a uma fundação direta (como um 

bloco ou sapata). 

 

 Tubulão à Céu Aberto 

As fundações em tubulão a céu aberto são indicadas basicamente para obras que 

apresentem cargas elevadas, áreas com dificuldades de uso de técnicas de fundação mais 

mecanizadas e regiões afastadas dos grandes centros urbanos devido à dificuldade de acesso. 

 

Esse tipo de fundação é recomendado para solos de elevada “rigidez” (boa resistência). 

Isso se justifica devido ao fato da escavação ser normalmente manual, dependente de um 

“poceiro”, um ajudante e um sarilho (equipamento – figura abaixo). Mesmo com a utilização de 

equipamentos de perfuração mecânica a presença de um operário é necessária, pois o 

alargamento da base deve ser feito manualmente. 

 

 
Figura - Perfuração de tubulão na construção do Edifício Érico Veríssimo, em Juiz de 

Fora – MG, Setembro/2008. (TFC de Marcenes, 2008) 

 

 

Quando comparados a outros tipos de fundações os tubulões apresentam as seguintes 

vantagens:  

 

- Os custos de mobilização e de desmobilização são menores que os de bate-estacas e 

outros equipamentos;  

- As vibrações e ruídos provenientes do processo construtivo são de muito baixa 

intensidade, praticamente inexistentes; 

- Pode-se observar e identificar o solo retirado durante a escavação e compará-lo às 

condições do subsolo previstas no projeto;  

- O diâmetro e o comprimento do tubulão podem ser modificados durante a escavação 

para compensar condições do subsolo diferentes das previstas;  

- As escavações podem atravessar solos com pedras e matacões, sendo possível 

penetrar em vários tipos de materiais, em alguns casos em particulares até rocha; 

- É possível apoiar cada pilar em um único fuste, em lugar de apoiar em diversas 

estaca.  
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ASPECTOS CONSTRUTIVOS 

 

Os tubulões a céu aberto são elementos estruturais de fundação concebidos a partir da 

concretagem de um poço aberto no terreno, geralmente dotado de uma base alargada. Esse tipo 

de tubulão é executado acima do nível da água natural ou rebaixado, ou, em casos especiais, em 

terrenos saturados onde seja possível bombear a água sem risco de desmoronamentos. No caso 

de existir apenas carga vertical, este tipo de tubulão não é armado, colocando-se apenas uma 

ferragem de topo para ligação com o bloco de coroamento ou de capeamento. 

 

 

 
 

 

 

A figura abaixo ilustra a sua conformação geométrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura - Partes de um tubulão 

 

 

Os tubulões a céu aberto podem ser agrupados em três tipos (CINTRA et al, 1998):  

 

O fuste, que é a parte 

da coluna entre o bloco de 

coroamento e a base, 

normalmente é de seção 

circular, adotando-se 70 cm 

como diâmetro mínimo 

(para permitir a entrada e 

saída de operários), porém a 

projeção da base poderá ser 

circular ou em forma de 

falsa elipse.  

 

(ALONSO, 1983).  
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a) Sem contenção lateral 

Esses tubulões, também chamados de pocinhos, têm seu fuste aberto por escavação 

manual, ou mecânica, sendo que a base é, em geral, escavada manualmente. Não utilizam 

nenhum escoramento lateral e, portanto o fuste e, em especial, a base, somente podem ser 

executados em solos que apresentem um mínimo de coesão capaz de garantir a estabilidade da 

escavação (Figura). Nestes casos o diâmetro final resulta sempre maior do que o previsto em 

projeto, e o atrito lateral ao longo do fuste é reduzido quando comparado com a resistência “in 

situ” no contato solo-solo. Esta redução no atrito lateral depende do alívio de tensões, ao passar 

de uma situação em repouso para uma condição ativa, e da umidade cedida pelo concreto ao solo 

circundante, o que depende do fator água/cimento do concreto empregado. 

 

 
Figura - Tubulão sem contenção lateral 

 

b) Com contenção lateral parcial 

Essas contenções parciais têm da ordem de 2,0 metros e o solo é escorado antes de 

prosseguir a escavação. Estes revestimentos são, em geral, recuperados. Visualmente, assemelha-

se ao procedimento de contenção lateral contínua. 

 

c) Com contenção lateral contínua 

Certos tipos de equipamentos cravam uma camisa metálica, desde a superfície, ao 

mesmo tempo em que realizam mecanicamente a escavação. Normalmente estes tubulões a céu 

aberto são executados acima do lençol freático, pois a escavação manual da base, ou mesmo do 

fuste, não pode ser executada abaixo do nível da água. Nada impede, entretanto, que se estenda a 

escavação utilizando-se de rebaixamento do lençol (Figura). 

 

A aparição de água durante a escavação não é um problema, desde que possa ser contida 

e não prejudique a perfuração. "Isto é possível desde que a água seja esgotada com uma bomba 

submersível dentro do poço, expelindo o líquido do fuste", diz o engenheiro Daniel Rozenbaum, 

da Fundacta (2004). Rozenbaum explica ainda que nesse tipo de fundação é necessário 

inspecionar se há presença de gás gerada por matéria orgânica em decomposição e que pode 

causar até a morte do operário durante a execução. 

Antes de iniciarem as obras de fundação, o engenheiro projetista e mesmo o responsável 

pela construção costumam fazer um poço preliminar para inspecionar a situação do solo. O poço 

de verificação de solo deve ser mantido em média 24 horas para observar a estabilidade que a 

escavação apresenta. (TATEOKA, 2004). 

 



Geotecnia de Fundações e Obras de Terra - 2018                                                             Prof. M. Marangon 

 123 

 
Figura - Tubulão com contenção lateral. 

 

Os tubulões têm que ser dimensionados a evitar altura de base superiores a 2,0 metros, 

e em caso excepcionais, devidamente justificados, admitem-se alturas superiores a esta 

dimensão. 

 

 Tubulão à Ar Comprimido 

 

 
 

As fundações em tubulão a ar 

comprimido são indicadas, e se 

justificam, para obras que 

apresentem cargas elevadas, 

como é o caso de pontes e 

viadutos, e quando se tem o NA 

elevado.  

 

Assim, é utilizado uma 

“estrutura” fechada para que 

não ocorra a entrada da água no 

ambiente de escavação.  

Para que se mantenha o 

ambiente da escavação seco faz-

se com a aplicação de ar 

comprimido, que “expulsa” – 

inibe, a entrada da água no 

ambiente de trabalho. A figura 

ilustra a operação. 
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Tubulões a Ar Comprimido na Rodovia dos Imigrantes/SP: 

 

 

 

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DAS PRINCIPAIS FUNDAÇÕES 

 

Segundo o Fundações - Manual de Estruturas 
Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP, 2008) 

 

 

Características das Fundações Profundas consideradas: Produtividade, Capacidade de carga, 

Profundidade máxima e Vibrações causadas 

 

 Produtividade Capacidade 

de carga 

 

Profundidade 

máxima 

 

Vibrações 

causadas 

 

 

Estacas pré-fabricadas 

 

Concreto 

 

50 m diários, 

ocorrendo variações 

em função das 

características do 

solo, profundidade da 

fundação, condições 

do terreno e distância 

entre estacas 

 

25 a 170 tf  

 

Depende do tipo de 

estaca, variando de 

8 a 12 m. Podem 

ser 

emendadas 

Apresenta 

problemas de 

barulho e 

vibrações 

durante a 

cravação 

 

Metálica  

 

50 m diários, 

ocorrendo variações 

em função das 

características do 

solo, profundidade 

da fundação, 

condições do 

terreno e distância 

entre estacas  

20 a 200 tf Não possui 

limitação de 

profundidade. 

A estaca possui 

aproximadamente 

12 m, podendo 

ser emendadas. 

 

Apresenta 

problemas de 

barulho durante a 

cravação. 

Podem ser 

cravadas sem 

causar grandes 

vibrações 
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Estacas escavadas 

 

Strauss 30m diários 20 a 100 tf 20 a 25 m Ausência de 

trepidações e 

vibrações em 

prédios 

vizinhos 

Barretes 

 

50 m por dia, para 

uma espessura de 40 

cm. Além disso, a 

produtividade varia 

em função do tipo de 

solo e condições  

do terreno 

500 a 1250 tf Superior a 50 m 

 

 

Franki 

 

40 m diários 60 a 400 tf Até 36 m Provoca vibração 

e 

ruídos intensos 

durante  

a execução 

Raiz 30 m diários  

 

10 a 180 tf  Ausência de 

vibrações 

Hélice 

contínua 

150 a 400 m por 

dia, dependendo da 

profundidade da 

estaca, do diâmetro 

da hélice, do tipo e 

resistência do 

terreno e do torque 

do equipamento 

25 a 390 tf  

 

20 a 24m, 

existindo alguns 

equipamentos 

que chegam 

a 30 m 

 

 

Não produz 

distúrbios, 

vibrações e 

descompressão 

do terreno 

 

 

Tubulões 

 

Tubulão a 

céu aberto 

4,0 m3 de escavação 

manual 

para tubulões até 

10 m de 

produndidade 

80 m3 de escavação 

mecânica para 

tubulões até 15 m 

de profundidade 

150 a 1000 tf Limitada pelo 

Nível de Água 

 

Ausência de 

trepidações e 

vibrações em 

prédios 

vizinhos 

Tubulão a ar 

comprimido 

Variável, pois 

depende muito do 

tipo de solo 

 

800 a 1000 tf 34 m abaixo do 

nível d´água 

 

 

Ausência de 

trepidações 

e vibrações em 

prédios 

vizinhos 
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5.2 – Escolha do Tipo de Estaca 
 

 

Segundo SIMONS e MENZIES, são considerados os seguintes aspectos relativos ao projeto 

de estacas: 

 

1. Tipos de estacas 

2. Estacas em solos coesivos 

3. Estacas em solos granulares 

4. Efeito de grupo de estacas 

5. Atrito lateral negativo 

6. Cargas laterais em estacas 

7. Ensaios de estacas 

 

Três critérios de projetos devem ser sempre observados: 

 

a) o material da estaca não deve ser solicitado em acesso; 

b) deve haver um coeficiente de segurança adequado à ruptura por cisalhamento; 

c) os recalques devem ser mantidos dentro de limites toleráveis. 

 

Deve-se observar que as estacas podem ser necessárias por diversos motivos, como: 

 

a) transferir as cargas a uma camada mais resistente e/ou menos compressível; 

b) resistir a forças horizontais de encontros de pontes ou muros de arrimo; 

c) aumentar a estabilidade de edifícios altos; 

d) resistir a forças de subpressão; 

e) evitar danos devidos à erosão superficial; 

f) compactar areias fofas. 

 

Em qualquer situação, o tipo de estaca escolhido e o método de projeto utilizado serão 

influenciados pelos fatores que determinam a decisão de usar estacas, em primeiro lugar. 

Há numerosos tipos de estacas, protegidos por patentes ou não, nos grupos anteriores. 

Considerando os fatores técnicos abaixo relacionados, a escolha se reduz a dois ou três tipos e a 

escolha final é feita em geral com base no custo total, embora a reputação de um empreiteiro de 

estanqueidade pode ser um fator decisivo na escolha. 

 

 

Fatores que determinam a escolha do tipo de estaca 

 

 Os fatores fundamentais que devem ser considerados na determinação do tipo de estaca a 

ser adotado são: 

 

 a localização e o tipo de estrutura; 

 

 as condições do solo, incluindo a posição do nível do lençol freático; 

 

 a durabilidade em longo prazo. As estacas de madeira ficam sujeitas à decomposição 

especialmente acima do lençol freático, e ao ataque dos microorganismos marinhos. O concreto, 

suscetível ao ataque químico na presença de sais e ácidos do solo, e as estacas de aço podem 

sofrer corrosão, se a resistividade específica da argila for baixa e o grau de despolarização for 

alto; 
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 custos totais para o cliente. A forma mais barata de estaqueamento não é, 

necessariamente, a estaca mais barata por metro de construção. Atrasos no contrato, devido à 

falta de apreciação de um problema particular por parte de um empreiteiro que executa as 

estacas, pode aumentar consideravelmente o custo total de um projeto. O de ensaios deve ser 

considerado de o empreiteiro que executará as estacas tiver pouca experiência para estabelecer o 

comprimento ou o diâmetro exigido para as estacas. Em particular, a ruptura de uma estaca 

durante a prova de carga pode implicar em despesas adicionais muito grandes ao contrato. É 

conveniente recorrer a uma firma conhecida, com boa experiência local. Deve-se enfatizar que a 

maioria dos atrasos e problemas em contratos de estaqueamento, poderiam ser evitados por meio 

de uma pesquisa completa do local, tão cedo quanto possível. 

 

Estacas de grande deslocamento 

 

Estacas cravadas e moldadas no local 

 

 As vantagens são: 

 podem ser cravadas com uma nega predeterminada; 

 os comprimentos das estacas são facilmente ajustáveis; 

pode ser executada em base alargada, aumentando a densidade relativa de uma camada de 

fundação granular, obtendo-se uma capacidade final de carga muito mais elevada; 

 a armadura não é determinada pelos efeitos do manuseio ou das tensões da cravação; 

podem ser cravadas com uma extremidade fechada, excluindo desta maneira os efeitos da água 

subterrânea; 

 podem ser cravadas com uma extremidade fechada, excluindo desta maneira os efeitos da 

água subterrânea; 

 o barulho e a vibração podem ser reduzidos podem para alguns tipos, como por exemplo, 

utilizando-se um tampão no fundo da estaca. 

 

As desvantagens são: 

 inchamento da superfície do solo vizinho, que pode afetar estruturas ou instalações 

próximas; amolgamento do solo, que pode provocar readensamento e o desenvolvimento de 

atritos laterais negativos nas estacas; 

 deslocamento de muros de arrimo próximos; levantamento de estacas previamente 

cravadas, onde a penetração do pé das estacas dentro da camada de apoio não foi suficiente para 

desenvolver a resistência necessária às forças ascendentes; 

 danos por tração nas estacas sem armadura ou estacas ainda com concreto fresco, onde as 

forças no pé da estaca eram suficientes para resistir aos movimentos ascendentes; 

 danos a estacas sem revestimentos ou com revestimento de pouca espessura au\inda com 

concreto fresco, devido ãs forças laterais desenvolvidas no solo, como por exemplo, 

estrangulamento; 

 o concreto não pode ser verificado após a conclusão do trabalho; 

 o concreto pode ser enfraquecido se um fluxo artesiano ocorrer no fuste na estaca durante 

a retirada do revestimento; 

 perfis leves de aço ou camisas de concreto de pré-moldado podem ser estragadas ou 

distorcidas durante a cravação; 

 limitação do comprimento, devido à força de levantamento necessária para retirar o 

revestimento; barulho; vibração e deslocamentos do solo podem causar, molestar ou provocar 

danos em estruturas adjacentes; 

 não pode ser cravada com diâmetros muito grandes e também não se pode executar bases 

alargadas muito grandes; 

 não pode ser cravada onde há limitações de altura para equipamento. 

Comprimentos de estacas de até 24 m e cargas nas estacas de aproximadamente 1500 kN 

são usuais. 



Geotecnia de Fundações e Obras de Terra - 2018                                                             Prof. M. Marangon 

 128 

Estacas pré-moldadas cravadas de concreto armado ou protendido  

 

 As vantagens são: 

 

 podem ser cravadas com um nega predeterminada; estável em solos compressíveis, por 

exemplo, argilas moles, siltes e turfas; 

 o material da estaca pode ser inspecionado antes da cravação; 

 pode ser recravada se for afetada por inchamento do solo; 

 o procedimento de construção não é afetado pelo lençol freático; 

 pode ser cravada com granes comprimentos; pode ser transportada acima do nível do 

terreno, por exemplo, dentro d’água para estruturas marítimas; 

 pode aumentar a densidade relativa de uma camada de fundação granular. 

 

 
 

 
 As fotos mostram condições de manuseio e um pátio de depósito de Estacas Pré-

Moldadas de seção quadrada. 

 

 As desvantagens são: 

 

 o inchamento e a alteração do solo circundante podem causar dificuldades, como as 

discutidas acima para as estacas cravadas e moldadas no local; 

 não se pode modificar o comprimento com rapidez; 

 pode sofrer danos durante a cravação; 

 a armadura pode ser determinada pelas exigências de levantamento e transportes, e não 

pelas cargas estruturais; 

 não pode ser cravada com diâmetros muito grandes ou em locais onde haja limitações de 

altura para equipamento; 



Geotecnia de Fundações e Obras de Terra - 2018                                                             Prof. M. Marangon 

 129 

 barulho, vibração e deslocamentos do solo podem causar dificuldades. 

Comprimento de estacas até 27 m e cargas até 1000 KN são usuais 

 

Estacas de madeira 
 

 As estacas de madeira são leves, de fácil transporte e, em alguns países, baratas. Podem 

ser agrupadas e reforçadas com pontas de cravação. As estacas de madeira estão sujeitas às 

decomposições e ao ataque por microorganismos marinho e geralmente são usadas somente 

abaixo do nível freático, mas podem ser impregnadas sob pressão, para  

protegê-las quando acima do lençol freático. Usualmente, são utilizadas como estacas 

funcionando por atrito lateral, mas, às vezes, trabalham por resistência de ponta.  

 

  Neste último caso, deve-se tomar cuidado para evitar os danos devidos ao excesso de 

cravação. O perigo de estragar a estaca durante a cravação pode ser reduzido, limitando-se a 

queda e o número de golpes do pilão do bate-estaca. O peso do pilão do bate-estaca deveria ser, 

pelo menos, igual ao peso da estaca para condições difíceis de cravação e de até 20 m e cargas 

até 600KN são usuais. 

 

 

Estacas de pequeno deslocamento  

 

  Exemplos destas estacas são os perfis laminados de aço, estacas helicoidais (em forma de 

parafuso) ou tubos de extremidade aberta e perfis ocos onde o solo, removido durante a 

cravação. Algumas das observações relacionadas no item Estacas de “Grandes Deslocamentos” 

também se aplicam aqui. 

 

 
 

  As estacas de perfis laminados de aço são de fácil transporte e podem ser cravadas com 

grande energia de cravação. Podem ser cravadas em comprimentos muito grandes, e o 

comprimento da estaca pode ser alterado rapidamente. Podem suportar cargas pesadas, e podem 

ser ancoradas com sucesso em superfícies rochosas com taludes acentuados (Bjerrum, 1957). As 

estacas estão sujeitas ã corrosão, que pode ser prevista no projeto, ou podem ser tratadas com 

proteção catódica, ou pintadas. 

  

  As estacas helicoidais são muito valiosas em obras no mar, porque podem resistir a forças 

de tração e de compressão. 

  De um modo geral, as estacas de pequeno deslocamento são particularmente úteis se os 

deslocamentos do solo e o amolgamento forem reduzidos ao mínimo. 
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  As estacas de perfis laminados de aço são usadas em comprimentos de até 36m, com 

cargas de trabalho de até 1700KN, e as estacas helicoidais, em comprimentos de até 24 m, com 

cargas de trabalho de até 2500KN. 

 

 

Estacas, sem deslocamento, escavadas e moldadas no local 

 

Vantagens 

 

 não há risco de inchamento do solo; 

 o comprimento pode ser prontamente alterado; 

 o solo pode ser inspecionado e comparado com dados de investigação do local; 

 podem ser executadas com comprimentos e diâmetros muito grandes, sendo possíveis 

alargamentos da base de até dois ou três diâmetros da estaca em argilas e rochas brandas; 

 a armadura não depende do transporte ou das condições de cravação; 

 pode ser instalada sem muito barulho ou vibração, e onde haja limitações de altura para o 

equipamento. 

 

Desvantagens 

 

 os métodos de escavação podem afofar os solos arenosos ou com pedregulho, ou 

transformar rochas moles em lama, como por exemplo, no caso de calcáreo mole ou 

marga; 

 suscetível a estrangulamento em solo compressível; 

 dificuldades na concretagem submersa. O concreto não pode ser inspecionado 

posteriormente; 

 a entrada de água pode causar danos ao concreto, caso ainda não tenha ocorrido a pega, 

ou a uma alteração do solo circundante, provocando redução da capacidade de carga da estaca; 

 não podem se executadas bases alargadas em solos granulares. 

 

O concreto deve ser lançado tão rápido quanto possível após a escavação para evitar o 

“amolecimento”do solo. É importante que o concreto tenha trabalhabilidade, adequada, de tal 

modo que o concreto possa fluir pelas paredes do fuste da estaca. Na prática, isto significa que o 

abatimento do concreto deve ser da ordem de 100mm a 150mm. Para evitar segregação, ninhos 

de abelha, exudação e outros defeitos causados por excesso de água, o uso de um aditivo 

plastificante pode ser conveniente. De um modo geral, o concreto deverá conter no mínimo 

300Kg de cimento por metro cúbico. 

Comprimento de estaca de até 45m, com cargas de até 10000KN, são usuais. 

 

 

5.3 - Peculiaridades dos Diferentes Tipos de Fundações Profundas 
          (Segundo a NBR 6122) 

 

 

1 ESTACAS DE MADEIRA 

As estacas de madeira devem atender às seguintes condições: 

a) a ponta e o topo devem ter diâmetros maiores que 15 e 25 centímetros respectivamente; 

b) a reta que une os centros das seções de ponta e topo deve estar integralmente dentro da estaca; 

c) os topos das estacas devem ser convenientemente protegidos para não sofrerem danos durante 

a cravação; quando, entretanto, durante a cravação ocorrer algum dano na cabeça da estaca, essa 

exigência pode ser dispensada; 
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d)as estacas de madeira devem ter seus topos (cota de arrasamento) abaixo d’água permanente; 

em obras provisórias ou quando as estacas recebem tratamento de eficácia comprovada, essa 

exigência pode ser dispensada; 

e)em terrenos com matacões, devem ser evitadas as estacas de madeira; 

f)quando se tiver que penetrar ou atravessar camadas resistentes, as pontas devem ser protegidas 

por ponteira de aço; 

g)em águas livres, as estacas de madeira devem ser protegidas contra o ataque de organismos. 

 

2 ESTACAS DE AÇO 

 Estacas de aço devem ser praticamente retilíneas e resistir à corrosão, pela própria natureza 

do aço ou por tratamento adequado. Quando inteiramente enterradas em terreno natural, 

independentemente da situação do lençol d’água, as estacas metálicas dispensam tratamento 

especial. Havendo, porém, trecho desenterrado ou imerso em aterro com matérias capazes de 

atacar o aço, é obrigatória a proteção desse trecho com um encamisamento de concreto ou outro 

recurso adequado (pintura, proteção católica, etc.) 

 As estacas de aço podem ser constituídas por perfis laminados ou soldados, simples ou 

múltiplos, tubos de chapa dobrada (seção circular, quadrada ou retangular), tubo sem costura e 

trilhos. 

 As estacas metálicas podem ser emendadas por solda, telas aparafusadas ou luvas. 

 Consideram-se retilíneas as estacas cujo raio de curvatura for maior que 400 metros. 

 

3 ESTACAS EM CONCRETO 

 

3.1 ESTACAS PRÉ-MOLDADAS OU PRÉ-FABRICADAS 

 

 As estacas pré-moldadas podem ser de concreto armado ou protendido, concretadas em 

formas horizontais ou verticais, ou por sistema de centrifugação. Devem receber cura adequada, 

de modo a terem resistência compatível com os esforços decorrentes de manuseio, transportes, 

cravação e utilização. 

 

3.2 ESTACAS MOLDADAS “IN LOCO” 

 

 As estacas moldadas “in loco” são executadas enchendo-se de concreto perfurações 

previamente executadas no terreno, através de escavações ou cravações de tubo de ponta 

fechada. Podem ou não ser alargadas (por ex. Tubulão). Essas perfurações podem ter suas 

paredes suportadas ou não e o suporte pode ser provido por um revestimento, recuperável ou 

perdido, ou por lama tixotrópica. Só é admitida a perfuração não suportada em terrenos não 

coesivos, acima do lençol d’água, natural ou rebaixado. 

 
Tubulão a Céu Aberto. (Caputo, 1994) 

 

Sistema “Chicago”: A figura a esquerda mostra um esquema 

em que a escavação é feita com pá, em etapas, cuja 

profundidade varia de 0,5 m a 2,0 m. Escoradas com madeira, 

ajustadas por meio de anéis de aço, escava-se nova etapa e, 

assim, prossegue-se. 

 

Sistema “Gow”: A figura a direita mostra a utilização de 

cilindros telescópicos de aço, cravados por percussão, os 

quais resistem o orifício escavado por pá ou picareta. Atingida 

a profundidade desejada, é feito o alargamento da base e, 

concomitantemente com a concretagem, são recuperados os 

cilindros. O sistema é mais empregado em solos não coesivos. 
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Análise de custo das fundações profundas (ABCP, 2008) 

 

Considerando uma escala relativa de custos da utilização de fundações profundas, 

podemos, de um modo genérico, afirmar que:  

 

. a estaca pré-moldada é uma das soluções mais econômicas; 

. a estaca tipo hélice já foi considerada de custo elevado porém, devido a sua alta 

produtividade e ao aumento da demanda, houve uma progressiva redução de custos ao longo 

dos anos; 

. a estaca Franki é considerada mais custosa que as estacas anteriores (pré-moldada e 

hélice), porém de custo inferior a estaca raiz; 

. a estaca do tipo raiz apresenta alto custo; 

. O tubulão é uma solução viável quando utilizado acima do nível d.água e com pequenas 

profundidades, de 4 a 6 m. 

 

Conclusão 

 

O melhor tipo de fundação é aquela que suporta as cargas da estrutura com segurança e 

se adequa aos fatores topográficos, maciço de solos, aspectos técnicos e econômicos, sem afetar 

a integridade das construções vizinhas. É importante a união entre os projetos estrutural e o 

projeto de fundações num grande e único projeto, uma vez que mudanças em um provocam 

reações imediatas no outro, resultando obras mais seguras e otimizadas. 

 

 

5.4 – Prescrições e Considerações da Norma 

 
São apresentadas aqui as prescrições da Norma Brasileira (NBR 6122) sobre a elaboração 

de projeto e a execução de fundações em profundidade, particularmente no que diz respeito: 

 

1.1) Cargas admissíveis a serem consideradas; 

Cargas admissíveis de uma Estaca ou Tubulão isolado  

    Tubulão isolado 

    Efeito de grupo de Estacas ou Tubulões  

1.2) Emendas de estacas; 

1.3) Preparo de cabeças e ligação com o loco de coroamento. 

 

 

1.1  Cargas admissíveis 
 

A determinação da carga admissível deve ser feita para as condições finais de trabalho 

da estaca, tubulão ou caixão. Essa observação é particularmente importante no caso de 

fundações passíveis de erosão, fundações em que parte fique fora do terreno e no caso de 

fundações próximas as escavações. 

 

1.1.1 Carga admissível de uma estaca ou tubulão isolado 

 

Conforme já definido, a carga admissível de uma estaca ou tubulão é aquela que provoca 

apenas recalques admissíveis para a estrutura e que apresenta segurança à ruptura do solo e do 

elemento de fundação. Na definição dos recalques admissíveis, deve ser examinada a 

sensibilidade da estrutura projetada a recalques, especialmente a recalques diferenciais; os quais, 
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de ordinário, são os que prejudicam sua estabilidade. Os dois primeiros aspectos (recalques e 

segurança à ruptura do solo) definem a carga admissível do ponto de vista geotécnico. O 

último aspecto (segurança à ruptura do elemento de fundação) define carga admissível do 

ponto de vista estrutural. 

 

1.1.1.1 Carga admissível a partir da segurança à ruptura 

 

1.1.1.1.1 A carga admissível à ruptura é determinada após um cálculo ou verificação 

experimental (em prova de carga) da capacidade de carga na ruptura. Essa capacidade de carga é 

dada pela soma de duas parcelas: 

 

pr PPP 1  

Onde: 

 

Pr = capacidade de carga na ruptura da estaca ou tubulão – também referido como Pu – 

capacidade de carga “última” 

P1 = parcela correspondente ao atrito lateral (positivo ou negativo) – também referido como Ps 

Pp = parcela correspondente à resistência de ponta – também referido como Pb 

 

1.1.1.1.2 A partir do valor calculado (ou determinado experimentalmente) para a capacidade de 

carga na ruptura, a carga admissível é obtida mediante aplicação de coeficiente de segurança 

adequado, não inferior a 2,0, salvo para o caso de estacas escavadas com uso de lama. (Ver 

Norma). 

 

1.1.1.1.3 O atrito lateral é considerado positivo no trecho do fuste de estaca ou tubulão ao 

longo do qual o elemento de fundação tenda a recalcar mais que o terreno circundante. 

 
 

1.1.1.4 O atrito lateral é considerado negativo no trecho em que o recalque do solo tender a ser 

maior que o da estaca ou tubulão. Este fenômeno ocorre no caso de solo em processo de 

adensamento provocado pelo peso próprio ou devido a sobrecargas lançadas na superfície, 

rebaixamento de lençol d’água ou amolgamento decorrente da execução de estaqueamento. 

 

1.1.1.5 No caso de estacas em que se prevêem ações de atrito negativo, a carga admissível deve 

ser obtida deduzindo da carga de ruptura a parcela prevista para o atrito negativo, e aplicando o 

coeficiente de segurança 2,0 à diferença. Isso equivale a admitir-se um coeficiente de segurança 

inferior a 2,0 sobre a soma das cargas útil e de atrito negativo. 
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1.1.1.6 Recomenda-se calcular o atrito negativo segundo métodos teóricos que levem em conta o 

funcionamento real do sistema estaca-solo. 

1.1.1.7 Os seguintes métodos são usados na determinação da capacidade de carga do solo 

(capacidade de carga de fundações profundas); 

 

a) Métodos estáticos 

 

Podem ser teóricos, quando o cálculo é feito com teoria desenvolvida dentro na Mecânica 

dos Solos, ou semi-empíricos, quando são usadas correlações com ensaios “in situ”. 

Os coeficientes de segurança a serem aplicados devem ser os recomendados pelos autores 

das teorias ou correlações. 

Na análise das parcelas de resistência de ponta e de atrito lateral, é necessário levar em 

conta a técnica executiva, as peculiaridades de cada tipo de estaca ou tubulão; quando o 

elemento de fundação tiver base alargada, o atrito lateral deve ser desprezado ao longo de um 

trecho inferior do fuste (acima do início do alargamento da base) igual ao diâmetro da base. 

 

b) Provas de carga 

 

A capacidade de carga pode ser determinada por 

provas de carga executadas de acordo com a NBR 6121.                                 

 Neste caso, na determinação da carga admissível, 

o fator de segurança contra a ruptura deve ser igual a 2,0, 

devendo-se contudo observar que durante a prova de 

carga o atrito será sempre positivo, ainda que venha a ser 

negativo a longo da vida útil da estaca. Tal fato terá 

repercussões diretas em 1.1.1.1.5. 

 

O carregamento da estaca ou tubulão de prova 

pode não indicar uma carga de ruptura nítida, isto 

ocorre quando não se pretendia levar a estaca ou tubulão 

à ruptura. Ou então a estaca e o tubulão têm capacidade 

de resistir a uma carga maior do que aquela que se pode 

aplicar na prova (por uma limitação de reação, p, ex.), ou 

quando a estaca é carregada até apresentar um recalque 

considerável, mas a curva carga-recalque não indica uma carga de ruptura, mas um 

crescimento constante do recalque com a mesma. Nos dois primeiros casos, deve-se extrapolar a 

curva para de obter a carga de ruptura, o que deve ser feito por métodos consagrados na 

Mecânica dos Solos. 

 No terceiro caso, a carga de ruptura pode ser convencionada com aquela que corresponde 

na curva carga x deslocamento (ver Figura) ao recalque expresso pela fórmula a seguir, ou por 

outros métodos consagrados. 

30

D

DA

LP
r  

 

Onde: 

r  = recalque de ruptura convencional 

P = carga de ruptura convencional 

L = comprimento da estaca 

A = área da seção transversal da estaca 

E = módulo de elasticidade do material da estaca 

D = diâmetro do circulo circunscrito à estaca 
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Na interpretação da prova de carga devem ser consideradas a natureza do terreno, a 

velocidade de carregamento e a estabilização dos recalques (deslocamentos); uma prova de carga 

em que não houve estabilização dos recalques, só indica a carga de ruptura; para que se possa 

estabelecer uma relação carga-recalque (deslocamento) é necessário que haja estabilização dos 

recalques (deslocamentos) nos estágios do ensaio pelo menos até aquela carga. 

 Deve-se observar também o disposto em 1.1.1.2. 

 

c) Métodos dinâmicos 

 

São métodos de estimativa da capacidade de carga de estacas cravadas a percussão, 

baseados na observação do seu comportamento durante a cravação. Dentre os métodos 

dinâmicos estão as chamadas “Fórmulas Dinâmicas” e os métodos que usam a “Equação da 

Onda”. O coeficiente de segurança a adotar nas fórmulas dinâmicas não deve ser inferior ao 

proposto pelos autores, e deve conduzir às cargas admissíveis compatíveis com as estimativas 

por métodos estáticos ou provas de carga no local da obra. 

 

Nota: Os métodos dinâmicos não devem ser usados isoladamente, ou seja, não dispensam o 

cálculo estático ou prova de carga. 

 

 O melhor uso dos métodos dinâmicos é no sentido de se garantir a qualidade (ou 

homogeneidade) de um estaqueamento, através da observação de que as estacas apresentem um 

mesmo comportamento na cravação, cabendo aos métodos estáticos ou provas de carga 

definirem a profundidade mínima a ser atingida pelas estacas. 

 

1.1.1.2 Carga admissível a partir do recalque 

 

1.1.1.2.1 A verificação do recalque pode ser feita através de cálculo por método consagrado, 

teórico ou semi-empírico, sendo as propriedades do solo obtidas em ensaios de laboratório ou “in 

situ” (eventualmente através de correlações) e levando-se em consideração as modificações 

nessas propriedades causadas pela instalação do elemento de fundação, ou por prova de carga. 

1.1.1.2.2 No caso de verificação por prova de carga, a carga admissível a carga admissível não 

pode ser superior a 
5,1

1
 daquela que produz o recalque (medido no topo) aceitável pela estrutura. 

 

1.1.1.2.2 Quando em um projeto forem especificados o tipo de estaca ou tubulão, a carga e o 

recalque admissível, a compatibilidade destes elementos deve ser verificada através da realização 

de prova de carga. Deve ser adotado um procedimento análogo no caso de elementos de 

fundação submetidos a cargas horizontais com deslocamentos especificados. 
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1.1.1.3 Para estacas trabalhando à tração sujeitas a esforços horizontais ou a momentos 

 

1.1.1.3.1 No caso de prova de carga à tração ou para carga horizontal, vale o coeficiente de 

segurança 2,0 à ruptura e o coeficiente de segurança 1,5 em relação à carga correspondente ao 

deslocamento compatível com a estrutura. Se a prova de carga horizontal for realizada sem carga 

vertical simultânea, a fixação do deslocamento compatível deve-se considerar a influência da 

carga vertical que atua na estaca ou tubulão. 

 

1.1.1.3.2 Em estruturas sujeitas a esforços cíclicos, as eventuais provas de carga devem ser 

feitas de modo a verificar a influência desse tipo de carregamento. 

 

 

1.1.2 Tubulão isolado 
 

1.1.2.1 De acordo com o já definido, a carga admissível sobre um tubulão isolado depende da 

sensibilidade da construção projetada aos recalques , especialmente aos recalques diferenciais, os 

quais de ordinário são os que prejudicam a sua estabilidade. 

 

1.1.2.2 A carga admissível pode ser determinada através de métodos teóricos, provas de carga e 

correlações. 

 

a) Métodos teóricos 

 

Como no caso de estacas, a capacidade de carga na ruptura de um tubulão é dada pela 

soma das duas parcelas, sendo a primeira correspondente ao atrito lateral e a segunda à 

resistência de ponta; 

 A determinação das duas parcelas deve ser feita de acordo com teoria desenvolvida pela 

Mecânica dos Solos, que leva em conta as características dos solos atravessados e de apoio, a 

técnica executiva e a existência ou não de base alargada; 

 A partir do valor calculado, a carga admissível é obtida mediante a aplicação de um 

coeficiente de segurança que deve ser igual ao recomendado pelo autor da teoria, válidas as 

considerações de Pressão Admissível para Fundações Superficiais; 

 Quanto ao atrito lateral, ver o disposto em 1.1.1.1; 

 

b) Provas de carga 

 

A capacidade de carga pode ser determinada por provas de carga. Na determinação da 

carga admissível, o coeficiente de segurança contra a ruptura deve ser no mínimo igual a 2,0, 

devendo contudo observar que durante a prova de carga o atrito dera sempre positivo, ainda que 

venha a ser negativo ao longo da vida útil do tubulão. Tal fato terá repercussões diretas no item 

1.1.1.1.5; 

O tubulão a ser ensaiado deve ser um dos tubulões a ser utilizado na obra, e caso isso não 

seja possível, um tubulão executado de maneira a reproduzir o mais próximo possível das 

condições dos tubulões a serem utilizados e com dimensões tais que os resultados obtidos 

possam ser satisfatoriamente analisados e corretamente extrapolados. 

 

Nota: São válidas as demais prescrições aplicáveis às estacas conforme 1.1.1.1; 

 

c) Correlações  

 

A capacidade de carga do tubulão pode ser determinada através de correlações diversas, 

devidamente justificadas. 
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1.1.3 Efeito de grupo de estacas ou tubulões 
 

1.1.3.1 Entende-se por efeito de grupo de estacas ou tubulões, o processo de interação das 

diversas estacas ou tubulões que constituem uma fundação, ao transmitirem ao solo as cargas 

que lhes são aplicadas. Essa interação acarreta uma superposição de tensões, de tal sorte que o 

recalque do grupo de estacas ou tubulões, para a mesma carga por estaca é, em geral, diferente 

do recalque da estaca ou tubulão isolado. 

 

1.1.3.2 A carga admissível de um grupo de estacas ou tubulões, e assente a uma profundidade 

não pode ser maior que a de uma sapata de mesmo contorno que o do grupo. Se assente a uma 

profundidade acima das pontas das estacas ou tubulões igual a 1/3 do comprimento de 

penetração da camada suporte (ver Figura), a distribuição de pressões calculada por um dos 

métodos consagrados na Mecânica dos Solos. Em particular, deve ser feita uma verificação de 

recalques, que é, sobretudo, importante quando houver uma camada compressível abaixo da 

camada onde assentam as estacas. 

 

 

   
 

 

1.1.3.2.1 No caso particular de conjunto de tubulões de base alargada a verificação deve ser feita 

em relação a uma sapata que envolva as bases alargadas e seja apoiada na mesma cota de apoio 

dos tubulões. 

 

1.1.3.2.2 Pode-se adotar qualquer outro método consagrado de cálculo, desde que leve em 

conta as características reais do comportamento do solo. 

 

1.1.3.3 Atendida a consideração de 1.1.3.2, o espaçamento mínimo entre as estacas ou tubulões 

paralelos fica condicionado, apenas, às razões de ordem executiva. 

 

1.1.3.4 As considerações de 1.1.3.2 não são válidas para blocos de elementos inclinados. 

 

 

1.2  Emendas de Estacas 

 
 As estacas de madeira, aço, de concreto armado ou protendido podem ser emendadas, 

desde que as seções emendadas possam resistir a todas as solicitações que nelas ocorram durante 

o manuseio, à cravação e durante o trabalho da estaca. 

 

 Atenção especial deve ser dada aos esforços de tração decorrente da cravação por 

percussão ou vibração. 
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 No caso de estacas metálicas, o eletrodo a ser utilizado na solda deve ser compatível com 

o material da estaca. O uso de telas parafusadas ou soldadas é obrigatório nas emendas, sendo 

que seu dimensionamento deve satisfazer às normas em vigor. 
 

 

 

 

 

A foto ao lado mostra-nos uma 

emenda de duas estacas através de 

soldagem. 

As peças são produzidas com anéis 

metálicos, incorporados às duas 

extremidades, e com comprimentos padrões 

até 12 metros  

 

 

 

 
 

1.3 Preparo de cabeças e ligação com o bloco de coroamento 

 

1 O topo de estacas pré-moldadas danificado durante a cravação ou acima da cota 

de arrasamento deve ser demolido. Nessa operação dede-se empregar, nas estacas de seção 

transversal menor que 2000 cm
2
 um ponteiro trabalhando com pequena inclinação em relação à 

horizontal. Nas estacas de maior seção, pode-se utilizar um martelete leve, tomando-se o mesmo 

cuidado quanto à inclinação, recompondo-se quando necessário o trecho de estaca até a cota de 

arrasamento. 
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2 As estacas moldadas no solo apresentam, em geral, um excesso de concreto em 

relação à cota de arrasamento, o qual deve ser retirado, com os mesmos cuidados indicados no 

item anterior. É indispensável que o desbastamento do excesso de concreto seja levado até 

atingir o concreto de boa qualidade, ainda que isso venha a ocorrer abaixo da cota de 

arrasamento, recompondo-se, a seguir, o trecho de estaca até essa cota. 

 
3 No caso de estacas de aço ou madeira, deve ser cortado o treco danificado durante 

a cravação ou o excesso em relação à cota de arrasamento, recompondo-se, quando necessário, o 

trecho da estaca até essa cota. 

4 Nas estacas de concreto, quando a armadura da mesma não tiver função resistente 

após a cravação, não há necessidade de sua penetração no bloco de coroamento. Caso contrário, 

a armadura deve penetrar suficientemente no bloco a fim de transmitir a solicitação 

correspondente. 

5 Nas estacas de aço de perfis laminados ou soldados, quando se tratar de estacas de 

compressão, basta uma penetração de 20 cm no bloco. Pode-se, eventualmente, fazer uma 

fretagem, através de espiral, em cada estaca nesse trecho. No caso de estacas trabalhando à 

tração, deve-se soldar uma armadura de modo a transmitir as solicitações correspondentes. 

 6 No caso de estacas de aço tubulares, ou se utiliza o disposto em 5 ou, se a estaca 

for cheira de concreto até a altura tal que transmita a carga por aderência à camisa, o disposto em 

4 como estaca de concreto. 

7 Nas estacas vazadas de concreto ou aço, antes da concretagem do bloco, o furo 

central deve ser convenientemente tamponado. 

8 O topo dos tubulões apresenta, normalmente, dependendo do tipo de 

concretagem, concreto não satisfatório. O mesmo deve ser removido até que se atinja material 

adequado, ainda que abaixo da conta de arrasamento prevista, reconcretando-se a seguir o trecho 

eventualmente cortado abaixo dessa cota. 

9 Tubulões sujeitos apenas a esforços de compressão não precisam ter ferragem de 

ligação com o bloco de coroamento, se este existir. 

10 Em qualquer caso, deve ser garantida a transferência adequada de carga do pilar 

para o tubulão. 

11 É obrigatório o uso de lastro de concreto magro em espessura não inferior a 10 cm 

para execução do bloco de coroamento de estaca ou tubulão. No caso de estacas de concreto ou 

madeira e tubulões, o topo dessa camada deve ficar 5 cm abaixo do topo acabado da estaca ou 

tubulão. 

 

1.4 Blocos de coroamento 

 

Podemos definir blocos de coroamento como maciços de concreto armado que 

solidarizam as cabeças das estacas responsáveis pela transmissão dos esforços, provenientes de 

um mesmo pilar, até uma camada resistente do solo. No caso desta transmissão ser feita por uma 

única estaca, os blocos de coroamento servirão como elemento entre a estaca e o pilar. 
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Detalhe de bloco com duas estacas e 

concretagem de bloco triangular – com três estacas 

 

Sempre que se utiliza estaqueamento é necessário que exista bloco de ligação entre a 

estrutura e a (as) estaca (as), logo, esse elemento tem importância fundamental na edificação, 

porém não permite uma inspeção visual quando está em serviço. Por isso é necessário conhecer 

seu comportamento quando está sobre a ação ou efeito de cargas. Os blocos são estruturas 

tridimensionais, o que torna seu funcionamento complexo. (FERREIRA et al, 2015) 
 

A distribuição das estacas no bloco de coroamento deve ser feita de forma que se obtenha 

segurança e economia. De acordo com o número de estacas por bloco as disposições das mesmas 

são feitas de maneiras diferentes, como pode ser visto em sugestão de Alonso (1983). 

 

  
Distribuição sugerida para 2ø, 3ø, 4ø, 5ø, 6ø, 7ø e 8ø de estacas. (ALONSO, 1983) 

 

Alonso (1983) apresenta na tabela a seguir, valores orientativos para o dimensionamento 

de alguns tipos de estacas, onde se vê valores mínimos para distâncias entre o eixo das estacas e 

as divisas (“a”) e para distâncias entre o eixo das estacas (“d”). 
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Tabela: Valores orientativos para o dimensionamento de estacas. (ALONSO,1983) 

 

 


