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1. OBJETO E OBJETIVO 
 

O objeto deste documento são as Diretrizes Executivas de Serviço da PCR, e o objetivo é 

a fixação de critérios para a execução de fundações profundas no âmbito da Prefeitura do 

Município de Recife. 

 
2. REFERÊNCIAS 
 

Como referências a este trabalho devem ser consultadas: 

• DP-F01 – “Diretrizes de Projeto de Fundações Rasas” da PCR; 

• DP-F02 – “Diretrizes de Projeto de Fundações Profundas” da PCR; 

• ES-F01 – “Diretrizes Executivas de Serviços de Fundações Rasas” da PCR; 

• NBR-6122 – ABNT – Projeto e Execução de Fundações 

 
3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

As fundações profundas foram definidas nas Diretrizes de Projeto DP-F02 da PCR, 

podendo ser classificadas, basicamente, em estacas e tubulões ou caixões. As estacas 

são elementos de fundação profunda, executadas inteiramente por equipamentos ou 

ferramentas, sem que, em qualquer fase de execução, haja descida de profissional em 

seu interior. 

 

Os tubulões são poços cilíndricos escavados no terreno, podendo ser feitos a céu aberto 

ou a ar comprimido (pneumático), com ou sem revestimento (aço ou concreto) e ter ou 

não a base  alargada, com a descida de operário, caso não haja equipamento adequado, 

para sua execução. 

 

Tendo-se em vista, a maneira de instalação, as estacas podem ser implantadas por 

procedimentos dinâmicos, estáticos, por escavação ou por métodos especiais. Os 

procedimentos dinâmicos podem ser por percussão (ou por impacto) e por vibração.  
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No caso de cravação por percussão, a estaca é introduzida no terreno por golpes de 

martelo (por exemplo: de gravidade, de explosão, a vapor, a diesel, a ar comprimido, etc.). 
 

 No caso de cravação por vibração, a estaca é implantada no terreno por meio de 

martelos vibratórios. Os procedimentos dinâmicos são utilizados para cravar, 

basicamente, as estacas de madeira, metálicas, de concreto pré-moldadas e tipo Franki 

(estacas últimas com base alargada e normalmente introduzidas por golpes de um pilão, 

caindo no interior de um tubo de revestimento).  
 

O procedimento estático é feito por macaco hidráulico, como ocorre com a estaca tipo 

Mega (também chamada de reação ou de segmentos). As estacas implantadas por 

escavação do terreno podem ser executadas manualmente com ferramentas ou por 

equipamentos mecânicos, com o auxílio ou não de lama bentonítica, com a utilização ou 

não de camisas de proteção e moldadas “in loco” com concreto, argamassa ou calda de 

cimento. Nesse grupo se encontram: 
 

• as estacas tipo broca: executadas com trado manual ou mecânico, sem uso de 

revestimento ou de lama bentonítica; 

 

•  as estacas escavadas (estacões ou circulares e barretes ou lamelares): executadas 

por escavação mecânica com uso ou não de lama bentonítica e normalmente 

empregadas para resistir a grandes esforços; 

 

•  as estacas tipo Strauss: executadas por perfuração através de balde-sonda (piteira) 

com revestimento recuperável e posterior concretagem. 
 

Dentre as estacas executadas por métodos especiais estão as estacas tipo hélice 

contínua e as estacas injetadas. As estacas tipo hélice contínua são executadas por meio 

de trado contínuo e injeção de concreto pela própria haste do trado.  
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As estacas injetadas são escavadas e posteriormente preenchidas por produto aglutinante 

(normalmente  calda de cimento ou argamassa de cimento e areia) sob pressão; esta 

injeção pode ser feita durante ou após a instalação da estaca. Exemplos: estacas tipo raiz 

e microestacas. Para seqüências e detalhes construtivos consultar as Metodologias 

Construtivas de Geotecnia, contidas no Volume 7 da PCR. 

 

O presente relatório se refere às fundações profundas, primeiramente tratando de 

procedimentos executivos gerais e, posteriormente, apresentando os procedimentos 

específicos para cada tipo de fundação profunda. 

 

Todos os serviços deverão seguir as recomendações da NBR-6122 da ABNT (“Projeto e 

Execução de Fundações”), cujos itens mais importantes desta norma são aqui destacados 

e direcionados para as obras da PCR. 

 

4. PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS GERAIS 
 
4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

Antes de proceder à execução das fundações, deve-se examinar as condições locais, as 

situações das edificações vizinhas e do entorno da obra e pesquisas de interferências 

(redes de utilidade pública, antigas fundações, etc.), para confirmar as premissas do 

projeto e a execução adequada das fundações. No caso de dúvida, deverá ser precedida 

de um furo de inspeção, que deverá atingir a profundidade mínima de 1,0 m. Essa 

profundidade poderá ser maior a critério da Fiscalização. Havendo alguma 

incompatibilidade com o projeto ou impossibilidade de relocação de interferências, de 

remoção de obstáculos ou possibilidade de colocar em risco as obras vizinhas, deverá ser  

feita a revisão do projeto inicial ou tomadas as devidas medidas de acordo com as 

orientações da Fiscalização. 
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No caso de estacas cravadas por implantação dinâmica, deverá ser feita, sempre, a 

inspeção e cadastro das construções vizinhas, antes de se iniciar a obra e, também, a 

monitoração das mesmas durante a cravação. 

 

Após a terraplanagem ou acerto do terreno e as remoções de obstáculos, etc., que 

possam prejudicar a cravação e movimentação dos equipamentos, deverá ser feita a 

locação das estacas com piquetes e gabaritos de madeira, com o acompanhamento da 

Fiscalização. 

 

Especial atenção deverá ser dada às estacas inclinadas, cuja locação, em planta, varia 

com a cota do terreno de implantação. 

 
4.2 IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO 
 

Sempre que as estacas fizerem parte de grupos, devem ser considerados os efeitos de 

sua execução sobre o solo (levantamento, deslocamento lateral) e sobre as estacas já 

executadas. 

 

Esses efeitos já devem ter sido considerados no Projeto (escolha do tipo de fundação, 

espaçamentos, etc.). No entanto, alguns procedimentos devem ser feitos na obra, a 

saber: 

 

•  em caso de necessidade de atravessar camadas resistentes, pode-se recorrer à 

perfuração convencional de solos argilosos ou à perfuração por circulação d’água (solos 

arenosos), tomando-se o cuidado de não descalçar as estacas já executadas e garantir 

a capacidade de carga da estaca; 

 

• orientar a execução das estacas, em um grupo, de modo a se evitar a recompactação do 

solo, capaz de impedir a execução das demais estacas; 
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• em qualquer caso, a seqüência de execução deve ser do centro do grupo para a 

periferia, ou de um bordo em direção ao outro. 

 

Para definir, na obra, o comprimento correto das estacas e fixação dos comprimentos, 

previamente estimados no Projeto, devem ser cravadas estacas-prova (ou estacas-piloto) 

em diferentes locais da obra. De preferência, aconselha-se, para esse fim, escolher 

estacas próximas a sondagens existentes para maior facilidade de interpretação e permitir 

a confirmação dessas sondagens. As estacas-prova deverão ser cravadas com o mesmo 

bate-estacas e mesmo martelo. O número e posição das estacas-prova deverá ser 

determinada pela Fiscalização. A NBR-6122 – “Projeto e Execução de Fundações” exige 

para as estacas cravadas que o diagrama de cravação ou gráfico de cravação (registrado 

conforme modelo apresentado no Anexo A da DF-F01 – “Diretrizes de Fiscalização para 

Fundações, da PCR seja feito em pelo menos 10% das estacas de uma obra, sendo 

obrigatoriamente incluídas aquelas mais próximas aos furos de sondagens. Normalmente, 

o diagrama de cravação é feito marcando a estaca de 0,5 m em 0,5 m e adotando-se o 

número de golpes para penetração desses 0,5 m, anotando-se a energia de cravação 

(peso do martelo, altura de queda). 

 

Para as estacas de madeira, de aço ou pré-moldadas de concreto, cravadas por 

percussão: 

 

a) Pode-se utilizar, no final da cravação, um suplemento (ou prolongador) limitado a um 

comprimento de 2,5 m, caso não sejam utilizados dispositivos especiais devidamente 

comprovados que garantam o posicionamento da estaca e a eficiência de cravação. 

 

b) O sistema de cravação deve ser dimensionado de modo a cravar a estaca até a 

profundidade prevista para atingir a capacidade de carga de Projeto, sem danificá-la. Com 

esta finalidade, a utilização de martelos mais pesados com menor altura de queda é mais 

eficiente do que martelos mais leves com maior altura de queda, mantido o mesmo 

conjunto de amortecedores. 
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c) O sistema de cravação deve estar sempre bem ajustado e com todos os elementos 

constituintes em perfeito estado, de modo a se evitar danos às estacas durante a 

cravação (por exemplo: torres desaprumadas, martelos excêntricos, capacetes 

desnivelados, etc.). 
 

d) Os equipamentos acessórios (tais como capacetes, coxins e suplementos) devem 

possuir geometria adequada à seção da estaca e não apresentar folgas maiores que as 

necessárias ao encaixe das estacas e nem danificá-las. 
 

e) Durante a cravação, deve-se verificar o prumo de cada estaca, no mínimo, duas vezes. 

Para desaprumos de até 1%, a estaca poderá ser aceita. Para desaprumos maiores que 

1%, deve-se procurar corrigir o prumo ou, quando não for possível, a estaca deverá ser 

verificada e, eventualmente, adotadas medidas para solucionar o problema, a critério da 

Fiscalização ou do Projeto. 
 

No caso de estacas de grande deslocamento (madeira, tubular metálica de ponta fechada, 

pré-moldada de concreto e tipo Franki padrão), deve-se verificar se ocorre o fenômeno de 

levantamento das estacas ou empolamento do terreno, que pode causar diminuição da 

capacidade de carga da estaca. Esse fenômeno é de especial importância em solos 

argilosos saturados, rijos e duros. Caso se constate levantamento das estacas já 

executadas em função da cravação de estacas contíguas, que possa comprometer o 

comportamento das mesmas, deve-se adotar os seguintes procedimentos: 

 

• Recravar as estacas no caso de estacas, de madeira, metálicas ou pré-moldadas; 

 

• No caso de estacas moldadas “in loco” com camisa recuperada (tipo Franki padrão), a 

execução de uma estaca requer que todas as outras situadas em um círculo de raio igual 

a 6 vezes o diâmetro da estaca já tenham sido concretadas a pelo menos 24 horas. Essa 

exigência pode ser dispensada, caso se utilize uma técnica especial de execução que 

diminua ou elimine o levantamento (exemplo: perfuração prévia). Outra medida a ser feita, 

quando a estaca tem base alargada, é ancorar a armadura do fuste na base;  
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• Se constatado o fenômeno de levantamento das estacas, não poderão ser utilizadas 

estacas não armadas; 

 

• É possível recravar as estacas moldadas “in loco” afetadas por levantamento por 

prensagem ou percussão, desde que se estude a operação e haja confirmação por provas 

de carga. Os cuidados citados nesse item devem ser observados tanto na cravação 

quanto na eventual recravação. 

 

4.3 CONTROLE DO CONCRETO E CONCRETAGEM 
 

A resistência do concreto empregado nas estacas moldadas “in loco” ou tubulões deverá 

ser comprovada através da retirada de corpos-de-prova do concreto empregado. O 

controle deve ser feito a 3, 7 e 28 dias e atingir a resistência especificada no Projeto ou a 

resistência mínima exigida para cada tipo de estaca ou tubulão. Tal controle deverá ser 

verificado pela Fiscalização, sendo que, para concreto preparado na obra, é fundamental 

o controle para as primeiras estacas da obra (vide as Diretrizes de Fiscalização de 

Fundações, DF-F01 da PCR). 

 

Para as estacas moldadas “in loco”, deve-se exigir que algumas estacas sejam escavadas 

abaixo da cota de arrasamento e, se possível, abaixo do nível d’água, para verificação da 

integridade da estaca. 

 

As recomendações ou exigências específicas do concreto e da concretagem para os 

vários tipos de estacas ou tubulões serão tratadas para cada tipo particular de fundação, 

nos itens a seguir. 

 

4.4 PREPARO DA CABEÇA DAS ESTACAS E TUBULÕES E BLOCOS DE COROAMENTO 
 

De uma maneira geral, o preparo da cabeça das estacas moldadas “in loco” e tubulões 

devem atender às seguintes exigências: 
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a) Os elementos de fundação devem ser executados com um excesso de concreto (ou 

argamassa, ou calda de cimento), em relação à cota de arrasamento, material este 

normalmente comprometido e que deve ser removido até a cota de arrasamento. Essa 

remoção não deve causar danos à fundação. Normalmente, para o corte das estacas ou 

tubulões são empregados ponteiros manuais ou marteletes leves. No caso de estacas ou 

tubulões com seção de concreto inferior a 2000 cm2 , os últimos 10 cm somente poderão 

ser removidos com o ponteiro. O ponteiro deve ser usado na posição horizontal ou com a 

ponta para cima e de fora para dentro da estaca (Figura 4.1). A posição da extremidade do 

ponteiro para baixo e de dentro para fora da estaca não deve ser empregada, pois pode 

danificar a fundação. A cabeça da estaca ou tubulão deverá ser plana e perpendicular ao 

eixo da mesma. 

 

b) É indispensável que a remoção do excesso de concreto (ou argamassa ou calda) seja 

executada até se atingir material de boa qualidade, mesmo que venha a ocorrer abaixo da 

cota de arrasamento, recompondo-se, a seguir, o trecho da estaca ou tubulão até esta 

cota ou adaptando-se o bloco. O material a ser usado na recomposição deve apresentar 

resistência não inferior ao concreto da estaca. Nos blocos de coroamento das estacas e 

tubulões, é obrigatório o uso de lastro de concreto magro com espessura não inferior a 5 

cm para prosseguimento de sua execução. No caso das estacas de concreto ou madeira e 

tubulões, o topo do lastro deve ficar 5 cm abaixo do topo acabado da fundação (Figura 

4.2). Em caso de reaterro ao redor do bloco de coroamento, o mesmo deve ser feito com 

solo compactado, após a remoção das fôrmas, para ajudar a absorver eventuais esforços 

horizontais e momentos, mesmo não previstos em Projeto. Em casos especiais o Projeto 

poderá apresentar um tratamento específico ao redor do bloco, devido às características 

dos esforços atuantes ou à ocorrência de estacas ou tubulões desaprumados ou 

excêntricos. 
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5. ESTACAS DE MADEIRA 
 

A madeira tem duração praticamente ilimitada quando mantida permanentemente 

submersa. Entretanto, quando submetida à variação de nível de água, apodrece por ação 

dos fungos que se desenvolvem no ambiente água – ar. As estacas de madeira são mais 

usadas em cimbramento de pontes, escoramentos e outras obras provisórias. 

 

a) A ponta e o topo (cabeça) da estaca devem ter diâmetros maiores que 15 cm e 25 cm, 

respectivamente; 

 

b) A reta que une os centros das seções da ponta e do topo deve estar integralmente 

dentro da estaca; 

 

c) As estacas deverão ser isentas de quaisquer defeitos, doenças ou estados de 

decomposição que possam reduzir a resistência e durabilidade das mesmas, não 

apresentar rachaduras acentuadas e não possuir furos, cortes ou aberturas que possam 

comprometer as estacas; 

 

d) As estacas devem ser entregues isentas de cascas, observando-se a qualidade da 

madeira, alinhamento, rachaduras, ausência de doenças, tratamento de madeira (quando 

previsto) e outras anormalidades que prejudiquem a qualidade das estacas; 

 

e) As estacas de madeira devem ter seus topos permanentemente abaixo do nível 

d’água. 
 

Em casos de obras provisórias (compatíveis com a durabilidade da madeira) ou quando 

as estacas recebem tratamento de eficácia comprovada, esta exigência pode ser 

dispensada; 

 

e) Em águas livres, as estacas devem ser protegidas contra o ataque de organismos 

(crustáceos, moluscos, etc.); 
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f) Para se evitar danos à estaca durante a cravação, a cabeça deve ser convenientemente 

protegida, por exemplo, com anel de aço, de modo que não ocorra ruptura por 

fendilhamento. Mesmo assim, se durante a cravação ocorrer algum dano na cabeça da 

estaca, a parte afetada deverá ser cortada; 
 

g) Quando a estaca tiver que penetrar ou atravessar camadas resistentes, sua ponta deve 

ser protegida por ponteira de aço; 
 

h) A cravação é normalmente executada com martelo de queda livre, cujo peso deve ser, 

no mínimo, igual ao peso da estaca; 

 

i) As estacas podem ser emendadas, desde que as emendas resistam a todas as 

solicitações que possam ocorrer durante o manuseio, cravação e trabalho da estaca. 

Essas emendas podem ser feitas por sambladuras, talas de junção, anel metálico ou 

qualquer outro processo que garanta sua integridade (Figura 5.1), recomendado, sempre 

que possível, evitar as emendas por sambladura, pois podem provocar tensões 

localizadas, principalmente na cravação, as quais podem danificar a madeira; 

 

j) Para preparação da cabeça e ligação com o bloco de coroamento, deve-se cortar o 

trecho danificado durante a cravação ou o excedente em relação à cota de arrasamento e 

executar o detalhe da ligação, segundo o Projeto. 

 
6. ESTACAS DE AÇO OU METÁLICAS 
 

As estacas de aço ou metálicas podem ser constituídas por perfis de aço laminados ou 

soldados (tais como perfis de seção I e H), tubos de chapa dobrada (com seções circular, 

quadrada ou retangular), tubos sem costura e trilhos (estes geralmente reaproveitados 

após sua remoção de linhas férreas). Tanto os perfis quanto os trilhos podem ser 

empregados como estacas em sua forma simples ou múltiplas (duplos ou geminados, 

triplos, etc.). A norma NBR-8800 da ABNT – “Projeto e Execução de Estruturas de Aço de 

Edifícios” apresenta informações complementares sobre estes elementos: 
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a) As estacas devem ser retilíneas, admitindo-se um raio de curvatura mínimo de 400 m, 

em qualquer ponto do eixo, ou apresentar flecha máxima de 0,3% do comprimento do 

perfil. Não poderão ser utilizadas peças deformadas ou com defeitos; 

 

b) No caso de serem utilizadas peças reaproveitadas, elas devem ser limpas por 

processo aprovado pela Fiscalização, a fim de se removerem crostas de ferrugem e 

outras impurezas, antes da cravação; 

 

c) Deverá ser feita uma verificação das seções transversais dos perfis, na obra, para 

compará-las com as de Projeto; 

 

d) No caso de trilhos usados, os mesmos só poderão ser usados como estacas quando a 

redução de peso não ultrapassar 20% do teórico e nenhuma seção tenha área inferior a 

40% da área do trilho novo. As cargas máximas admissíveis do Projeto devem ser 

verificadas, de modo, a não exceder a essas recomendações; 

 

e) As estacas de aço devem resistir à corrosão pela própria natureza do aço ou por 

tratamento adequado. Quando totalmente enterradas em terreno natural, 

independentemente da situação do lençol d’água, as estacas de aço dispensam 

tratamento especial. No entanto, a carga estrutural de Projeto deve ter levado em conta o 

desconto de 1,5 mm da sua espessura por face que possa vir a entrar em contato com o 

solo. No entanto, se houver trecho da estaca desenterrado ou imerso em aterro com 

materiais capazes de atacar o aço, é obrigatória a proteção deste trecho (por exemplo, 

com encamisamento de concreto, pintura, proteção catódica, etc.); 

 

f) Na cravação, no caso de estacas metálicas para carga admissível de até 1.000 KN 

(100 tf) e considerando martelo de queda livre, a relação entre o peso do martelo e o 

peso da estaca deve ser a maior possível, não se utilizando essa relação inferior a 0,5 e 

nem martelo com peso inferior a 10 KN (1tf); 
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g) Podem ser utilizadas emendas, desde que, resistam a todas as solicitações possíveis 

(manuseio, cravação e carga de trabalho da estaca) e seja mantida a axialidade. As 

emendas deverão ser preferencialmente por soldas, podendo-se, eventualmente, utilizar 

emendas por luvas ou anéis de encaixe em caso de estacas sob esforços unicamente de 

compressão e garantindo-se a axialidade dos elementos; 

 

h) O eletrodo empregado nas emendas deve ser compatível com a composição química 

do material da estaca. É obrigatória a utilização de talas (soldadas ou eventualmente 

parafusadas) nas emendas, devendo-se dimensioná-las de acordo com a NBR-8800 – 

“Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios (método dos estados limites)”;  

 

i) Para o preparo da cabeça da estaca, deve-se cortar o trecho danificado durante a 

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

necessário, o trecho da estaca até essa cota, ou adaptando-se o bloco ; 

 

j) Os detalhes de ligação das estacas com o bloco de coroamento deverão ser 

apresentados no Projeto, seguindo-se igualmente as recomendações da NBR-6122 – 

“Projeto e Execução de Fundações”. 

 

7. ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO 
 
As estacas pré-moldadas de concreto podem ser de concreto armado ou protendido e 

adensadas por vibração ou por centrifugação. Devem ser executadas com concreto 

adequado e submetidas à cura necessária para que possuam a resistência compatível 

com os esforços provenientes do transporte, manuseio, cravação e a eventuais solos 

agressivos: 
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a) No recebimento, as estacas deverão ser inspecionadas quanto à linearidade, 

integridade, data de fabricação. Em casos de fissuras (abertura inferior a 1 mm) 

transversais ao eixo longitudinal da estaca, a Fiscalização deverá ser consultada e fazer 

sua apreciação. Deve-se tomar cuidados especiais no caso de exposição em meio 

agressivo. Para fissuras longitudinais ou trincas em qualquer direção (abertura superior a 1 

mm), a estaca deverá ser rejeitada. O fabricante deve apresentar os resultados de ensaios 

de resistência do concreto nas várias idades; 

 

b) Deve-se tomar cuidado no transporte e manuseio das estacas. No canteiro, deverão 

ser armazenadas em áreas niveladas; 

 

c) A instalação das estacas pré-moldadas no terreno pode ser feita por percussão, 

prensagem ou vibração, sendo que a escolha do equipamento deve ser feita de acordo 

com o tipo e dimensão da estaca, as características do terreno e do Projeto, as condições 

de vizinhanças e peculiaridades do local; 

 

d) O içamento das estacas, na obra, deve obedecer às orientações do Fabricante; 

 

e) Na cravação, no caso de estacas pré-moldadas de concreto para carga de até 1000 

KN (100 tf) e considerando martelo de queda livre, a relação entre o peso do martelo e o 

peso da estaca deve ser a maior possível, não se utilizando essa relação inferior a 0,7 e 

nem martelo com peso inferior a 15 KN (1,5 tf); 

 

f) Para estacas com carga de trabalho superior a 1000 KN (100 tf), a escolha do sistema 

de cravação deve ser analisado para cada caso particular. Quando necessário, devem se 

utilizar ensaios ou provas de carga comprobatórios, a critério da Fiscalização; 

 

g) No caso de martelos automáticos ou vibratórios, deverão ser seguidas as 

recomendações do Fabricante; 
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h) Podem ser utilizadas emendas, desde que resistam a todas as solicitações possíveis 

(manuseio, cravação e carga de trabalho da estaca) e seja mantida a axialidade. As 

emendas deverão ser preferencialmente soldadas (Figura 7.1). As emendas por luvas de 

encaixe são toleradas, desde que não haja esforços de tração tanto na utilização quanto 

na cravação (empolamento do terreno). Em caso do elemento inferior ser danificado 

durante a cravação, poderá ser feita sua recomposição, sob aprovação da Fiscalização. A 

recravação somente poderá ser reiniciada após a cura; 
 

i) Se a cabeça da estaca estiver acima da cota de arrasamento, deve-se demolir o trecho 

do elemento até a cota de arrasamento, de modo a não causar danos ao elemento 

remanescente. Normalmente, para o corte das estacas são empregados ponteiros 

manuais ou marteletes leves. No caso de estacas com seção de concreto inferior a 2000 

cm2 , os últimos 10 cm somente poderão ser removidos com o ponteiro. O ponteiro deve 

ser usado na posição horizontal ou com a ponta para cima e de fora para dentro da estaca 

(Figura 7.2). A posição da extremidade do ponteiro para baixo e de dentro para fora da 

estaca não deve ser empregada, pois pode danificá-la. A cabeça da estaca acabada 

deverá ser plana e perpendicular ao eixo da mesma e ficar 5 cm acima do lastro de 

concreto, de modo a garantir o cobrimento da armadura do bloco e permitir a verificação 

do concreto da estaca (Figura 4.2); 
 

j) Se a cabeça da estaca estiver abaixo da cota de arrasamento ou se estiver danificada 

até abaixo dessa cota, devido à cravação, deve-se executar a demolição do comprimento 

necessário, de modo a atingir o comprimento de transpasse da armadura e recompor o 

trecho até a cota de arrasamento, com concreto armado, de resistência não inferior à do 

concreto da estaca (Figura 7.3); 
 

k) A armadura deve penetrar suficientemente no bloco, de modo a transmitir as 

solicitações, conforme indicações no Projeto. No caso das estacas em que a armadura 

não tenha função resistente após a cravação, essa penetração da armadura pode ser 

dispensada. No entanto, sempre que possível, deve-se deixar a armadura penetrando no 

bloco, para garantir uma melhor ligação; 
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l) No caso das estacas vazadas, deve-se tamponar convenientemente o furo central, 

antes da concretagem do bloco; m) Nas estacas comprimidas, caso a tensão média 

atuante na seção de concreto seja superior a 6 MPa (60 kgf/cm2), exige-se a verificação 

da carga de trabalho através de provas de carga ou instrumentação. 

 

• Para efeito da seção de concreto, as estacas vazadas são consideradas como maciças; 

 

• Não se deve confundir a carga do elemento de fundação com a tensão admissível no 

concreto. O valor 6 MPa (60 kgf/cm2) foi fixado apenas para estabelecer um critério 

usualmente empregado na prática. 

 

As provas de carga podem ser estáticas (segundo a NBR-12131 – “Estacas – Prova de 

Carga Estática” da ABNT), ou dinâmicas (segundo a NBR-13208 – “Estacas – Ensaio de 

Carregamento Dinâmico” da ABNT). A NBR-6122 – “Projeto e Execução de Fundações” 

fixa o número de provas de carga estática em 1% do conjunto de estacas de mesmas 

características na obra, respeitando-se o mínimo de uma prova de carga. No caso de 

ensaio de carregamento dinâmico, é fixado o número de 3% do conjunto de estacas de 

mesma característica na obra, respeitando-se o mínimo de três estacas instrumentadas. 

 

m) Recomenda-se, ainda, que todas as estacas da obra sejam controladas através da 

medida do repique elástico (parcela elástica do deslocamento máximo de uma seção da 

estaca, decorrente da aplicação de um golpe de pilão), além do controle usual por negas; 

 

n) Nas estacas tracionadas, deve-se comprovar a sua resistência através de prova de 

carga em pelo menos 1% do conjunto de estacas de mesmas características na obra, 

respeitando-se o mínimo de uma prova de carga. 
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8. BROCAS 
 

As estacas broca são utilizadas em pequenas obras, muros e outros elementos, para 

permitir uma distribuição de carga da estrutura. As brocas podem ser executadas com 

trado manual ou mecânico, sem revestimento do furo, atingindo-se a profundidade 

prevista. Deverá ser verificado, na perfuração, se o terreno escavado confirma as 

sondagens, podendo haver alterações no comprimento, a critério da Fiscalização, 

atendendo às orientações da Projetista: 

 

a) Atingindo a profundidade satisfatória, deve-se fazer a limpeza do fundo, removendo-se 

eventual material solto resultante da perfuração; 

 

b) As estacas-broca só podem ser utilizadas em terrenos estáveis, acima do nível 

d’água.É permitida sua execução abaixo do nível d’água somente em solos coesivos, 

onde o furo possa ser seco antes da concretagem; 

 

c) A perfuração deve ser concretada imediatamente após a limpeza do furo, para se  

evitar inchamentos e perda de resistência do terreno; 

d) Em geral, as brocas não são armadas, utilizando-se armadura somente para a ligação 

com o bloco. No entanto, em casos de esforços horizontais ou de tração, elas podem ser 

armadas, de modo a garantir a boa concretagem e cobrimento adequado das armaduras; 

 

f) O concreto deve ter consistência plástica, com consumo de cimento superior a 300 

kg/m³ e fck não inferior a 15 MPa (150 kgf/cm²); 

 

g) O concreto deve ser lançado do topo da perfuração com auxílio de funil, cujo 

comprimento seja, no mínimo, igual a cinco vezes o seu diâmetro interno; 
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h) A NBR-6122 – “Projeto e Execução de Fundações”, da ABNT, recomenda que as 

brocas tenham diâmetro mínimo de 20 cm e máximo de 50 cm, entretanto sugere-se que, 

preferencialmente, sejam executadas brocas de no mínimo 25 cm de diâmetro conforme 

mencionado na DF-F01 – “Diretrizes de Fiscalização de Fundações, da PCR. 

 

9. ESTACAS TIPO STRAUSS 
 

Não será permitida a execução de estacas tipo Strauss em solos que apresentem 

camadas submersas de areia que possam impedir a limpeza do furo para concretagem 

e/ou camadas de argila mole que possam produzir o estrangulamento do fuste, quando da 

retirada da camisa metálica, estando o concreto ainda mole. 
 

a) A perfuração é iniciada com um soquete para permitir a introdução do primeiro 

segmento do tubo de revestimento (coroa), dentado na extremidade inferior. A seguir, a 

perfuração é feita por um balde-sonda (ou piteira), no interior do tubo de revestimento, 

que vai escavando o solo no interior e abaixo da coroa. À medida que a escavação 

prossegue, a coroa vai sendo rebaixada e outro segmento de tubo é rosqueado nesta, e 

assim sucessivamente até se atingir a profundidade desejada; 

 

b) Deve-se comparar o solo escavado com os resultados previstos pelas sondagens, de 

modo a garantir a carga admissível de Projeto, fixando-se o comprimento real, na obra, a 

critério da Fiscalização, atendendo-se às orientações da Projetista; 

 

c) Imediatamente antes da concretagem, deve-se executar a lavagem interna da camisa e 

a limpeza completa do fundo da perfuração, removendo-se toda a lama e a água 

eventualmente acumulada durante a perfuração; 
 

d) Somente em casos especiais, onde as características do solo permitam, o revestimento 

do tubo pode ser parcial, sob autorização da Fiscalização e atendendo às orientações da 

Projetista. Nesse caso, a carga admissível deve ser avaliada com o diâmetro da piteira e 

não do tubo de revestimento; 
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e) Após a limpeza total e o esgotamento da água da perfuração, é feita a concretagem até 

se atingir uma coluna de aproximadamente 1,0 m. Nessa fase, deve-se apiloar o concreto 

para formar uma espécie de bulbo, sem, contudo, sacar a camisa; 
 

f) O concreto utilizado deverá apresentar um fck mínimo de 15 MPa (150 kgf/cm2), com 

consumo de cimento superior a 300 kg/m3 e consistência plástica, de modo a se evitar que 

seja arrastado juntamente com a retirada da camisa; 
 

g) O concreto é lançado da superfície no interior da camisa e, à medida que é apiloado, a 

camisa vai sendo removida, desrosqueando-se os segmentos de tubo. Para garantir a 

integridade do fuste, é de fundamental importância manter o nível do concreto acima da 

extremidade inferior da camisa. Não se deve permitir a mistura de solo com o concreto, 

fato que pode ser observado no pilão levantado; 

 

h) Caso necessário, as estacas podem ser armadas, desde que o diâmetro permita a 

concretagem com o pilão por dentro da armadura. As barras longitudinais devem ser retas, 

sem esquadro na ponta e o espaçamento dos estribos adequado para a concretagem 

satisfatória. O cobrimento mínimo da armadura não deve ser inferior a 3,0 cm; 

 

i) Para estacas não armadas, deve-se utilizar uma ferragem somente na sua extremidade 

superior para permitir ligação com o bloco. 

 

10. ESTACAS TIPO FRANKI 
 

As estacas tipo Franki são executadas introduzindo no terreno um tubo de revestimento 

cravado dinamicamente, através da queda de um pilão no interior do tubo, sobre uma  

bucha ou tampão, normalmente constituída de brita e areia ou, às vezes, de concreto 

seco, colocada na sua extremidade inferior. A bucha sendo cravada no terreno vai 

levando, consigo, o tubo por atrito. Atingida a profundidade prevista, prende-se o tubo na 

torre e inicia-se a execução de uma base alargada. A seguir, é feita a armação da estaca  
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pelo interior do tubo e executa-se a concretagem, apiloando o concreto e removendo o 

tubo. Às vezes, a perfuração se dá por extração do solo do interior do tubo (com a ponta 

aberta, sem bucha) com uma piteira, e o tubo vai sendo cravado por tração nos cabos de 

aço (cravação por tração), conforme a Figura 10.1. 

 

De toda maneira, no trecho final da estaca, a base alargada é feita da maneira 

convencional. Às vezes, em situações especiais, pode ser executada com tubo de 

revestimento perdido (Franki Tubada). 

 

a) Na cravação dinâmica, o diâmetro e a massa do pilão devem atender aos valores 

mínimos fixados pela NBR-6122 – “Projeto e Execução de Fundações” e transcritos no 

Quadro 10.1: 

 

b) No momento da retirada das negas ou na obtenção de um gráfico de cravação, 

conforme boletins de acompanhamento apresentados no Anexo A constantes da DF-F01 – 

Diretrizes de Fiscalização de Fundações, da PCR, a altura da bucha deve ficar entre 1,5 e 

2,0 vezes o diâmetro do tubo; 

 

c) As negas do tubo, no final da cravação, devem ser medidas para uma altura de queda 

do pilão de 1 m (10 golpes) e outra de 5 m (1 golpe), que serão julgadas pela Fiscalização. 

Em caso de negas não satisfatórias, a cravação deverá ser aprofundada;  
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Quadro 10.1 
Características dos pilões para estacas tipo Franki(NBR-6122) 
DIÂMETRO DA ESTACA 

(mm) 
MASSA MÍNIMA DO 

PILÃO (t) 
DIÂMETRO M[INIMO DO 

PILÃO  
(mm) 

300 

350 

400 

450 

520 

600 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

2,8 

3,0 

180 

220 

250 

280 

310 

380 

 
Nota: 
No caso de estacas de comprimento acima de 15m , a massa mínima do pilão deve ser aumentada. 

 

d) A base alargada deverá ser controlada, sendo que os últimos 0,15 m3  litro de concreto 

sejam introduzidos com uma energia mínima de 2,5 MN.m para as estacas de diâmetro 

inferior a 450 mm, e 5 MN.m para as estacas de diâmetro superior a 450 mm. Em caso de 

volumes diferentes, a energia deve ser proporcional ao volume. A energia é obtida pelo 

produto do peso do pilão pela altura de queda (em geral 6,0 m) e pelo número de golpes, 

controlando-se o volume injetado pela marca no cabo do pilão em relação ao topo do tubo; 

 

e) As estacas deverão ser sempre armadas, mesmo que as solicitações previstas na 

estaca não indiquem necessidade de armadura. Exige-se uma armadura mínima 

necessária por motivos construtivos, salvo em condições especiais, a serem julgadas pela 

Fiscalização; 

 

f) A quantidade de armadura longitudinal e transversal deve levar em conta as condições 

de concretagem desse tipo de estaca. O pé da armadura deve ser feito com aço CA-25A 

que se adapta melhor, sem romper, aos golpes no concreto, na execução da ancoragem 

da base;  

 

g) A concretagem deve ser feita no interior do tubo, com o mesmo, isento de água; 
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h) O consumo mínimo de cimento é de 350 kg/m³.  A concretagem normalmente é feita 

com fator água-cimento baixo, com o concreto lançado em pequenas quantidades, 

compactadas sucessivamente, à medida que o tubo é retirado. Às vezes, a concretagem 

se dá com o tubo inteiramente cheio de concreto plástico, removendo-se o tubo com 

vibração. De qualquer maneira, deve-se garantir a integridade do fuste; 

 

i) O concreto utilizado na execução da estaca deve atingir resistência característica aos 

28 dias (fc28) igual a 20 MPa. O controle tecnológico deverá ser exigido e verificado; 
 

j) Deve-se garantir uma altura de segurança de concreto dentro do tubo, para evitar 

entrada de água ou solo. Isso é feito por marca no cabo do pilão; 

 

k) Deve-se controlar eventual encurtamento da ferragem (amassamento, da armadura 

pelo pilão ou deslocamento do fuste) e verificar a possibilidade de levantamento das 

estacas recém-concretadas durante cravação de outras estacas; 
 

l) Deve-se monitorar as construções, na vizinhança, que poderão sofrer danos devido a 

vibrações durante a cravação das estacas. 

 

11. ESTACAS ESCAVADAS COM UTILIZAÇÃO DE LAMA BENTONÍTICA 
 

Os estacões e estacas tipo barrete são estacas moldadas “in loco”, escavadas no terreno 

com auxílio de lama bentonítica. A lama bentonítica tem a função principal de estabilizar 

as paredes do solo durante a escavação. 
 

a) As estacas escavadas com auxílio de lama bentonítica podem ser de seção circular 

(estacão) ou alongada (lamelar ou barrete) e devem trabalhar predominantemente por 

resistência lateral, devido à eventual deposição de material solto na ponta, sedimentação 

da bentonita, alívio de tensões e necessidade de grandes recalques para mobilização da 

resistência de ponta; no entanto, deve-se fazer a limpeza da ponta imediatamente antes 

da concretagem; 
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b) Para garantir a locação, dimensões e qualidade da perfuração da estaca, deve-se 

empregar tubo-guia, no caso de estaca circular ou parede-guia (mureta guia), no caso de 

estaca barrete, com dimensão em planta (diâmetro, largura ou comprimento) 5 cm maior 

que o da estaca projetada e comprimento enterrado mínimo de 1,0 m;  

 

c) A perfuração deve ser feita com equipamento que garanta a verticalidade da estaca 

concomitantemente com o lançamento da lama bentonítica até a cota necessária para 

garantir a carga de projeto com a segurança adequada; 

 

d) Recomenda-se que a perfuração até a cota necessária, a limpeza da ponta e a 

concretagem da estaca sejam feitas ininterruptamente. Caso isso não seja possível, 

poderão ser necessárias adaptações, de modo a garantir a carga admissível de Projeto, a 

critério da Fiscalização (aumentando-se o comprimento, etc.), atendendo-se às 

orientações da Projetista. 

 

e) O comprimento da estaca previsto no Projeto deverá ser confirmado na obra, pela 

Fiscalização, através da análise dos materiais escavados e comparação com sondagens 

ou ensaios mais próximos; 

 

f) A bentonita a ser utilizada para o preparo da lama deve atender às especificações da 

NBR-6122 – “Projeto e Execução de Fundações” e apresentadas no Quadro 11.1. A lama 

bentonítica deve garantir a estabilidade da perfuração, ser preparada com água pura em 

misturadores de alta turbulência e atender aos parâmetros fixados pela NBR-6122 – 

“Projeto e Execução de Fundações” e transcritos no Quadro 11.2. Dentre os parâmetros 

do quadro 11.2, a espessura do “cake” deve ser determinada, pelo menos uma vez, por 

partida de bentonita, e os demais parâmetros devem ser determinados em amostras 

retiradas do fundo de cada estaca, imediatamente antes da concretagem; 
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Quadro 11.1 
Especificação da bentonita (ref: NBR-6122/96) 
 

REQUESITO VALOR 

Resíduos em peneira n° 200 

Teor de umidade 

Limite de liquidez 

Viscosidade Marsh 1500/1000 da suspensão a 6° em água destilada 

Decantação da suspensão a 6% em 24 h 

Água separada por pressofiltração de 450cm³ da suspensão a 6% nos primeiros 

30 min, à pressão de 0,7Mpa 

PH da água filtrada 

Espessura do cake no filtroprensa 

<1% 

<15% 

>440 

>40 

<2% 

<18cm³ 

 

7 a 9 

< 2,5mm 

 

Quadro 11.2 
Parâmetros para a lama bentonítica (ref: NBR-6122) 
PARÂMETROS VALORES EQUIPAMENTOS PARA ENSAIO 
Densidade 

Viscosidade 

pH 

Cake 

Teor der areia 

1,025 gcm³ a 1,10 g/cm³ 

30 s  a 90 s 

7 a 11 

1,0mm a 2,0mm 

até 3% 

Densímetro 

Funil Marsh 

Papel pH 

Filtroprensa 

Baroid sand content  ou similar 

 

g) Deve-se garantir que o nível da lama na perfuração seja mantido acima do nível de 

água do terreno, no mínimo, duas vezes o diâmetro da estaca circular ou duas vezes a 

largura da estaca barrete, respeitando-se o mínimo de 2,0 m; 
 

h) A armadura deverá conter espaçadores, de modo a garantir o cobrimento mínimo; 
 

i)  A concretagem é submersa e deverá ser feita com tubo tremonha, utilizando-se 

concreto fluido com consumo de cimento mínimo de 400 kg/m³, abatimento (“slump”) entre 

18 a 22 cm e diâmetro máximo do agregado não superior a 10% do diâmetro interno da 

tremonha; 
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j) O embutimento da tremonha no concreto durante toda a concretagem não pode ser 

inferior a 1,5 m; 

 

l) A concretagem deve ser iniciada logo após o término da perfuração, com as condições 

exigidas para a lama bentonítica e para a ferragem, e de maneira contínua. Em caso de 

interrupção de concretagem, a Fiscalização deverá analisar os efeitos na estaca, tomando-

se medidas necessárias e, até mesmo, abandonar a estaca. 

 

12. ESTACAS ESCAVADAS INJETADAS 
 

As estacas escavadas injetadas (ou estacas escavadas com injeção ou estacas injetadas) 

são normalmente executadas com argamassa ou calda de cimento sob pressão. Neste 

tipo de estacas, incluem-se as estacas-raiz e as microestacas, as quais são constituídas 

de armadura (barras ou tubo metálico) e preenchimento do furo com calda de cimento ou 

argamassa. As estacas-raiz são executadas com perfuração revestida por tubos de aço 

rosqueáveis, pelo menos em parte de seu comprimento, e a injeção é aplicada após o 

preenchimento do furo, normalmente com argamassa, através da aplicação de pressão no 

topo, com ar comprimido, uma ou mais vezes, durante a retirada do tubo de revestimento. 

 

 A pressão aplicada é baixa, não excedendo a 0,5 MPa (5,0 kgf/cm2), e sua finalidade é 

garantir a integridade do fuste. As micro-estacas são executadas analogamente aos 

tirantes injetados, em estágios múltiplos com pressão que provoque a abertura das 

“manchetes” e a injeção, normalmente, de calda de cimento: 

 

a) Deve-se garantir a estabilidade da escavação, seja através de revestimentos, seja 

através de lama estabilizante; 
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b) A utilização de lama estabilizante pode afetar a aderência entre a estaca e o solo, fato 

que, normalmente, como cita a NBR-6122 – “Projeto e Execução de Fundações”, pode ser 

solucionado com uma lavagem de água; no entanto, exige-se a verificação por provas de 

carga, a menos que haja experiência local; 

 

c) Quando a argamassa é considerada como material resistente, além do aço, o consumo 

de cimento não deve ser inferior a 600 kgf/m3. 

 

13. ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA 
 

A estaca tipo hélice contínua é uma estaca moldada “in loco”, cuja perfuração é executada 

por meio de trado contínuo, submetido à rotação, e injeção de concreto pela haste oca 

central do trado, simultaneamente à sua retirada do terreno. A profundidade da perfuração 

deve ser controlada pelo torque no equipamento e pelo material escavado, observado nas 

estacas próximas, já executadas, já que só se consegue analisar o material escavado da 

própria estaca, após a concretagem e retirada da hélice; 
 

a) Atingida a profundidade desejada, inicia-se a injeção de concreto pela haste central do 

trado com a remoção simultânea da hélice, sem rotação ou, se necessário, com 

pequenos giros, para a retirada da composição da haste. O material escavado deverá ser 

comparado com o previsto pelas sondagens mais próximas; 
 

b) O concreto utilizado é bombeável e deve apresentar resistência característica mínima 

fck=20 MPa (200kgf/cm2), constituído por cimento, areia, pedrisco e pedra 1, consumo 

mínimo de 350 kg/m3 e abatimento (“slump”) entre 20 e 24 cm, sendo facultativa a 

utilização de aditivos; 
 

c) A armadura é instalada depois da concretagem, devendo, por isso, ser constituída de 

barras longitudinais grossas (em geral, com diâmetros mínimos de 20 mm) e estribo 

espiral soldado na armação longitudinal, para facilitar a introdução no concreto sem sofrer 

deformações importantes. Devem ser instalados espaçadores na armadura. 
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14. TUBULÕES 
 

Basicamente, há dois tipos de tubulões: 
 

• tubulão a céu aberto; 
 

• tubulão a ar comprimido ou pneumático. 

 

Os tubulões a céu aberto, por sua vez, podem ser subdivididos em tubulões sem 

revestimento (que são a grande maioria) e tubulões com revestimento (com camisa de 

concreto armado ou com camisa de aço ou metálica). No caso de revestimento com 

camisa de aço, ela pode ser perdida ou, eventualmente, recuperada. Os tubulões a ar 

comprimido são sempre revestidos. Os tubulões a céu aberto podem ser escavados 

manual ou mecanicamente. 

 
14.1 PROCEDIMENTOS GERAIS 
 

a) O tubulão deverá ser escavado até a cota prevista, de maneira, a garantir a segurança 

dos operários (com ou sem revestimento, a céu aberto ou a ar comprimido). A cota de 

apoio da base deverá ser confirmada mediante inspeção do terreno por profissional 

responsável, de modo a garantir a taxa prevista no Projeto; 

 

b) Caso o terreno de apoio não se apresente satisfatório, o tubulão deverá ser 

aprofundado ou, eventualmente, o Projeto deverá ser revisto; 

 

c) Os diâmetros do fuste, dimensões da base, profundidade total e comprimento efetivo 

(até a cota de arrasamento), a qualidade do terreno de apoio e a limpeza da base deverão 

ser verificados pela Fiscalização, para todos os tubulões da obra, obedecendo-se o 

Projeto. O alargamento da base (disparo) não poderá ter concavidade para o interior da 

base (base “embarrigada”), pois pode comprometer a formação das bielas de compressão 

que partem do fuste e atingem as extremidades da base (Figura 14.1); 
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d) Quando o alargamento da base for problemático devido às características do solo, 

deve-se prever o uso de injeções, aplicações superficiais de cimento ou escoramento, de 

modo a se evitar o desbarrancamento da base; 

 

e) Quando a base se apóia em solo, deve-se evitar que entre o término da execução da 

base e sua concretagem decorra um tempo superior a 24 horas. Caso contrário, deverá 

ser feita nova inspeção por ocasião da concretagem, limpando-se cuidadosamente o fundo 

da base e removendo-se a camada de solo eventualmente perturbada pela exposição ao 

tempo, alívio de tensões ou águas de infiltração; 

 

f) Quando a base do tubulão for assente sobre rocha, a tensão admissível deve levar em 

conta a integridade da rocha, sua inclinação, fraturas, etc., sobre a estabilidade. Caso a 

rocha seja de superfície inclinada, a mesma deverá ser preparada (escalonamento, em 

superfícies horizontais, chumbamentos, etc.), de modo a garantir a estabilidade; 

 

g) Em casos de bases próximas apoiadas em cotas diferentes, a execução deve ser 

iniciada pelos tubulões mais profundos, e obedecendo-se aos escalonamentos, 

analogamente aos especificados para as fundações rasas; 

 

h) Não é permitido o trabalho simultâneo em bases alargadas de tubulões cuja distância, 

de centro a centro, seja inferior a duas vezes a dimensão da base maior, tanto para a fase 

de escavação quanto para a fase de concretagem. Esta exigência é especialmente 

importante para o caso de tubulões a ar comprimido e visa impedir o desmoronamento de 

bases abertas ou recém-concretadas; 

 

i) Deve-se garantir que a base esteja embutida no material idêntico ao de apoio, no 

mínimo, 20 cm; 
 

j) A concretagem deverá ser feita imediatamente após a limpeza final (raspagem) da 

base; 
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k) Em função do processo executivo empregado na escavação do tubulão, a concretagem 

poderá ser: 

•  a seco: com o concreto lançado da superfície através de funil ou tromba com 

comprimento não inferior a cinco vezes o seu diâmetro interno; 

 

•  submersa: com o concreto lançado através de tremonha ou outro processo de 

eficiência comprovada. 

 

l) O concreto deverá ter resistência (fck) maior ou igual à especificada no Projeto, não se 

permitindo fck<15MPa (150 kgf/cm2); 

 

m) Desaconselha-se a utilização de vibrador em tubulões não revestidos, principalmente 

na base, para se evitar desbarrancamentos de solo e mistura com o concreto. Por este 

motivo o concreto deverá ter plasticidade adequada para permitir a trabalhabilidade. Deve-

se garantir o preenchimento da escavação por concreto, com o espalhamento manual na 

base, mediante a descida de operário algumas vezes durante a concretagem da base e 

tomando muito cuidado no caso de armadura atingindo até a base. A malha constituída de 

ferros verticais e os estribos devem ter dimensões não inferiores a 30 cm x 30 cm , 

utilizando, caso necessário, feixes de barras ao invés de barras isoladas; 

 

n) Dependendo do tipo de concretagem, o topo dos tubulões pode apresentar concreto 

não satisfatório. Nesse caso, esse concreto deverá ser removido até se atingir o material 

adequado , para que possa ser recomposto adequadamente. 

 

14.2 TUBULÕES NÃO REVESTIDOS 
 

a) Os tubulões não revestidos são executados, normalmente, acima do nível d’água, 

natural ou rebaixado ou, em casos especiais, abaixo do nível d’água, desde que a água 

possa ser bombeada, sem que haja risco de desmoronamento ou degradação da 

qualidade do terreno; 
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b) Quando houver riscos de desmoronamentos, deve-se utilizar escoramento total ou 

parcial, de madeira, aço ou concreto. 

 

14.3 TUBULÕES REVESTIDOS COM CAMISA DE AÇO 
 

a) A camisa de aço deve garantir a estabilidade da escavação e a integridade do fuste do 

tubulão. Ela pode ser instalada no terreno por cravação com bate-estacas, por vibração ou 

por meio de equipamento especial que impõe um movimento rotacional ao tubo, reduzindo 

a resistência lateral imposta pelo terreno, e uma força para baixo, com a retirada 

simultânea do solo do interior da camisa por uma espécie de piteira (“Benoto”). Para 

qualquer sistema de implantação da camisa, o equipamento deve permitir a cravação do 

tubo até a cota prevista, sem deformá-lo, tanto longitudinal como transversalmente; 

 

b) A execução da base alargada pode ser feita a céu aberto, quando as condições do 

terreno permitirem, ou a ar comprimido; 

 

c) Em caso de utilização de ar comprimido, a camisa deve ser ancorada ou receber 

contrapeso, de modo a se evitar seu arrancamento pelo efeito da pressão desbalanceada 

do ar comprimido; 

 

d) No caso de tubulão seco, revestido, o concreto pode ser lançado da superfície, sem 

necessidade de funil. 

 

14.4 TUBULÕES REVESTIDOS COM CAMISA DE CONCRETO 
 

A camisa poderá ser de anéis pré-moldados de concreto, tipo manilha com encaixe 

macho e fêmea (não do tipo ponta e bolsa, para não dificultar sua descida na escavação 

interna) ou por camisa de concreto executada na superfície do terreno ou em uma 

escavação preliminar, por trechos executados seqüencialmente e introduzidos no terreno 

por meio de escavação interna, depois que o concreto atinja a resistência adequada 

compatível com as operações executivas; 
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a) Caso durante a execução da camisa o nível d’água seja atingido e não seja possível 

seu esgotamento por bombas, deve-se proceder à utilização de ar comprimido com 

equipamento apropriado, de modo a garantir a execução dos trabalhos em seco; 

 

b) Quando se for utilizar ar comprimido, ou exista a possibilidade de sua utilização, não 

devem ser usados anéis pré-moldados pelo risco de ocorrer perda de pressão do ar pelas 

juntas dos mesmos. 

 

c) No caso de base alargada, durante o alargamento, a camisa deve ser escorada, de 

modo a se evitar a sua descida;  

 

d) Em obras dentro d’água, a camisa pode ser concretada no próprio local, sobre 

estrutura provisória e implantada no terreno com auxílio de equipamento, ou concretada 

em terra e transportada para o local de implantação. Esses procedimentos executivos são 

válidos, também, para os caixões; 

 

e) Enquanto o concreto da camisa não tiver atingido a resistência especificada no Projeto, 

não se pode aplicar o ar comprimido; 

 

f) Sempre que se utilizar ar comprimido, a concretagem deve ser feita sob o ar 

comprimido, no mínimo, até que sua altura seja capaz de resistir à subpressão 

hidrostática, sem necessidade de funil. 

 

14.5 SERVIÇOS GERAIS SOB AR COMPRIMIDO 
 

a) Os serviços sob ar comprimido devem seguir a legislação em vigor (Norma 

Regulamentadora nº. 15, anexo 6, da Portaria 3214 de 08 de junho de 1978 do Ministério 

do Trabalho alterada pela Portaria nº. 05 de 09 de fevereiro de 1983 e pela Portaria nº. 24 

de abril de 1983); 
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b) No caso de utilização de ar comprimido em qualquer etapa de execução da fundação, 

deve-se garantir que o equipamento atenda rigorosamente aos tempos de compressão e 

descompressão regulamentados; 

 

c) Só se admitem trabalhos sob pressões superiores a 0,15 MPa (1,5 kgf/cm2) quando 

forem providenciadas as seguintes exigências: 

 

• equipe permanente de socorro médico à disposição na obra; 

• câmara de descompressão equipada disponível na obra; 

• compressores e reservatórios de ar comprimido de reserva; 

• renovação de ar garantida, sendo o ar injetado em condições satisfatórias para o 

trabalho humano. 

 

d) A pressão máxima de ar comprimido empregada é de 3,4 atm (340 kPa ou 3,4 

kgf/cm2); 

 

e) Deve-se evitar o trabalho com excesso de pressão que possa ocasionar 

desconfinamento do tubulão e perda de sua resistência lateral “atrito”. Por essa razão, é 

desaconselhável eliminar a água eventualmente acumulada no tubulão através de 

pressão, devendo ser retirada através da campânula. 

 

 

15. CONTROLES DE EXECUÇÃO 
 

Para registro das informações apuradas durante a execução dos serviços, serão utilizados 

os formulários do Anexo A constante da DF-F01 – “Diretrizes de Fiscalização de 

Fundações” da PCR. 
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15.1 ESTACAS CRAVADAS (RELATÓRIO DE CONTROLE) 
 

No caso das estacas cravadas, devem ser registrados os seguintes controles em relatório 

de obra: 

a) Data da cravação; 

 

b) Referência da estrutura ( nº do pilar, etc.); 

 

c) Cotas do terreno e do arrasamento; 

 

d) Tipo e dimensões da estaca (diâmetro, comprimento total dos elementos em caso de 

estacas de madeira, aço, pré-moldadas de concreto, anotando-se os comprimentos 

parciais dos segmentos, ou o diâmetro ou comprimento do tubo em caso de estacas tipo 

Franki); 

 

e) Características dos equipamentos de cravação (por exemplo: peso e altura de queda 

do martelo, etc.); 

 

f) Sobra ou suplemento utilizado e suas características; 

 

g) Comprimento efetivo da estaca abaixo da cota de arrasamento; 

 

h) Eventual desaprumo observado e desvio de locação; 

 

i) Negas e repiques elásticos no final da cravação e na recravação, se houver; 

 

j) Qualidade dos materiais utilizados (comprovados por ensaios tecnológicos); 

 

k) Consumo de materiais por estaca; 
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l) Comportamento da armadura, no caso de estacas tipo Franki (encurtamento); 

 

m) Volume de base e diagrama de execução para as estacas tipo Franki; 

 

n) Deslocamento e levantamento da estaca por efeito de cravação de estacas vizinhas; 

 

o) Anormalidades de execução. 

 

Deve-se elaborar o diagrama de cravação em pelo menos 10% das estacas da obra, 

incluindo, obrigatoriamente, as estacas mais próximas às sondagens. 

 

15.2 ESTACAS ESCAVADAS (RELATÓRIO DE CONTROLE) 
 

No caso das estacas escavadas, devem ser registrados os seguintes controles em 

relatório de obra: 

 

a) Data da execução; 

 

b) Referência da estrutura ( nº do pilar, etc.); 

 

c) Cotas do terreno e do arrasamento; 

 

d) Tipo e comprimento total da estaca, com indicação das cotas da ponta e do topo do 

concreto; 

 

e) Características do equipamento de instalação; 

 

f) Comprimento efetivo da estaca, abaixo da cota de arrasamento; 

 

 



 
 

   
 

                                                                                                                                                            
                                                          

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
 
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

EMITENTE 
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA  

  
REFERÊNCIA 
 

VOL.3 / ES-F02 
ASSUNTO:  
DIRETRIZES EXECUTIVAS DE SERVIÇOS DE GEOTECNIA 
Diretrizes Executivas de Serviços para  Fundações Profundas 

DATA 
 
         2004 

 PREFEITURA DO RECIFE 

 

36 

 

g) Eventual desvio de locação; 

 

h) Qualidade dos materiais utilizados (comprovados por ensaios tecnológicos); 

 

i) Consumo de materiais por estaca e comparação, trecho a trecho, do consumo real em 

relação ao teórico; 

 

i) Controle de posicionamento da armadura; 

 

j) Anotação rigorosa dos horários de início e fim da escavação; 

 

k) Anotação rigorosa dos horários de início e fim de cada etapa de concretagem; 

 

l) No caso do emprego de lama bentonítica, controlar suas características, conforme 

citado em item específico de estacas escavadas com lama bentonítica; 

 

m) Anormalidades de execução. 

 

Para as estacas escavadas com lama bentonítica, recomenda-se a realização de ensaios 

de integridade em todas as estacas da obra. 

 

Em obras com mais de 100 estacas e para cargas de trabalho acima de 3000 kN (300 tf), 

recomenda-se a execução de, pelo menos, uma prova de carga, de preferência em estaca 

instrumentada. 

 
15.3 ESTACAS ESCAVADAS INJETADAS (RELATÓRIO DE CONTROLE) 
 

No caso das estacas escavadas com injeção, devem ser registrados os seguintes 

controles em relatório de obra: 
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a) Data da execução; 
 

b) Referência da estrutura ( nº do pilar, etc.); 
 

c) Cotas do terreno e do arrasamento; 
 

d) Descrição do método executivo com apresentação de esquemas; 
 

e) Diâmetro da perfuração; 
 

f) Características do revestimento a ser recuperado ou perdido (diâmetro, espessura, 

profundidade, etc.); 
 

g) Emprego ou não de lama bentonítica; 

 

h) Profundidade da perfuração; 
 

i) Descrição e esquema da armadura (longitudinal e estribos); 

 

j) Características da argamassa ou calda e modo de preparação (traço, fator 

água/cimento, aditivos, marca e tipo do cimento empregado, resultados de ensaios, etc.); 

 

k) Pressões de injeção em cada estágio ou válvula ou no topo, no caso de estaca tipo 

raiz; 

 

l) Volume de argamassa ou calda injetada em cada estágio ou válvula (quando 

empregado tubo de válvulas múltiplas) ou volume total, em caso contrário. Recomenda-se 

a execução de provas de carga em 1% das estacas ou, no mínimo, três provas de carga. 

A NBR-6122/96 recomenda também aumentar o número de provas de carga para 5% do 

total de estacas da obra, quando as estacas apresentarem carga de trabalho entre 600 kN 

(60 tf) e 1000 kN (100 tf) e 10% para estacas com cargas superiores a 1000 kN (100tf). 
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15.4 TUBULÕES E CAIXÕES (RELATÓRIO DE CONTROLE) 
 
No caso de fundações em tubulões ou caixões, devem ser registrados os seguintes 

controles em relatório de obra: 

 

a) Período de execução do tubulão (escavação, concretagem); 

 

b) Referência da estrutura ( nº do pilar, etc.); 

 

c) Cotas do terreno, de apoio da base e do arrasamento; 

 

d) Dimensões reais da base alargada; 

 

e) Descrição do material de apoio; 

 

f) Equipamentos utilizados nas várias etapas; 

 

g) Eventual deslocamento e desaprumo; 

 

h) Consumo de material durante a concretagem e comparação com o volume previsto; 

 

i) Qualidade dos materiais (comprovados por ensaios tecnológicos, etc.); 

 

j) Inspeção do terreno de apoio da base por profissional responsável; 

 

k) Anormalidades de execução e providências tomadas. 

 

Em caso de desaprumo no tubulão ou caixão superior a 1%, deve-se reforçá-lo com 

armadura adequadamente calculada, considerando-se a contenção do terreno somente 

no trecho em que esta possa ser garantida, sob aprovação da Fiscalização. 
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Em caso de tubulão desaprumado com base alargada, a mesma deverá ser 

redimensionada, considerando-se o desaprumo. Quando for constatada perda de 

contenção após as operações de correção de desaprumo de tubulões revestidos ou 

caixões, deve-se prever tratamento com injeção entre o solo e a camisa, de modo a se 

reconstituir as condições previstas no Projeto, ou recompor parcialmente o terreno ao 

redor da fundação e preenchendo-se com solo-cimento ou concreto magro, a critério da 

Fiscalização. 

 

Em caso de ovalização da camisa metálica, com redução da seção prevista do fuste, 

deve-se providenciar o reforço com armadura adicional para compensar a perda da seção 

de concreto ou, eventualmente, extrair e substituir a camisa. 

 

15.5 VERIFICAÇÕES GERAIS 
 

a) Em caso de qualquer dúvida sobre uma estaca, tubulão ou caixão, deve-se exigir a 

comprovação de seu comportamento, podendo-se, eventualmente, substituir a fundação 

ou verificá-la através de prova de carga, a critério da Fiscalização. 

 

b) No caso de uma prova de carga ter fornecido resultados não satisfatórios, deverá ser 

reestudado o programa de provas de carga, de modo a permitir o reexame das cargas 

admissíveis do processo executivo e, eventualmente, do tipo de fundação. 

 

c) As provas de carga devem ser realizadas no início da instalação das primeiras estacas, 

de modo a permitir providências necessárias em tempo hábil. 

 

 

15.6 DESVIOS DE IMPLANTAÇÃO E TOLERÂNCIAS QUANTO À EXCENTRICIDADE 
 

A NBR-6122/96 – “Projeto e Execução de Fundações” faz as seguintes observações 

quanto às excentricidades de estacas ou tubulões: 
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a) No caso de estacas e tubulões isolados, deve-se procurar executar travamento com 

vigas em duas direções aproximadamente ortogonais. No entanto, é tolerado, sem 

necessidade de correção, um desvio entre o centro da estaca e o centro de carga do pilar 

de 10% do diâmetro do fuste da estaca ou tubulão. Para excentricidades superiores, 

deve-se fazer uma verificação do elemento de fundação com essa solicitação composta. 

Caso a fundação se apresente diferente sob essa nova solicitação, deve-se corrigir a 

excentricidade mediante recurso estrutural. É obrigatória, no entanto, a verificação de 

flambagem. 

 

b) No caso de estacas ou tubulões isolados, mas travados, as vigas de travamento 

deverão ser reverificadas, caso a excentricidade entre o centro da estaca e o centro de 

carga do pilar seja maior que 10% do diâmetro do fuste. 

 

c) No caso de um conjunto ou bloco de estacas ou tubulões alinhados, deve-se fazer uma 

nova verificação das cargas nas estacas ou tubulões, permitindo um acréscimo de, no 

máximo, 15% sobre a carga admissível da estaca e de 10% na carga admissível do 

tubulão, sem necessidade de correções. Para acréscimos de carga superiores, deve-se 

aplicar correções com recurso estrutural ou, eventualmente, acrescer o número de 

estacas ou tubulões. Para excentricidade na direção normal ao plano das estacas ou 

tubulões, vale o item 15.6.a deste documento. 

 

d) No caso de estacas ou tubulões não alinhados, deve-se reverificar as cargas em todas 

as estacas ou tubulões, permitindo-se um acréscimo de, no máximo, 15% sobre a carga 

admissível da estaca mais solicitada e de 10% na carga admissível do tubulão mais 

solicitado, sem necessidade de correções. Para acréscimos de carga superiores, deve-se 

aplicar correções com recurso estrutural ou, eventualmente, acrescer o número de 

estacas ou tubulões. 
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16. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
16.1 MEDIÇÃO 
 

O transporte de equipamentos, montagem e desmontagem é medido, considerando-se a 

(as) verba(s) estabelecidas na planilha contratual. 

 

As estacas, tubulões e caixões serão medidos em metro linear, considerando as 

peculiaridades de cada tipo, contidas e discriminadas no projeto executivo e no ajuste 

contratual. 

 

16.2 PAGAMENTO 
 

Os serviços serão pagos pelos preços unitários contratuais, conforme medição indicada 

no subitem anterior, os quais remuneram o fornecimento, mão-de-obra, encargos e 

materiais necessários à execução de cada serviço. 
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