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RESUMO
As estacas hélice contínua monitoradas têm sido cada vez mais utilizadas no
Brasil, sendo atualmente o tipo de fundação mais frequente em edificações de médio
e grande porte nos grandes centros urbanos, principalmente em razão de sua alta
produtividade, ausência de vibrações em seu processo executivo, monitoramento
eletrônico em todo seu processo de perfuração e concretagem, alta capacidade de
carga e custo competitivo. Entretanto, algumas vezes o seu uso tem sido
indiscriminado, não se considerando que há restrições ao seu emprego, e outras
vezes têm sido utilizadas sem os necessários cuidados. O presente trabalho pretende
apresentar, com base na literatura técnica disponível e na experiência do próprio
autor, as boas práticas para execução da técnica de fundações em estacas hélice
contínua. Apresenta as principais restrições ao seu emprego e as patologias mais
comuns. Busca enfatizar aspectos relevantes a serem atendidos no processo
executivo, no monitoramento para controle de execução, nos ensaios para avaliação
do desempenho dessas estacas, de forma a se conseguir um real aproveitamento de
suas inúmeras vantagens.

Palavras-chave: Boas práticas; Fundação; Estacas; Hélice contínua.

ABSTRACT
Good Practices for Execution of Foundation Technique in Continuous
Propeller Type Piles
The foundation on continuous flight auger piles has been increasingly used in
Brazil, currently being the most used type in medium and large buildings in large urban
centers mostly because of its productivity, low cost and minor level of noises and
vibrations. However sometimes its use has been indiscriminated, since the restrictions
on manner of its use are not considered or it is used without the required care. Based
on the available technical literature and the author’s own experience, the present work
intends to introduce the good practice to the execution of continuous flight auger piles.
The main restrictions on their use and the most common pathologies. are shown. The
work also emphasizes relevant aspects to be met on the executive process, monitoring
of the constrution control and evaluation of the performance of these piles, in a way
that it is possible to take advantage of their several benefits.

Key Words: Good practices; Foundation; Piles; Continuous propeller.
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1 INTRODUÇÃO

A engenharia de fundações vem evoluindo constantemente em busca de novos
elementos de fundação, que possuam alta produtividade, ausência de vibrações e
ruídos na execução, elevada capacidade de carga e controle de qualidade durante a
execução da estaca, entre outros aspectos. Dentro deste propósito surgiram no
mercado e tiveram um grande desenvolvimento nos últimos anos as estacas hélice
contínua, sendo hoje uma estaca de enorme interesse comercial nos grandes centros
urbanos do país.
A técnica em estaca hélice contínua monitorada tem sido cada vez mais
utilizada por possuir uma tecnologia que proporciona a execução das fundações de
forma rápida e, o que é mais importante, com mínimo de vibração e barulho,
estabelecendo uma grande vantagem, nesse aspecto, quando comparada, por
exemplo, com as estacas cravadas.
Golombek (2013), em entrevista concedida à revista Techne, atest que a alta
produtividade, o custo competitivo e o baixo nível de ruídos e vibrações durante a
instalação fazem das estacas hélice contínua a solução preferida dos construtores,
quando da opção por fundação profunda. No entanto, chama atenção para o fato de
que essa solução nem sempre pode ser a ideal para a obra. "A hélice é a 'queridinha'
das construtoras, pois é rápida, silenciosa, não tem praticamente vibração para
incomodar a vizinhança e tem custo acessível", comenta. "A hélice é tudo de bom e
todo mundo quer esse tipo de fundação, mas ela não vem substituir todas as outras",
completa.
Na mesma entrevista citada acima, Corrêa (2013) relata que a técnica de
fundação do tipo hélice contínua é uma das soluções mais recentes e chegou ao Brasil
há aproximadamente 20 anos. A técnica é utilizada amplamente no país, com muitos
equipamentos disponíveis, sendo que os mais recentes atingem profundidades de até
38m. Se as condições geotécnicas e topográficas de um local permitirem mais de uma
solução de fundação e se a hélice contínua estiver no contexto, "ela tem grande
possibilidade de ser a mais rápida e, consequentemente, a mais produtiva".
Embora seja considerada uma boa solução, o seu uso tem sido indiscriminado,
já que o sistema não é o mais adequado para todos os casos nem elimina outros tipos
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de fundações. Outras vezes têm sido utilizadas sem os necessários cuidados, o que
tem levado a um aumento de patologias em obras com esse tipo de fundação.
Neste trabalho pretende-se apresentar, com base na literatura técnica
disponível e na experiência do próprio autor, as boas práticas para execução da
técnica de fundações em estacas hélice contínua.

1.1 Objetivos
1.1.1 Objetivo geral

O objetivo deste trabalho é contribuir como uma referência bibliográfica para a
prática executiva das fundações em estacas tipo hélice contínua, apresentando a
metodologia executiva e os cuidados em cada etapa da execução, o controle de
qualidade e desempenho, principais utilizações e restrições e até eventuais
patologias.

1.1.1.1 Objetivo específico
Discutir criticamente a técnica de execução de fundações em estacas tipo
hélice contínua, apresentando as informações necessárias relacionadas ao processo
executivo.
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2 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA - EHC

2.1 Introdução

De acordo com a NBR6122:2010, 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.
A aplicação de hélice contínua é mais adequada em terrenos aonde a
perfuração irá ultrapassar o lençol d’água, o que torna o furo instável e necessita de
algum método executivo para estabilizá-lo.
A perfuração por hélice contínua é considerada um dos tipos de estaca de
deslocamento, o que quer dizer que parte do volume de terreno aonde será moldada
a estaca é comprimido à parede lateral, o que tem por efeito a melhoria do solo. Outra
parte do material é retirada durante a perfuração e extração do trado.
As operações de introdução do trado e concretagem ocorrem de maneira
contínua e ininterrupta, fazendo com que as paredes que darão origem à estaca
estejam sempre suportadas pelo solo (entre as pás da hélice) e pelo concreto que
está sendo bombeado, sempre com pressão positiva, para evitar a descontinuidade
do fuste. A armadura é sempre colocada após a concretagem da estaca.
Internacionalmente, as estacas hélice contínua monitoradas são conhecidas
por continuous flight auger – CFA piles, augered cast-in-place piles, auger-cast piles
ou augered pressure-grouted piles.
Todo processo é monitorado eletronicamente, tendo os dados armazenados
no computador da máquina, gerando uma planilha de todas as estacas, com
características de velocidade de perfuração, torque, comprimento perfurado, volume
de concreto, velocidade de extração e perfil estimado da estaca, os quais serão
tratados em capítulos futuros. Pouca vibração e alta produtividade são as principais
vantagens desta estaca, pode ser utilizada nos mais variados tipos de solo. Além
destas vantagens técnicas, as estacas hélice contínua têm os custos csompetitivos,
sendo que o seu principal problema é a impossibilidade de controle de arrasamento e
sobreconsumo de concreto que giram em torno de 20%. (JOPPERT, 2013).
A execução da estaca hélice contínua é realizada com equipamentos de alta
tecnologia que proporcionam qualidade e velocidade dos serviços.
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Nas estacas hélice contínua, o solo escavado é removido pela extração do
trado, concomitantemente à injeção do concreto através do tubo central vazado, como
forma de evitar o desconfinamento do solo durante a escavação. Essas estacas
tornaram-se muito populares devido às vantagens técnicas combinadas ao custo
relativamente baixo (BRONS & KOLL, 1988). Estes autores advertem, no entanto, que
o processo de produção merece atenção especial, principalmente quanto ao controle
de qualidade do fuste, à perturbação do subsolo devido à retirada da broca e aos
efeitos da pressão de lançamento do concreto em solos fracos, podendo levá-los à
ruptura e ao elevado consumo de concreto. Ainda é citado em alguns trabalhos que o
comportamento geotécnico das estacas hélice contínua se aproxima mais das estacas
escavadas do que das cravadas, sendo ressaltado que a rapidez da execução é
fundamental para minimizar a influência da resistência do solo (alívio de tensões) e
para obter maiores resistências laterais (ALBUQUERQUE 2001).
Gusmão (2008) destaca o crescimento do uso de estaca hélice contínua no
Nordeste e esclarece que, àquela época, essas estacas representavam um percentual
superior que 30% do mercado de estacas ao se considerar obras residenciais,
industriais e de infraestrutura.
Oliveira e Gusmão (2010) fizeram um estudo dessa solução de fundação na
cidade de Recife no estado do Pernambuco e concluíram que, das 19 obras estudadas
pelos autores, 12 delas tinham como uma das soluções propostas a fundação em
hélice contínua. Por sua vez, Santos, Gusmão e Maia (2012) apresentam uma
evolução do número de obras em estaca hélice contínua entre os anos de 2000 e
2010 na cidade de Recife, informando que houve um aumento acentuado a partir do
ano de 2006. Braga (2009) fez um levantamento em 107 obras realizadas nos últimos
cinco anos na Região Metropolitana de Fortaleza, apresentando características
residenciais e comerciais com mais de três pavimentos, e concluiu que 39% das obras
utilizaram estacas hélice contínua em suas fundações.
Sales (2012) relata que escolheu estudar a estaca hélice contínua por ser o tipo
de fundação mais empregado, atualmente, no Brasil, nos edifícios altos das capitais
brasileiras. Danziger (2012) constata a grande utilização das estacas hélice contínua
monitoradas, na atualidade, em projetos de fundações de médio e grande porte.
Pereira et al. (2013) afirmam que as estacas hélice contínua são, atualmente, uma
das fundações mais utilizadas na região de Goiânia-GO. Finalmente, Silva (2013)
informa que, devido à boa adaptabilidade a quase todos os solos brasileiros e a
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confiabilidade obtida por meio do monitoramento do processo de escavação e de
concretagem, as estacas hélice contínua se popularizaram e hoje são comumente
adotadas como solução de fundação em todo o Brasil.
As fundações do tipo hélice contínua refletem uma tendência mundial em
termos de preferência, quando comparadas com outros tipos de fundações profundas.

2.1.1 Indicações de uso das Estacas Hélice Contínua

✓ Obras que demandam rapidez, ausência de barulho e de vibrações prejudiciais
a prédios da vizinhança. Pode ser executada em terrenos coesivos e arenosos,
na presença ou não do lençol freático e atravessa camadas de solos
resistentes. Também oferece uma solução técnica e economicamente
interessante em obras onde há um grande número de estacas sem variações
de diâmetros, pela produtividade alcançada.
✓ Maior segurança na realização da obra, pois o concreto é bombeado para o
interior da perfuração ao mesmo tempo em que se retira o trado da hélice,
evitando o desmoronamento das paredes de perfuração.
✓ Menor prazo da etapa de fundação, resultando em economia no custo total

2.1.2 Vantagens e desvantagens da estaca hélice contínua

Velloso & Lopes (2010) citam que a utilização da técnica em estacas hélice
continua entrou forte no mercado brasileiro e cada vez mais ganha adeptos em função
de suas inúmeras vantagens, as quais são apresentadas a seguir:
Redução considerável das vibrações e ruídos durante a construção, ideal para
centros urbanos e divisas com construções antigas;
✓ Alta produtividade, podendo um equipamento executar até 250 metros de
estaca por dia, conforme as condições do terreno e projeto;
✓ Capacidade de perfurar camadas de solos resistentes, a trado helicoidal tem
capacidade para perfuração de solos de até 50 NSPT;
✓ Alta capacidade de carga;
✓ Grande variação dos diâmetros do trado helicoidal, podendo chegar até 150 cm
de diâmetro;
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✓ Monitoramento eletrônico de todo o processo executivo da estaca;
Vale ressaltar, que para conseguir bom êxito na construção e usufruir de todas
estas vantagens é importante contar com uma empresa de confiança. Além de
equipamentos adequados, é importante uma equipe bem qualificada e consciente da
importância de um serviço bem executado.Porém, ainda de acordo com Velloso &
Lopes, semelhante aos outros tipos de fundação, na hélice contínua também existem
desvantagens, as quais citamos:
✓ Necessidade de agilidade em relação ao concreto, já que, devido à alta
produtividade da máquina, deve ter concreto suficiente para toda estaca
escavada;
✓ Limitação da armação e do comprimento da estaca segundo o alcance do
equipamento;
✓ O canteiro de obras deve ser plano e de fácil movimentação, já que o
equipamento é robusto e com um centro de gravidade elevado, aumentando a
possibilidade de tombamento;
✓ Elevado custo de mobilização, ou seja, deve haver um número razoável de
estacas que justifique o transporte dos equipamentos evitando assim um custo
benefício elevado.
✓ Grande acúmulo de solo retirado pela perfuração, exigindo remoção constante.

2.1.3 Principais Restrições / Agravantes
✓ Em geral, aconselha-se evitar terrenos excessivamente moles, ou com SPT
igual a 0 (argilas orgânicas), aluviões com nível d'água muito elevado e também
quando o solo competente para apoio das fundações se encontra em
profundidades acima daquelas atingidas pelos equipamentos disponíveis, uma
vez em que o solo mole pode fechar o furo se a pressão de concretagem não
for adequada durante o processo.
✓ Também não podem ser utilizadas em locais com pé-direito reduzido e espaços
confinados, como também em solos com presença de rochas e matacões
(ROZENBAUM, 2017).
Outro agravante apontado por Golombek (2013) é a baixa capacitação dos
operadores das máquinas de perfuração. Justamente pelo fato de o sistema ser muito
empregado nas obras, a oferta de equipamentos aumentou consideravelmente, mas
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a experiência das empresas fornecedoras e a disponibilidade de bons operadores não
atingiram a mesma proporção. Com isso, a mão de obra passou a ser crítica. "Não
adianta ter máquina se não há quem opere.

Os equipamentos são sofisticados, é

preciso entender a operação e não é simples formar esse profissional", comenta. Essa
situação resultou em um certo canibalismo no mercado, com o assédio aos melhores
operadores e a oferta dos serviços de empresas inexperientes por preços menores,
prejudicando a qualidade das fundações.

2.2 Histórico

A estaca hélice contínua surgiu nos Estados Unidos entre os anos de 1950 e
1960, e a partir de 1970 começou a ser utilizada também na Alemanha e Japão. Os
equipamentos eram constituídos por guindastes de torre acoplada, dotados de mesa
perfuradora que executavam estacas com diâmetros de 27,5 cm, 30,0 cm e 40,0 cm
aproximadamente. Mas, somente a partir de 1980, começou a ser largamente utilizada
na Europa e tornou-se conhecida como CFA - Continuous flight auger pile, estaca
hélice contínua monitorada, ALBUQUERQUE (2001).
Brons e Kool (1988) relatam que, na década de 80, as estacas hélice contínua
tornaram-se muito populares na Europa, devido às vantagens técnicas combinadas
com o custo relativamente atrativo. Bottiau (1993) comenta que as estacas hélice
contínua foram desenvolvidas objetivando eliminar uma grande desvantagem das
estacas escavadas, a descompressão do terreno.
Na década de noventa foi introduzida no Brasil a técnica de estacas moldadas
“in loco” com a escavação do solo através de um trado contínuo em forma de hélice.
Inicialmente executada com equipamentos adaptados, apresentavam baixo torque e
eram limitadas aos diâmetros de 275, 350 e 425 mm e comprimento máximo de 15 m
(ANTUNES E TAROZZO, 1998).
Conforme afirmam Sales et al. (2004), a partir do ano 1999, com a enorme
quantidade de equipamentos adquiridos por diferentes empresas, nos mais distintos
estados brasileiros, reduziu-se o custo da estaca hélice contínua transformando-a
numa solução de fundação viável em vários casos de obras.
Em entrevista realizada com Rozenbaum (2017), o entrevistado informa que a
antiga Fundacta, atual Solonet foi a primeira empresa de consultoria a projetar estacas
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tipo Hélice Contínua no Brasil, no ano de 1988, e a empresa "Raiz Engenharia", que
na época montou o equipamento, conforme ilustrado nas figuras 2.1 e 2.2 foi a
executora da primeira obra empregando essa técnica. A seguir dados da obra em que
primeiro foi utilizada essa técnica, conforme Rozembaum (2017):
✓ Obra: Residência Arquiteto Renato Maia
✓ Local: Rua João Batista Cardoso
✓ Bairro: Pinheiros – SP/1988

Figura 2.1-Introdução do trado

Fonte: Fundacta (1988)
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Figura 2.2 – 1º Equipamento de Hélice Contínua no Brasil

Fonte: (Fundacta 1988)

Rozembaum (2017) também retrata as situações adversas enfrentadas na
ocasião na execução desse projeto, justificadas pela inexperiência dos envolvidos,
pois tratava-se de uma obra experimental. Dentre as dificuldades enfrentadas, as mais
relevantes estavam relacionadas ao trado da hélice, pois muitos entortaram, e ao traço
do concreto, em função da trabalhabilidade, ocasionando problemas na inserção da
armação.

2.3 Desenvolvimento tecnológico
O aprimoramento das máquinas de perfuração sempre esteve atrelado à
evolução dos sistemas de fundação profunda. Nesse sentido, o desenvolvimento de
equipamentos cada vez mais ágeis, eficazes e silenciosos foi decisivo para que se
atingisse o atual estágio tecnológico. Com a importação de máquinas, principalmente
as oriundas da Itália, concebidas especialmente para execução dessa técnica de
fundação, com torques superiores a 300 kN.m, diâmetros de até 1,2 m e comprimentos
de até 38 m, (CORRÊA, 2013).
Com o aperfeiçoamento dos equipamentos específicos para sua execução, as
estacas tipo hélice contínua foram sofrendo mudanças em seu método executivo.
Dentre as principais e mais importantes, pode-se citar a substituição da argamassa
pelo uso de concreto, o desenvolvimento da instrumentação permitindo a monitoração
automática da execução da estaca, aumento nos diâmetros e nas profundidades, bem
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como o aumento da potência dos equipamentos, o que permitiu a execução destas
estacas em diversos tipos de solo (CAPUTO et al., 1996).
Na Europa, já existem equipamentos que podem atingir comprimentos de até
40m. Na Feira de Bauma 2013, Alemanha, foram apresentados equipamentos
dotados de dentes diamantados possibilitando perfurar terrenos de elevada
resistência, com profundidades de até 40m.

2.3.1 Desenvolvimento de Pesquisas

No Brasil a primeira publicação técnica sobre estacas tipo hélice contínua
ocorreu em 1989, no Rio de Janeiro, durante a realização do XII ICSMFE, com a
publicação “ABEF Research on Foundation Engineering”, que relata as primeiras
pesquisas sobre esse tipo de estaca no Brasil, realizadas no CEUSP – Campo
Experimental de Fundações da Escola Politécnica da USP (ABEF, 1989). Mas o
processo executivo ainda não era totalmente instrumentado. Somente a partir de
1993, com importação de equipamentos com maior capacidade de torque e força de
arranque, aliados a instrumentação de controle durante a execução, houve uma maior
utilização dessas estacas no Brasil.
Com a crescente utilização das estacas hélice contínua, foi realizado em 1993
pelo NRSP-ABMS o evento “Estaca Hélice Contínua: Projeto, Execução e Controle”.
A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, em abril de 1996, editou
a NBR 6122 “Projeto e Execução de Fundações”, onde aparece pela primeira vez a
estaca tipo hélice contínua em uma norma técnica brasileira (ABNT, 1996).
No SEFE III, foram apresentados trabalhos, com ênfase tanto na comparação
entre resultados de prova de carga e métodos de cálculo da capacidade de carga
(Antunes e Cabral, 1996), quanto na importância da monitoração por instrumentação
eletrônica para garantir a qualidade das estacas (Caputo e Manrubia (1996). No
mesmo evento, Alonso (1996) propõe um método semi-empírico para a previsão da
capacidade de carga à ruptura de estacas tipo hélice contínua, utilizando os valores
de adesão obtidos com o torque medido nas sondagens à percussão (ensaio de SPTT).
Em 1999 foi publicado o trabalho “Estaca Hélice-Contínua: A Experiência
Atual”, patrocinado pela ABEF, com a contribuição de vários profissionais, relatando
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a experiência no Brasil, divulgando vários resultados de provas de carga e contendo
orientações e procedimentos para execução de estacas hélice.
Em 2000 um extenso Banco de dados de provas de carga de estacas hélice
feitas no Brasil foi organizado e divulgado por Alonso (2000). No SEFE IV, em julho
de 2000, foram apresentados diversos trabalhos técnicos, relacionados a estacas
hélice contínua (tabela 2.1)
Tabela 2.1 – Trabalhos técnicos abordando Hélice Contínua apresentados no SEFE IV,
2000
Autor
Temas abordados
Nº de
Local
estacas
KORMANN et. al.
Provas de Carga estática e
2
Curitiba - PR
dinâmica
BRANCO et al.
Prova de carga estática
3
Londrina - PR
MASSAD & WINZ
Influência da velocidade de
3
São Bernardo do
carregamento na capacidade da
Campo e São
carga de ruptura.
Paulo - SP
KAREZ & ROCHA
Provas de carga e correlações
38
Sul e Sudeste do
diversas com o SPT.
Brasil
GOTLIEB et. al.
Provas de carga e método de
48
Sul e Sudeste do
estimativa de carga de ruptura
Brasil
com base no SPT.
ALONSO & DA
Uso da “expancell” para estimar
2
SILVA
a curva carga-recalque.
VELLOSO
Interpretação dos diagramas de
controle de execução.
VORCARO &
Formulação probabilística para
Banco de
VELLOSO
previsão de carga de ruptura
dados
Alonso
(2000)
ALONSO
Provas de cargas horizontais
5
Curitiba – PR e
São Paulo – SP
ALONSO
Reavaliação de método de
5
Araucária – PR e
cálculo da carga de ruptura
Serra - ES
Fonte: Adaptado pelo autor 2017

Em novembro de 2002, a AMBS realizou em São Paulo o XII COBRAMSEG
(Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica), onde foram
apresentados trabalhos sobre as estacas hélice contínua, indicados na tabela 2.2:
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Tabela 2.2 – Trabalhos técnicos apresentados no XII COBRAMSEG, 2002
Autor
Temas abordados
Nº de estacas
Local
SILVA et al.
Análise de prova de carga
Brasília - DF
instrumentada e comparação de
métodos de previsão de carga
de ruptura.
ALONSO (a)
Influência da execução na carga
de ruptura
GUIMARÃES et al
Carga de ruptura de prova de
1
Goiânia - Go
carga X Cálculo por métodos
empíricos
SALES et al
Carga de ruptura de prova de
1
carga X Cálculo por métodos
empíricos
ALONSO (b)
Mostra a viabilidade de se usar
2
Santos - SP
estacas hélice contínua em
Santos
GOTLIEB
Continuidade do estudo
99
apresentado ao SEFE IV.
ALONSO (c)
Acréscimo ao seu banco de
80
dados apresentado ao SEFE IV.
ANDREO et al
Ensaios dinâmicos com energia
2
Mauá - SP
crescente. Comparação com
métodos semi-empíricos para
estimar a carga de ruptura.
DÉCOURT
Comportamento de estacas
Londrina - PR
hélice contínua em solos
lateríticos.
Fonte: Adaptado pelo autor 2017

As primeiras provas de carga instrumentadas em profundidade realizadas no
Brasil, permitindo avaliar com relativa precisão as parcelas de atrito lateral e ponta,
ocorreram no Campo Experimental da UNICAMP, em Campinas-SP, em solos
residuais de diabásio (ALBUQUERQUE, 2001). Logo no ano seguinte foi realizada no
Centro Oeste Brasileiro, a primeira prova de carga instrumentada em profundidade no
solo argiloso poroso de Brasília (CUNHA et al., 2002). E em 2004, foram realizadas
em Vitória-ES, as primeiras provas de carga instrumentadas em profundidade em
solos sedimentares, marinhos, com a presença de extratos de solo mole (ALLEDI,
2004).
Lázaro (2003), em sua dissertação de mestrado, procurou relacionar a
monitoração de cento e cinco estacas hélice contínua com características dos solos,
através do SPT, como respaldo às previsões de suas capacidades de carga.
O interesse cada vez maior dos consultores, projetistas e construtores por esse
tipo de estaca e a necessidade do conhecimento mais profundo e realista de aspectos
teóricos, científicos e prático-experimentais continuam nos dias atuais, o que motivou
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a realização, recentemente, da Conferência em Tecnologia de Fundações com ênfase
em estacas do tipo Hélice Contínua e de Deslocamento. Nessa Conferência, Polido
(2013) enfatiza, com base em pesquisa, que a estaca hélice contínua é de grande
aceitação e é utilizada, em média, em mais de 50% das obras sob a responsabilidade
dos entrevistados. Conclui afirmando que, efetivamente, é a estaca mais utilizada
atualmente no Brasil.
O que se verifica é que a tecnologia de estacas hélice contínua monitorada é
relativamente nova e está em franca evolução no que tange a aplicações,
equipamentos, controle de execução, métodos de estimativa de capacidade de carga
e consequentemente em alguns aspectos ainda não existe uma prática consolidada
da tecnologia de estacas hélice contínua.

2.4 Critérios de Projeto
A partir da década de 80, quando as estacas hélice contínua começaram a ser
utilizadas no Brasil, foram iniciadas no meio acadêmico as primeiras pesquisas para
estudar o comportamento dessas estacas em solos tropicais.
Já em meados da década de 90, com base nas pesquisas, surgiram, no Brasil,
os primeiros métodos de cálculo de carga geotécnica das estacas hélice contínua,
formulados por autores brasileiros (ANTUNES e CABRAL, 1996). Alledi (2004)
apresentou vários métodos de estimativa da carga de ruptura de estacas hélice
contínua com base em ensaios SPT, SPT-T, CPT e DMT.
Na prática da Engenharia Geotécnica, as estacas hélice contínua têm seu
maior emprego como estacas de fundação e são dimensionadas com maior parcela
da carga por atrito lateral, salvo em situações em que a ponta da estaca esteja apoiada
em solo mais competente que o restante do fuste (material quase impenetrável à
ferramenta do ensaio SPT e à ferramenta de perfuração do trado hélice).
A baixa confiabilidade na carga resistente da ponta dessas estacas é discutida
no meio técnico. A metodologia executiva das estacas hélice desestrutura o solo da
ponta e, por isso, a resistência de ponta dessas estacas deve ser considerada com
ponderação. Sua mobilização se dará à custa de grandes recalques (ALMEIDA NETO,
2002).
Albuquerque (2001), ao extrair uma EHC de 40cm de diâmetro e 12m de
comprimento, verificou que a ponta dessa estaca foi moldada pela forma da broca.
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Souza (2006) comenta que, em condições normais de execução e controle, as estacas
hélice contínua apresentam desempenho na mobilização da parcela de atrito superior
às estacas escavadas comuns. Porém, a mobilização da ponta é uma questão
controvertida e o conhecimento definitivo desse mecanismo ainda está por ser
estabelecido. O autor enfatiza a necessidade de melhor conhecer o comportamento
de ponta dessas estacas, visto que, numa verificação expedita, em duas estacas
hélice com 0,70m de diâmetro apoiadas em argila siltosa dura, constatou que a ponta
das estacas apresentou forma cônica. Seu contato com o solo natural ocorreu apenas
na parte central. Souza, Soares e Viana (2008) alertam que a principal desvantagem
da estaca hélice contínua consiste na necessidade de grandes deslocamentos para
mobilização significativa da sua resistência de ponta.
Os autores Velloso e Lopes (2010) afirmam que a resistência de ponta dessas
estacas é pequena e deve ser considerada com cautela. Em seu trabalho, Silva (2011)
alerta que a carga resistente das bases das estacas hélice contínua, se considerada,
deve ser avaliada com restrições e observou que é necessário o seu embutimento em
camadas de elevada resistência e cuidados especiais de difícil controle durante a
concretagem. Caso contrário, a ponta passa a ser mobilizada com nível de
deformação incompatível com a aceitabilidade da superestrutura. Também para
Gotlieb (2013), as estacas hélices contínua têm limitada capacidade de ponta.
De acordo com Danziger (2012), a experiência mostra que a incerteza da
parcela proveniente do atrito lateral costuma ser bem menor que aquela relativa à
resistência de ponta. Porém, Sales et al. (2004) afirmam que, embora a estaca hélice
contínua pertença à família das estacas escavadas, existem algumas características
particulares daquelas estacas dignas de nota. Uma dessas características refere-se à
limpeza da ponta. Esses últimos autores alertam que o processo de concretagem
dessas estacas, com a injeção do concreto abaixo do último passo da hélice, garante
uma qualidade de contato e preservação do solo original muito melhor que a maioria
das estacas escavadas.
Polido (2013) relata, com base em pesquisa em nível nacional, que a tecnologia
de estaca hélice contínua carece de aprimoramentos no que tange à pesquisa e
normatizações. Considera a confiabilidade na parcela de carga da ponta dessa estaca
uma das maiores preocupações dos profissionais. O autor conclui que a prática, de
grande parte dos profissionais, tem sido usar o critério de até 20% da carga admissível
para a parcela de ponta, prática esta semelhante à adotada para as estacas
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escavadas. O mesmo autor alerta, no entanto, que alguns profissionais utilizam
valores maiores. Cerca de 20% dos entrevistados decidem o percentual a ser adotado
em função da resistência do solo ao nível da ponta. Concluiu, portanto, que a prática
não está consolidada.

2.5 Equipamentos

Albuquerque (2001) afirma que, àquela época, as empresas brasileiras
executoras de estacas hélice contínua estavam investindo para melhorar os
equipamentos. Pagliacci et al. (2003) esclarecem que os equipamentos de execução
de CFA, em operação na Europa, permitiam atingir comprimentos de até 40m com
diâmetros de até 1200mm. Segundo o último autor, na Inglaterra, já eram executadas
EHCs de 45cm de diâmetro e 10m de comprimento em argilas duras, pré-adensadas,
com NSPT maior que 70.
O Manual de Execução de Fundações e Geotecnia: Práticas Recomendadas,
da ABEF (2012), estabelece as seguintes capacidades mínimas de torque e arranque
para os equipamentos em função dos diâmetros e comprimentos das estacas (Tabela
2.3):
Tabela 2.3 – Capacidade mínima de torque e arranque para equipamentos

Fonte: ABEF (2012)

Ainda hoje, as empresas executoras de estaca hélice contínua continuam a
investir em máquinas cada vez mais potentes. O catálogo da empresa Geofix
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Fundações apresenta equipamento com capacidade de torque de 343 kNm para
execução dessas estacas até 1,20m com até 34,0m de profundidade.
A empresa CZM, uma das principais fabricantes de equipamentos para
fundações em estacas hélice contínua no país, menciona em seu catálogo,
equipamento que atinge torque de 318kN.m para perfurar estacas com diâmetro de
1,00m até comprimento máximo da ordem de 32,0m, perfurando solos muito duros ou
até com alteração de rocha.
Segundo Polido (2013), embora existam equipamentos desse porte, na prática,
usualmente se restringe a execução dessas estacas a, no máximo, 32,0m de
comprimento e 1,00m de diâmetro.
Alledi (2013) alega que as pás do trado hélice sofrem desgaste natural com sua
utilização, perdendo sua capacidade de perfuração, principalmente quando muito
utilizadas em solos resistentes. De acordo com Almeida Neto (2002), a ponta pode
ser recuperada com soldagem, cuja finalidade é reconstituir sua forma e recuperar
sua capacidade de perfuração. Nos dias atuais encontra-se no mercado ponta do
trado de execução de estaca hélice contínua, constituída de vários “dentes” de vídia,
de modo a perfurar solos de alta resistência (NSPT≥ 50) conforme apresentado no
Catálogo da empresa GeoFund (2012).
2.4.1 Acessórios e Ferramentas
Os itens que compõem um equipamento de hélice contínua e suas respectivas
funções, são os seguintes:
A. Máquina perfuratriz.
B. Trado contínuo.
C. Bomba de injeção de concreto.
D. Mangueiras de acoplagem à bomba de injeção de concreto.
E. Instrumento de medida (computador).
F. Elemento de memória (Disquete, CD ou Pen-Drive).
G. Sensores (de velocidade de rotação, de torque, de inclinação da torre e de
pressão do concreto).
H. Centralizador do trado.
I. Limpador do trado.
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2.5.1 Máquina Perfuratriz
É o equipamento que executa os trabalhos. Deve apresentar torre metálica com
altura mínima compatível com a profundidade prevista das estacas, a qual deve ser
dotada de duas guias nas extremidades, motor com potência mínima de 105 HP, mesa
rotativa com torque determinado em função dos diâmetros e profundidades das
estacas e guincho compatível com os diâmetros e profundidades das estacas.

Figura 2.3 Máquina perfuratriz

Fonte: Do autor (2016)

2.5.2 Trado Contínuo

Deve ser sempre retilíneo, apresentar diâmetro constante e comprimento
mínimo igual aos das estacas a serem escavadas, admitindo que possa ser
prolongado com peça lisa, única e metálica de até 6 (seis) metros. O diâmetro interno
da haste central deve ser no mínimo de 100 mm para estacas com diâmetro máximo
de 700 mm e 125 mm para estacas de maior diâmetro. O trado contínuo é o elemento
que define o diâmetro da estaca a ser executada.
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Figura 2.4 – Modelo de trado contínuo

Fonte: Do autor (2016)

2.5.3 Bomba de Injeção de Concreto

Pode ser do tipo móvel ou estacionário, devendo, no entanto, ser dotada de
dois cilindros e com capacidade para bombeamento mínimo de 40 m³ /hora para
estacas com diâmetro máximo de 50 cm e 60 m³/hora para estacas com diâmetros
superiores. Há de se frisar que bombas de menor capacidade ou posicionadas a
distâncias superiores a 30 metros da perfuratriz interferem razoavelmente na redução
da produtividade diária e podem promover o entupimento (rolha ou bucha) frequente
e dos mangotes.

Figura 2.5 – Bomba de injeção de concreto

Fonte: Do autor (2016)
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2.5.4 Mangueiras de Acoplagem à Bomba de Injeção

Devem ser flexíveis, com diâmetro interno compatível com a pressão
necessária e o diâmetro interno da haste central e resistente à pressão aplicada pelo
bombeamento do concreto, de forma contínua e ininterrupta.
Figura 2.6 - Mangueira de acoplagem

Fonte: Do autor (2016)

2.5.5 Instrumento de Medida (Computador)

Sistema eletrônico instalado na cabine da perfuratriz e, à vista do operador, no
qual se encontram acoplados os sensores que estão instalados na perfuratriz. É
dotado de mostrador com tela, onde aparecem os dados relevantes ao processo de
execução das estacas.
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Figura 2.7- Computador

Fonte: Do autor (2016)

2.5.6 Elemento de Memória

Trata-se de um dispositivo a ser introduzido no computador, o qual permite
arquivar todos os dados referentes à execução das estacas, para posterior
processamento em um microcomputador comum, fornecendo assim as fichas de
controle executivo das estacas.
Figura 2.8 – Equipamento de memória

Fonte: Do autor (2016)
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2.5.7 Sensores
São dispositivos instalados em posições estratégicas da perfuratriz, os quais
se encontram acoplados ao instrumento de medição, permitindo medir e registrar os
seguintes dados sobre a execução das estacas:

2.5.8 Centralizador de Trado

Trata-se de uma peça acoplada à extremidade inferior da torre e alinhada com
a mesa rotativa, de tal modo a garantir a manutenção da axialidade do trado contínuo
durante a etapa de perfuração das estacas.
Figura 2.9 – Centralizador de trato

Fonte: Do autor (2016)

2.5.9 Limpador de Trados

Trata-se de uma peça que se ajusta às hélices e gira independentemente
destas, de tal modo a possibilitar a remoção do solo nelas contido durante a operação
de subida (saque) das mesmas, à medida que as estacas são concretadas e o trado
vai sendo concomitantemente retirado. Para a escavação de estacas com diâmetros
inferiores a 500 mm esta peça pode ser dispensada, fazendo-se em geral, auxilio de
pás e enxadas.
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Figura 2.10 – Limpador de trado

Fonte: Do autor (2016)
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3 PROCESSO EXECUTIVO

Neste item são descritas as três principais etapas de execução de estacas
hélice contínua: perfuração, concretagem simultânea a extração da hélice do terreno,
e introdução da armadura. São também destacados os principais cuidados na etapa
de execução.
Figura 3.1 – Ilustração da sequência executiva de hélice contínua

Fonte: Geofix (2009)

Segundo Alledi (2013), paralelamente ao desenvolvimento das pesquisas, o
processo executivo das estacas hélice contínua está em constante evolução. Mesmo
assim, desde que essa estaca se tornou prática comum no país, há uma dificuldade
em se determinar um processo executivo e de acompanhamento pelo projetista,
consultor ou engenheiro de obra.
Antes do procedimento executivo propriamente dito, é apresentada através das
figuras 3.2 à 3.9, uma ilustração da sequência executiva da técnica de estacas hélice
contínua e na sequência a descrição das etapas citadas acima.
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Figura 3.2 - Ajuste do trado

Figura 3.4 - Limpeza do trado

Fonte: Do autor (2016)

Fonte: Do autor (2016)

Figura 3.3 – Início da perfuração

Fonte: Do autor (2016)

Figura 3.5 – Concretagem

Fonte: Do autor (2016)
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Figura 3.6 – Limpeza excesso de
concreto

Fonte: Do autor (2016)
Figura 3.7 – Início arrasamento estaca

Figura 3.8 – Colocação da armadura

Fonte: Do autor (2016)
Figura 3.9 – Estaca concluída

Fonte: Do autor (2016)
Fonte: Do autor (2016)

3.1 Perfuração
Após alcançar a profundidade requerida em projeto, encerra-se a perfuração e
inicia-se a fase concretagem. A etapa de perfuração da estaca consiste na introdução
no terreno de um trado continuo por rotação decorrente de um torque cujo valor
máximo é função do tipo de equipamento, diâmetro do trado e das características do
solo, vide Figura 3.10.
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Figura 3.10 – Perfuração

Fonte:Do autor (2016)

O sistema de monitoração registra instantaneamente a profundidade de
penetração, velocidade de rotação, velocidade de avanço e pressão na bomba de
injeção do torque necessário durante a escavação do solo.
A perfuração é executada sem que, em nenhum momento, a hélice seja retirada
do furo. O torque é aplicado por meio de uma mesa rotativa situada no topo da hélice.
A haste de perfuração é constituída da hélice espiral, responsável pela retirada de
solo, e um tubo central solidarizado a esta hélice. A hélice é dotada de dentes em sua
extremidade inferior que auxiliam a sua penetração no solo. Em terrenos mais
resistentes, esses dentes podem ser substituídos por pontas de vídia. Para que não
haja, durante a fase de perfuração, entrada de solo ou água na haste tubular, existe
na face inferior da hélice uma tampa metálica provisória que é expulsa na
concretagem. Esta tampa geralmente é recuperável.
Na fase de perfuração, a única força vertical atuante é o peso próprio da hélice
com o solo nela contido, e a relação entre o avanço e a rotação decresce com o
aumento das características mecânicas do terreno, (HACHICH et. al., 1998).
A metodologia de perfuração permite a execução de estacas em terrenos
coesivos e arenosos, na presença ou não do lençol freático e atravessa camadas de
solos resistentes com índices de SPT acima de 50 dependendo do tipo de
equipamento utilizado, (FUNDESP, 2009).
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3.1.1 Cuidados na perfuração

Nessa fase é importante que o desconfinamento provocado pelo transporte de
material pela hélice seja minimizado, controlando-se a velocidade de avanço e de
rotação do trado, pois uma velocidade de avanço excessiva pode prender o trado e
por outro lado uma velocidade de avanço muito reduzida pode funcionar apenas como
transportador de solo, desconfinando a lateral da escavação. Esse desconfinamento
está diretamente relacionado com a capacidade de carga das estacas (Mucheti,
2008).
Quando, apesar do avanço estar lento, o torque permanecer alto, deve-se
travar o guincho, impossibilitando o avanço da hélice. Com isso o valor de torque
diminui, e então se retoma a perfuração. Esse procedimento, necessário e inevitável,
só deve ser usado nessas situações, pois pode provocar um desconfinamento
indesejável (CAPUTO, 1987).
Corrêa (2001) trata desse tema, discutindo a pressão da bomba, a velocidade
de avanço do trado e a velocidade de rotação:
✓ Pressão da bomba hidráulica necessária para gerar o torque - é um parâmetro
que tem relação direta com a resistência ao cisalhamento do solo e, portanto,
também diretamente relacionado com torque do SPTT. Quando a pressão para o
torque atinge valores “desconfortáveis” para o equipamento, a prática é manter a
velocidade de rotação e diminuir muito a velocidade de avanço a fim de “aliviar” a
escavação, diminuindo assim a pressão do torque até valores aceitáveis e
prosseguir a escavação. Nesse caso o acompanhamento para verificar as
condições do solo e confirmar o comprimento previsto fica muito prejudicado.
✓ Velocidade de avanço do trado - depende da velocidade de rotação para que o
trado enrosque-se no solo e desça sem restrições ou auxilio da máquina à medida
que o guincho da máquina solte o cabo sem esforço, quando solicitado pelo trado.
Novamente voltamos para o fato de se atingir dessa maneira valores de pressão
de torque desconfortáveis sendo necessário segurar o trado com o guincho
diminuindo assim a velocidade de avanço e mantendo a rotação para diminuir o
torque, prejudicando a tentativa de se observar uma resposta do solo à escavação
numa análise comparativa com trechos anteriores.
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✓ Velocidade de rotação - não deve ser muito alta, pois grande velocidade de
avanço impõe pressões de torque altos muito antes da profundidade prevista e
novamente sendo necessário o alívio.
3.2 Concretagem
Atingida a profundidade desejada, inicia-se a concretagem da estaca, por
bombeamento do concreto pelo interior da haste tubular. Devido a pressão do
concreto, a tampa provisória é expulsa. A hélice passa a ser extraída pelo
equipamento, sem girar ou, no caso de terrenos arenosos, girando muito lentamente
no sentido da perfuração.
O concreto é injetado sob pressão positiva. A pressão positiva visa garantir a
continuidade e a integridade do fuste da estaca, e, para isto, é necessário que se
observem dois aspectos executivos. O primeiro é garantir que a ponta do trado,
durante a perfuração, tenha atingido um solo que permita a formação da bucha, para
que o concreto injetado se mantenha abaixo da ponta da estaca, evitando que o
mesmo suba pela interface solo-trado. O segundo aspecto é o controle da velocidade
de retirada do trado, de forma que sempre haja um sobreconsumo de concreto. Assim
como a perfuração, a concretagem deve ocorrer de forma contínua e ininterrupta,
mantendo as paredes onde se formará a estaca, sempre suportadas (acima da ponta
do trado, pelo solo encontrado entre as pás da hélice, e abaixo, pelo concreto que é
injetado).
Durante a extração da hélice, a limpeza do solo contido entre as pás é feita
manualmente ou com um limpador de acionamento hidráulico ou mecânico acoplado
ao equipamento, que remove este material, ou até manualmente com a utilização de
enxada, sendo este removido para fora da região do estaqueamento com o uso de pá
carregadeira de pequeno porte.

3.2.1 Especificação do concreto

Conforme prescreve a ABNT NBR 6122:2010 – Projeto e execução de
fundações – no seu Anexo F, o concreto tipo bombeado, utilizado para execução de
EHC, deve satisfazer às seguintes exigências:
a) consumo mínimo de cimento

:400kg/m³ de concreto
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b) Slump test

:220 a 260mm

c) resistência característica-fck

:mínimo de 20MPa aos 28 dias

d) agregados

:areia e pedrisco

e) % de argamassa em massa

:≥ 55%

f) relação água/cimento

:≤ 0,6

Segundo a mesma norma, é facultativa a utilização de aditivos e permitido o
uso de agregados miúdos artificiais.
Em contrapartida, recomendação contida no Manual de Execução de
Fundações e Geotecnia: Práticas Recomendadas, da ABEF (2012), apresenta, para
a

relação

água/cimento,

uma

orientação

diferente,

bem

como

algumas

recomendações não constantes da norma acima citada:
a) slump flow

:48cm a 53cm

b) relação água/cimento

:0,53 a 0,56

c) exsudação:

:1,0%

d) teor de ar incorporado:

:4,5%

e) início de pega

:3 horas

f) agregados:

:pedra 0(pedrisco)/areia
(não empregar pó de pedra)

Essas recomendações adicionais da ABEF são importantes para as empresas
fornecedoras de concreto.
Ressalta-se que o consumo de cimento de 400 kg/m³ faz com que a resistência
característica desse concreto atinja valores superiores aos 20MPa especificados. As
especificações do traço apresentadas visam a obter concreto que garanta qualidade
e

propriedades

como

trabalhabilidade,

durabilidade,

baixa

permeabilidade,

porosidade e segregação. Desse modo, a dosagem deve ser feita pelo consumo, e
não pela resistência.
Segundo Alledi (2013), o concreto a ser utilizado nas estacas hélice contínua
deve ser bem dosado, com características próprias, de modo a permitir
trabalhabilidade e garantir o sucesso de execução dessas estacas, incluindo a fase
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de introdução da armadura. Conforme comentado anteriormente e definido pela
norma brasileira, o processo executivo próprio das estacas hélice impõe que a
armadura seja introduzida somente após a fase da concretagem. Atenção especial
deve ser dada ao slump-test. A experiência da autora com o acompanhamento dessas
estacas mostra que o slump-test deve ser o mais próximo possível a 24cm, quando
da chegada do concreto à obra. As especificações do concreto, para execução das
estacas hélice contínua, devem ser discutidas com a empresa fornecedora de modo
que o concreto mantenha essa característica mínima de trabalhabilidade desde sua
dosagem na concreteira até o seu fornecimento na obra. Tal propriedade tem sido
obtida com o uso de aditivos, sem necessidade de adição de água, quando da
chegada do caminhão betoneira ao canteiro de obras.
Segundo Corrêa (2013), problemas como baixa resistência no concreto,
grandes exsudações e falta de trabalhabilidade comprometem o resultado das
operações de concretagem nas obras de fundações. Da mesma forma, as alterações
no tempo de início de pega do concreto causam entupimentos nas bombas,
dificuldade no lançamento ou demora no início do endurecimento. Quando o concreto
está fora das especificações, os resultados negativos aparecem imediatamente.
Ocorre o entupimento dos tubos de lançamento e a perda da peça concretada, ou
mesmo, o recebimento dos baixos resultados de resistência para o concreto.
“Isso implica em atraso nas obras e na necessidade de verificações e reforços.
Há casos, por exemplo, em que a peça concretada não apresenta um material de boa
qualidade na cota de arrasamento, ou as paredes de contenção. Elas podem perder
a capacidade de serem impermeáveis, aumentando a umidade em subsolos.”
A fim de evitar esses revezes, foram criadas especificações de concreto para
hélice contínua e parede diafragma para as empresas de fundação. A Essas
determinações técnicas são creditadas a ABESC (Associação Brasileira das
Empresas de Serviços de Concretagem) em parceria com a ABEF (Associação
Brasileira de Empresas de Engenharia de Fundações e Geotecnia) e a ABEG
(Associação Brasileira de Empresas de Projetos e Consultoria em Engenharia
Geotécnica).
Está disponível as novas especificações de traços padrão de concreto para
fundações determinadas em conjunto com a ABEF e ABESC"
Aplicação: Hélice Contínua Código HC 30
✓ Relação água/cimento ≤ 0.55
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✓ fck ≥ 30 MPa
✓ Idade de controle: 28 dias
✓ Pedra 0 (4,75/12,5)
✓ Slump na nota fiscal: 220 ± 30 mm
✓ Consumo mínimo de cimento 400 kg/m³
Atualmente, as especificações estão sendo aperfeiçoadas para considerar,
entre outros aspectos, questões de resistência à compressão, durabilidade e temas
específicos como exsudação. Com elas, é possível entender, por exemplo, que o uso
de areia industrial com pequenas variações é um dos fatores preocupantes na
qualidade dos concretos utilizados em obras de fundação.

3.2.2 Limpeza na cabeça da estaca pós concretagem

Este procedimento deverá ser executado logo após a concretagem da estaca,
ilustrado na Figura 3.11, com a finalidade de retirar todos os materiais contaminantes
da estaca como, por exemplo, torrões de terra que possam ter caído na superfície do
fuste da estaca. As estacas quando ainda frescas são muito suscetíveis a pequenas
ocorrências danosas a sua integridade, podendo ser evitadas estas ocorrências
quando tomados os devidos cuidados. Este cuidado refere-se a simples observação
durante seu processo de cura, e de procedimentos executivos a fim de evitar que as
estacas não sofram interferências físicas nem de ordem mecânica nem de ordem
natural.
Figura 3.11 – Limpeza da estaca

Fonte: Do autor (2016)
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3.2.3 Cuidados na concretagem
✓ Quando da primeira estaca a ser executada no dia, a nata de cimento para a
lubrificação da tubulação deverá ser passada fora da estaca, não sendo
permitido realizar este procedimento simultâneo a concretagem.
✓ Após o término da perfuração, deverá ser imediatamente iniciada a sua
concretagem.
✓ No primeiro passo deverá ser levantado o trado cerca de 50 cm e iniciada a
concretagem

seguindo

rigorosamente

os

critérios

fornecidos

pelo

monitoramento eletrônico de pressão.
✓ A concretagem deverá ser constante e sem interrupções, e só deverá ser
interrompida na cota zero do terreno, para evitar junta fria na estaca.
✓ Nos casos onde houver a necessidade de girar o trado durante a concretagem,
esta deverá ser feita no sentido da perfuração, caso contrário a estaca deverá
ser reiniciada. E sempre que uma estaca precisar ser refurada, esta deverá
superar a profundidade inicial em pelo menos 1 metro.
✓ Observar o comportamento das estacas executadas no entorno, para evitar o
efeito da comunicação entre estacas recém executadas, que seria a
interferência da concretagem, onde o concreto bombeado comprime as estacas
frescas executadas no seu entorno, fazendo com que o concreto da estaca
vizinha seja empurrado para fora da estaca.
3.3 Introdução da Armadura
As estacas hélice contínua têm suas armaduras instaladas somente após a
concretagem, o que pode ser um fator limitante do comprimento da armadura e,
também, pode impossibilitar o uso destas estacas quando sujeitas a esforços de
tração ou quando utilizadas como elemento de contenção. As armaduras podem ser
instaladas por gravidade, por compressão de um pilão ou por vibração, sendo esta
última a recomendada na literatura internacional. As armaduras deverão ser
colocadas de modo a ficar centradas no fuste da estaca. Nesta fase deverá ser
observada qualquer anormalidade aparente com a estaca recém executada, como:
- Aspecto do concreto insatisfatório.
- Abatimeto ou aumento do nível do concreto repentinamente.
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No Brasil, entretanto, a colocação da armadura por golpes de um pilão tem sido
a mais utilizada na prática. A utilização de pilão permitiu executar estacas com
armadura de 19 metros de comprimento, na garagem subterrânea do Hospital das
Clínicas em São Paulo, e de mais de 17 metros na Estação da Luz, CPTM (valas da
Rua Mauá e Pinacoteca do Estado).
Figura 3.12 - Introdução da armação

Fonte: Do autor (2016)

De acordo com o item 8.6.3 – Estacas de concreto moldadas in loco, da vigente
NBR 6122/2010, em caso de estacas do tipo hélice contínua monitorada com tensão
média atuante acima de 6,0 MPa, deve-se prever uma armadura mínima de 4,0 m de
comprimento com taxa de armadura de 0,5% no mínimo. É de responsabilidade do
engenheiro projetista de fundações, o dimensionamento adequado da armadura
necessária para atender as solicitações existentes na estaca. 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 (FUNDESP, 2009).
Cuidado especial deve ser tomado para garantir o recobrimento da armadura
ao longo do fuste da estaca e, neste caso, devem ser previstos espaçadores ao longo
da mesma. Outra providência executiva prudente é, ao confeccionar-se a armação,
deixar a extremidade inferior, num trecho de 1,00 m, com a seção tronco-cônica para
facilitar a sua introdução no concreto (Mucheti, 2008).
Na prática, dois fatores são decisivos para o sucesso da colocação das
armaduras em estacas hélice contínua: o primeiro é o abatimento do concreto, que
deve sempre estar próximo de 24 cm, e o outro fator é o tempo decorrido entre o
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término da concretagem e o início da colocação da armadura, que deve ser o menor
possível (LÁZARO, 2003). Quando a cota do arrasamento é profunda e abaixo do
nível de água, a instalação torna-se muito difícil. Neste caso, recomenda-se que a
concretagem seja levada até próximo do nível do terreno, evitando que caia terra
dentro da cava antes da colocação da armadura, contaminando o concreto. A
colocação da armação em estacas com arrasamento de até 3,0 m só é possível em
solos que não apresentam riscos de desbarrancamento. (ALMEIDA NETO, 2002).

3.4 Generalidades - Procedimentos prévios à execução
Pela experiência do autor deste trabalho utilizando essa técnica e as literaturas
consultadas, previamente ao processo de execução propriamente dito, existem alguns
cuidados a serem tomados, os quais contribuirão para minimização de eventuais
problemas e assim aumentar a chance de sucesso na etapa de fundação, os quais
são citados a seguir:
Canteiro - Inicialmente, para a execução das estacas tipo hélice contínua, é
necessário que o terreno esteja nivelado, de modo a permitir a movimentação da
perfuratriz. Como trata-se de um equipamento de grande porte, além do nivelamento,
o terreno também precisa oferecer condições de suporte para locomoção dos
equipamentos. Dependendo da época que for executada a fundação, se ocorrer em
período de chuva e dependendo do tipo de solo, se faz necessário prever o incremento
de uma camada de suporte, podendo ser utilizado entulho, base de rachão, com
pedras nº 4 ou 5, e, numa situação extrema, até a substituição de solo. Antes da
mobilização do equipamento, é imprescindível a visita ao canteiro de um técnico da
empresa responsável pela execução das estacas para avaliar ou propor melhorias nas
condições do terreno. Após a chegada do equipamento na obra sem que a mesma
ofereça condições de trabalho, poderão ocorrer divergências entre a contratante e a
contratada, pois essa última vai querer produzir e ficará impossibilitada em função das
condições do terreno e pleiteará o custo das horas improdutivas da equipe e
equipamento.
✓ Recomenda-se antes de iniciar os serviços de execução de hélice, solicitar da
empresa contratada a entrega do certificado de calibração dos equipamentos.
✓ Equipamento de apoio - Disponibilizar um equipamento de apoio, podendo ser
uma retroescavadeira ou outro equipamento de maior capacidade, para
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retirada do solo proveniente da perfuração, pois nessa solução de fundação,
gera-se um volume significativo de solo que precisa ser removido
imediatamente após a concretagem.
✓ Locação das estacas - O primeiro passo para a execução das estacas é a
locação dos elementos de fundação. Ela pode ser feita com o auxílio de um
gabarito em madeira conforme a Figura 3.13, e/ou com equipamentos de
topografia de precisão.
Figura 3.13 - Gabarito

Fonte: Do autor (2017)

Antes de iniciar a execução das estacas a locação deverá ser verificada pelo
responsável da obra, pois erros nesta etapa podem mudar a estrutura de blocos de
coroamento e o funcionamento em conjunto de grupos de estacas.
A locação de cada estaca é feita no terreno, com um pequeno furo preenchido
com areia e piquete locado dentro dele. Pode-se observar na Figura 3.14 a
materialização do piquete no terreno.
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Figura 3.14 – Piquete eixo estaca

Fonte: Do autor

Figura 3.15 – Preenchimento do furo de locação com areia

Fonte: Do autor

O preenchimento do furo com areia, conforme Figura 3.15, se faz necessário
devido ao grande tráfego de equipamentos pesados no terreno que invariavelmente
derrubam os piquetes não enterrados. Durante a movimentação da máquina de
escavação, as marcações das estacas podem ser perdidas durante a construção.
Portanto, o gabarito deve estar disponível durante toda esta fase da obra.
✓ Preparar um jogo com os projetos executivos de fundação e sondagem, discutilo com o mestre da obra e encaminhá-lo para a empresa executora.
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✓ Comunicar com antecedência ao projetista de solos a data de início da
execução das estacas para que o mesmo possa acompanhar a perfuração das
primeiras estacas. Sua presença se faz fundamental para que seja verificado
se na profundidade especificada no projeto a resistência do solo é satisfatória.
Às vezes, ocorre de o equipamento de hélice contínua não atingir um
determinado torque na profundidade estabelecida e o projetista aumenta essa
profundidade até que se atinja esse torque satisfatório.
Todas as eventuais alterações, obrigatoriamente, deverão ser registradas no
diário de obra.
✓ Verificar a produção da armação das estacas. Se não estiverem totalmente
prontas, pois dependerá do número de estacas da obra, é interessante que se
tenha um estoque para pelo menos cinco dias de trabalho, o que deve ser
diariamente avaliado.
✓ No preparo da armação, atentar-se ao detalhe de redução no pé da armadura
nos seus últimos 1m a 1,5m, conforme ilustrado na figura 3.16, para facilitar a
introdução da armação no fuste da estaca.
Figura 3.16 - Detalhe redução pé da armadura

Fonte: Do autor

✓ Atentar-se ao número “excessivo” de espaçadores - roletes, pois ao contrário
do que ocorre nas estacas escavadas com auxílio de fluido estabilizante (onde
os roletes realmente “rolam” quando batem nas paredes da escavação), nas
estacas hélice eles “não rolam”, pois, o concreto não deixa. Na realidade eles
“empurram” o concreto. O que se recomenda é que se coloquem 4 roletes na
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mudança da armadura do pé para o corpo e no topo. Este procedimento permite
garantir a centralização da armadura e não impede que se “balance” a mesma
quando da instalação para forçar sua entrada, (GEOFIX, 2009).
✓ Criar uma planilha com as cotas de arrasamento das estacas extraídas do
projeto de fundação, para facilitar a execução e conferência em campo. A figura
3.17, ilustra um detalhe genérico de cota de arrasamento de estacas

Figura 3.17 - Detalhe genérico cota de arrasamento

Fonte: Do autor (2016)

Ao proceder-se à escavação para a execução da fundação do bloco algumas
situações

particulares

podem

ocorrer,

na

maioria

das

vezes

devido

ao

acompanhamento ineficiente na concretagem dos elementos de fundação, dentre as
quais destacam-se duas: cota do concreto lançado inferior à cota de arrasamento da
estaca e cota do concreto muito superior à cota de arrasamento do elemento de
fundação.
Dependendo da altura de cada elemento de fundação, a cota de arrasamento
das estacas varia, em especial as estacas do poço do elevador. A não parada na cota
correta acarreta em consumo adicional de concreto além da necessidade de
retrabalho para arrasar na cota correta de projeto. A figura 3.18 ilustra uma estaca
onde elevou-se desnecessariamente a cota de parada do concreto.
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Figura 3.18 – Parada de concreto – cota acima

Fonte: Do autor (2016)

Há também situações em que a parada do concreto ocorre em cota inferior a
necessária, havendo necessidade de complementação da estaca, conforme
apresentado na figura 3.19.
Figura 3.19 - Parada inferior da cota do concreto

Fonte: Do autor (2016)

✓ Definir com o mestre de obras e a equipe de produção as estacas que serão
executadas no dia seguinte. É muito comum essa definição ocorrer na hora da
execução e muitas vezes isso compromete tanto o volume de concreto a ser
pedido/utilizado, na produção.
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✓ Não iniciar a perfuração de uma estaca sem que todo volume de concreto esteja
na obra, pois como a execução é rápida, o processo não pode ser interrompido,
evitando a ocorrência de junta fria nas estacas.
✓ Atente-se ao volume do sobreconsumo do concreto. Geralmente nas primeiras
estacas em função da acomodação do solo, é comum superar o sobreconsumo
especificado em projeto, mas já a partir do segundo dia esse sobreconsumo tende
a se normalizar. Caso isso não ocorra, deve-se informar ao projetista e ao
responsável técnico pela empresa executora para que se possa avaliar os
possíveis motivos da divergência.
✓ Destinar ao mestre da obra ou alguém de confiança a conferência do eixo da

estaca com o eixo do trado da hélice, conforme ilustrado na figura 3.20, e somente
após essa conferência liberar o início da perfuração. Muitas vezes essa liberação
é feita pela equipe da empresa executora da hélice, sem os devidos cuidados e
qualquer desvio nessa etapa repercutirá ao iniciar a locação dos blocos.
Figura 3.20 - Conferência do eixo da estaca X eixo trado

Fonte: Do autor (2016)

✓ Espaçamento entre estacas – Como regra geral orientativa, recomenda-se que só
se execute uma estaca quando todas em um raio mínimo de 5 diâmetros, já
tenham sido concretadas há pelo menos 12 horas.
A concretagem é feita sob pressão, e tendo o concreto um slump alto, não se
pode executar uma estaca próxima a outra recentemente concluída, principalmente
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em solos pouco resistentes, pois pode haver ruptura do solo entre as estacas,
representada pela figura 3.21

Figura 3.21 - Dano por proximidade de concretagem

Fonte: Milititsky (2015)

3.5 Aspectos relevantes da execução
Segundo Almeida Neto (2002), entre outros diversos aspectos que influem na
correta execução das estacas hélice contínua, podem-se destacar os que seguem.

3.5.1 Controle da concretagem

Este talvez seja o item mais importante para a garantia de qualidade da estaca.
Ao mesmo tempo, é o fator que tem causado os maiores problemas em estacas hélice
na prática, não só por dificuldades de se obter um concreto de qualidade devido ao
processo executivo, mas também, em razão do concreto não ser de responsabilidade
da empresa executora da estaca, e sim da concreteira (fornecedora de concreto), que
é normalmente contratada pela construtora da obra, e não pela empresa executora
das fundações. A substituição do pedrisco por pó de pedra, por exemplo, pode causar
perda de resistência da estaca e efeito bucha no concreto durante a concretagem ou
até mesmo entupimento da mangueira. Um outro aspecto que pode causar perda de
desempenho é na etapa de início ou reinício da concretagem. Quando do término do
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concreto de um caminhão e início do bombeamento de concreto de um novo
caminhão, pode haver uma subida demasiadamente rápida da perfuratriz.

3.5.2 Pressão de injeção do concreto

A pressão de injeção do concreto influi na homogeneidade e integridade da
estaca. A pressão normalmente utilizada é de 1 a 2 bar, sendo zero para os casos de
execução em camadas de argilas moles ou solos muito fracos. A pressão de injeção
do concreto pode influir na capacidade de carga das estacas. Possivelmente, maior
pressão de injeção leva a um maior confinamento lateral no fuste da estaca e a um
maior atrito lateral na mesma. A pressão de concreto tratada até aqui refere-se à
pressão no topo da hélice, dada por picos de pressão, por um transdutor de pressão.
A pressão real aplicada no contato ponta da hélice-solo, não é este valor exato e será
influenciada pela pressão do solo nos arredores da ponta da perfuratriz. Segundo
Brons & Kool (1988), para estacas hélice contínua, há uma frágil correlação entre a
pressão medida no topo e a pressão aplicada na ponta da hélice. Estes valores podem
apresentar uma grande dispersão, em razão da diferença na plasticidade do concreto
ao longo do tubo de concretagem, rugosidade do tubo, diâmetro da estaca, velocidade
de extração da perfuratriz, propriedades do concreto, fator água-cimento e outros.
Estes fatores somados serão responsáveis pela pressão na ponta da hélice contínua.
Em muitos casos, a pressão na ponta da perfuratriz não será a soma da pressão
aplicada no topo mais a coluna de concreto dentro do tubo de concretagem.
Quanto ao sistema de injeção, outro aspecto que merece consideração é a
chamada limpeza de rede (limpeza do sistema de injeção de concreto). Como descrito
por Velloso & Alonso (2000), ao final de um dia de trabalho, o cocho é limpo com
aplicação de óleo. Antes de se começar a primeira estaca do dia seguinte, a rede
precisa ser lubrificada para permitir uma fluência do concreto. Para esta lubrificação
costuma-se misturar dois sacos de cimento (de 50 kg) em cerca de 200 litros de água
(calda de lubrificação) dentro do cocho. Então, a calda é lançada por meio de
bombeamento do concreto, como se a estaca estivesse sendo concretada. Quando
toda a calda tiver sido lançada fora e se estiver garantido de que toda a rede já está
com concreto, interrompe-se o lançamento do mesmo, tampa-se o trado e inicia-se a
perfuração da estaca. O não cumprimento de tal medida pode comprometer o

55

desempenho da estaca. Velloso & Alonso (2000), na mesma publicação, mostram o
comportamento de duas estacas hélice contínua de pequeno diâmetro (25cm e 12m
de comprimento), distantes entre si de 1,40 m e executadas, uma sem limpeza e a
outra com limpeza de rede. A estaca executada com limpeza de rede teve, durante a
prova de carga estática, um comportamento normal, enquanto que a executada sem
limpeza, sofreu um recalque brusco ao atingir 350 kN, só retomando a carga após um
recalque de 36,15 mm.

3.5.3 Execução em solos muito resistentes
A execução neste tipo de terreno merece do executor de estacas hélice
contínua um cuidado especial, pois com o intuito de se garantir o comprimento mínimo
da estaca, é necessário algumas vezes, “aliviar” a perfuração, ou seja, girar o trado
parado para quebrar o atrito e possibilitar o avanço. Tal procedimento, na medida em
que transporta o solo, provoca desconfinamento do terreno e, assim, redução da
capacidade de carga. Este alívio, também pode ser necessário, em algumas vezes na
extração da hélice.
3.4.4 Execução em camada de argila mole
A execução em camadas de argilas moles confinadas é problemática em
relação a um elevado sobreconsumo de concreto e à ruptura do solo em razão da
pressão do concreto. Na concretagem, tem que haver um controle rigoroso da subida
do trado, para garantir a integridade da estaca. Como o solo é frágil e o concreto é
injetado sob pressão, o sobreconsumo aumenta significativamente. Normalmente por
estes motivos, concreta-se sob pressão nula nesta camada. Há registros, com
sucesso, de obras em que a camada mole tinha 6 metros de espessura.
3.5.5 Execução em camada de argila mole superficial
Neste caso, o maior problema pode ser o peso do equipamento que pode ser
excessivo para a capacidade de suporte do terreno. Em alguns casos, pode ser
necessária a escavação da camada superficial até se atingir uma camada de maior
capacidade de carga para suporte do equipamento de execução da estaca. Com
relação à execução da estaca, a concretagem deve ser feita até se atingir a cota do
terreno, pois, caso contrário, pode haver desmoronamento de solo que pode
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contaminar o concreto da cabeça da estaca. Por falta de capacidade de suporte do
solo, a concretagem não pode ser feita também com pressão, normalmente a pressão
de concretagem para este tipo de solo é zero. Por isso, recomenda-se armar a estaca
ao longo de toda camada mole. Cita-se ainda a possibilidade do trado puxar o
equipamento de execução para baixo, com a hélice ficando instável ou até mesmo
tombar antes da perfuração. E, finalmente, deve-se tomar cuidado, para garantir que
o topo do trado sempre esteja acima da cota superior da argila mole, evitando-se que
a prolonga (região sem trado) atinja esta camada, e devido a ausência de trado sem
solo, crie um alívio.
3.5.6 Camadas de areias puras na região da ponta
Em estacas hélice contínua, neste tipo de terreno, deve-se ter cuidado para
garantir a resistência de ponta. Para isto, deve-se iniciar a concretagem com giro lento
do trado, no sentido da introdução do trado, de modo a criar um componente
ascendente e evitar a queda de grãos de areia. Esse giro deve ser lento para minimizar
o efeito de transporte, evitando, assim, o desconfinamento do solo. Em areias, pode
ocorrer grande mobilização de tensões, o que implicará em elevado torque necessário
para a execução de estacas hélice contínua (VAN IMPE, 1994).

3.6 Controle Executivo
O controle executivo é fundamental para o bom desempenho das fundações.
Ele deve ser executado durante a execução das fundações, para que desvios de
projeto e anormalidades de execução possam ser solucionadas em tempo hábil.
A NBR 6122 faz referência ao controle executivo das estacas indicando a
anotação de uma série de itens destacados abaixo, durante o processo de execução
das estacas, (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1996).
a) comprimento real da estaca abaixo do arrasamento;
b) desvio de locação da estaca;
c) consumo de materiais por estaca e comparação trecho a trecho de consumo
real em relação ao consumo teórico;
d) anormalidades de execução
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3.7 Monitoramento
O monitoramento das estacas hélice contínua fornece diversos dados relativos
à execução das estacas. Esses dados devem ser bem analisados para que eles
sirvam para detectar possíveis anormalidades de execução e orientem o controle
executivo das estacas (GEOFIX, 2009).
Almeida Neto (2002) afirma que a utilização dos dados de monitoramento,
correlacionados entre si e/ou com o tipo de solo poderia tornar-se um valioso
parâmetro de controle executivo. Na etapa de projeto, esses dados poderiam ser
utilizados para atingir máximo desempenho e qualidade.
Segundo Albuquerque (2001), no Brasil e no mundo, o equipamento mais
utilizado para monitorar estacas hélice contínua é de origem francesa, fabricado pela
empresa Jean Lutz S.A, denominado Taracord CE, vide figura 3.22. O equipamento é
um computador, com mostrador digital instalado na cabine do operador da hélice
contínua, conforme mostrado na figura 3.23. Todos os parâmetros executivos da
estaca são registrados em um elemento de memória, transferidos a um
microcomputador e, com um software especial que imprime o relatório da estaca
(ANTUNES e TAROZZO 1998).
Figura 3.22 - Equipamento Taracord

Fonte: (Jean Lutz S.A) 2009
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Figura 3.23 - Sistema de monitoramento

Fonte: Geofix (2009)

A principal inovação nesta técnica foi a introdução do controle do método
executivo através do sistema de monitoração do equipamento, permitindo a obtenção
de dados e a avaliação do processo durante toda a execução. Os dados são obtidos
por sensores instalados em pontos específicos, relacionados às fases mais
importantes da execução. Estes equipamentos permitem a obtenção dos seguintes
dados (PENNA, 1999):
✓ Profundidade - O sensor fica instalado na mesa de perfuração, sendo constituído
por um sensor de giro e um conjunto de roldanas por onde passa um cabo de aço
instalado ao longo da torre. Quando as roldanas giram sobre o cabo de aço, o
sensor informa o deslocamento da cabeça de perfuração e, por consequência do
sensor do trado. Essa informação permite o conhecimento da posição da ponta
do trado em relação ao nível do terreno, no tempo. Com estes dados o computador
registra o comprimento da estaca e calcula as velocidades de avanço e subida.
✓ Velocidade de rotação - O sensor é instalado na cabeça de perfuração, em contato
com um anel com pinos, adaptado à haste do trado. Sua função é contar o número
de vezes que os pinos passam pelo sensor devido ao giro do trado. Essa
informação é transmitida ao computador e traduzida em velocidade de rotação.
✓ Inclinação da torre - Este sensor está situado na torre da máquina e fornece a
inclinação em relação à vertical a partir de um sistema de eixos cartesianos X-Y
(X: direção direita-esquerda; Y: direção frente-traseira).
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✓ Torque - É medido por um transdutor de pressão que está instalado na tubulação
do sistema hidráulico do motor da mesa de rotação. A pressão medida é
correlacionada ao torque aplicado na haste do trado através de um gráfico
fornecido pelo fabricante do equipamento.
✓ Pressão do concreto - É considerado um dos sensores mais importantes do
sistema de monitoração e está localizado na junção do mangote de concreto,
medindo a pressão de forma indireta através da pressão de um líquido (água ou
óleo) que está em contato com o tubo de borracha comprimido pelo concreto na
sua passagem. Este sensor, além de medir a pressão do concreto, capta o número
de picos de pressão e informa ao sistema de monitoração para a determinação
do volume de concreto.
✓ Volume de concreto lançado - O sistema conta os picos de pressão ocorridos no
início do ciclo de bombeamento de cada pistão da bomba de concreto. A bomba
de concreto é provida de dois cilindros hidráulicos mecanicamente ligados a
cilindros que bombeiam o concreto. Nesse processo diversos picos de pressão
são observados a cada golpe. O sistema de monitoração, através de filtros,
registra apenas o maior pico de pressão. O número de picos registrados,
associado ao volume bombeado em cada ciclo, permite calibrar o sistema para
fornecer a vazão e o volume de concreto.
A Figura 3.24 ilustra um esquema do equipamento e o ponto de instalação dos
sensores. Todos esses dados são acompanhados pelo operador da perfuratriz em
um monitor no interior da cabine, à medida que a estaca vai sendo executada. Em
seguida, são gravados em um cartão de memória e transferidos para um computador,
gerando uma folha de controle com os referidos dados para cada estaca (GEOFIX
2009).
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Figura 3.24 - Localização dos sensores na perfuratriz

Fonte: Geofix (2009)

Após executada a estaca, o equipamento produz uma folha de controle com os
referidos dados, conforme Figura 3.26. Esta folha de controle pode ser impressa no
local, com o uso de uma impressora de campo ligada ao equipamento por meio de
interface paralela ou armazenada em cartão de memória e depois feita a transferência
dos dados para um computador no escritório.
Segundo Velloso (2000), a folha de controle da monitoração equivaleria aos
diagramas de cravação das estacas cravadas. Esse autor sugere o uso de critérios
para a interpretação dos dados, sobretudo a relação entre o torque e o avanço do
trado, como também a velocidade de extração e a pressão do concreto. Esses dados
correlacionados entre si e/ou com o tipo de solo podem ser um parâmetro valioso para
o controle executivo e de projeto, para previsão de comportamento carga x recalque
e para o cálculo da capacidade de carga, contribuindo para atingir o máximo
desempenho e a qualidade dessas estacas.
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Figura 3.25 - Relatório de monitoramento

Fonte: Serki Fundações (2009)

Apesar da monitoração fornecer o valor do sobreconsumo de concreto e a
variação da seção ao longo da profundidade, a precisão e a confiabilidade destes
pode ser discutida. Imprecisões e erros nos dados fornecidos pela monitoração podem
ocorrer, por diversos motivos, entre eles, citam-se:

62

✓ Sistema de monitoração não calibrado de forma correta ou apresentando algum
dano, danos nos sensores
✓ Bombas com muito uso ou sem manutenção (o que causa menor eficiência,
conduzindo fatalmente a erros de medida de volume de concreto e por
consequência de pressão de injeção
✓ Medidores mal ou não calibrados e defeito nos cabos de transmissão de dados,
entre outros.
A precisão no valor de sobreconsumo ou subconsumo de concreto depende da
precisão do volume medido. O volume de concreto é fornecido por um transdutor de
pressão que informa o volume de concreto por bombeada, ou seja, a cada pico de
pressão. A medida correta do volume de concreto é muito importante, pois a partir
dela, por meio de correlações, determina-se se o fuste da estaca está íntegro, ou se
está havendo seccionamento do mesmo.
É importante ressaltar que a execução das estacas hélice contínua é
dependente da sensibilidade e experiência do operador da perfuratriz durante a
execução da estaca, constituindo uma grande limitação do processo executivo
(ALBUQUERQUE, 2001). Ou seja, os dados fornecidos pelo monitoramento devem
ser sempre analisados com rigor tendo como base essa restrição.
Alonso (1998) comenta que é necessário adequado controle de qualidade na
execução de estacas hélice. A limitação mais severa a esse objetivo seria a
sensibilidade do operador do equipamento de hélice contínua.
Também Lázaro e Wolle (2004) lembram que a experiência do operador e o
seu grau de conhecimento dos solos que são perfurados podem interferir nos
resultados da monitoração.
Silva (2008) enfatiza que a integridade e o desempenho das estacas hélice
contínua somente são atingidos se os dados obtidos durante o monitoramento forem
analisados de maneira criteriosa. O autor alerta, ainda, que o desempenho dessas
estacas sofre influência do processo executivo, dos procedimentos de concretagem,
das condições do subsolo e de erros de interpretação dos resultados.

3.7.1 Fatores que interferem nos resultados do monitoramento
Segundo Lázaro (2004), os fatores que interferem nos resultados da
monitoração de estacas hélice contínua, e na sua correlação com os resultados das
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sondagens, podem ser classificados em 3 grupos, quanto aos solos e as sondagens,
quanto aos aspectos mecânicos e quanto aos aspectos executivos, conforme
descritos a seguir:
3.7.1.1 Fatores relativos aos solos e as sondagens
✓ A heterogeneidade dos solos, principalmente dos solos residuais, pode prejudicar
o estabelecimento de relações entre os resultados das sondagens e os da
monitoração;
✓ A execução de estacas em cotas diferentes das da execução das sondagens, por
exemplo, quando a sondagem foi executada na cota do terreno natural e a estaca
foi executada após a escavação do terreno, essa escavação pode causar um
alívio do terreno, alterando sua resistência e alterando também os resultados da
monitoração;

✓ A energia de cravação do ensaio SPT, que pode variar dependendo do local e da
empresa executora, pode dificultar o estabelecimento de correlações entre os
resultados de sondagens e de monitoração.
✓ A precisão dos sensores e sua variação entre os equipamentos, podem não ter
muita importância para a execução da perfuração, mas podem influenciar de
maneira considerável as correlações entre sondagens e monitoração;
3.7.1.2 Fatores relativos aos aspectos mecânicos
✓ Quanto ao desgaste dos motores propulsores dos equipamentos e do sistema
hidráulico, o mesmo afeta a capacidade máxima do equipamento não interferindo
nos resultados da monitoração, ou seja, os sensores medem as pressões e
rotações realmente atingidas, e não os valores máximos possíveis de serem
atingidos;
✓ Quanto

ao

desgaste

do ferramental, este

tem

importância

relevante,

principalmente quanto ao tipo e a eficiência das garras de corte da ponteira, ou
seja, se as garras estão desgastadas, o equipamento será mais solicitado, maior
pressão hidráulica e torque serão aplicados, e o tempo de perfuração será maior,
em comparação com o desempenho do equipamento e ferramental, que esteja
em condições normais.
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3.7.1.3 Fatores relativos aos aspectos executivos
✓ A experiência do operador e o seu grau de conhecimento dos solos que serão
perfurados, podem interferir nos resultados da monitoração, ou seja, com o objetivo
de se evitar o travamento da composição de perfuração no terreno, a perfuração
pode ser excessivamente cautelosa, provocando um aumento do tempo de
perfuração sem alteração da pressão e da rotação registradas;
✓ O uso do prolongador pode acarretar o mesmo efeito que a perfuração muito
cautelosa. Além do tempo gasto com a operação de transferência da mesa rotativa
para a parte superior do prolongador; tem-se a necessidade de se esvaziar
parcialmente o trado, antes da entrada do prolongador na perfuração, para se evitar
um “embuchamento” de solo no contato entre o topo do trado e o trecho inferior do
prolongador, pois no trecho do prolongador não ocorre o transporte do solo para a
superfície, e esta operação provoca um aumento do tempo de perfuração;
✓ A execução de estacas em solos com resistência alta e muito coesivos, também
pode alterar o tempo de perfuração das mesmas, pois ocorre a necessidade do
alívio de perfuração, ou seja, a manutenção da rotação sem avanço da perfuração,
até que a pressão se reduza, possibilitando a retomada do avanço.
3.8 Recomendações finais sobre a execução das estacas
Sempre que possível as estacas deverão ter acompanhamento desde o seu
início até o final da cura de seu concreto, para observarmos possíveis anomalias
passíveis de serem corrigidas. As estacas quando ainda frescas são muito suscetíveis
a pequenas ocorrências danosas a sua integridade, podendo ser evitadas estas
ocorrências quando tomados os devidos cuidados. Este cuidado refere-se a simples
observação durante seu processo de cura, e de procedimentos executivos a fim de
evitar que as estacas não sofram interferências físicas nem de ordem mecânica nem
de ordem natural.
Podem ser consideradas interferências físicas mecânicas os contatos sofridos
pelas estacas através dos equipamentos utilizados durante a execução das estacas
como: retro-escavadeira, escavadeira hidráulica, auto bombas de concreto e betoneira
entre outros, estes contatos poderão ocorrer durante as manobras com o simples
contato com as esteiras ou com os pneus bem como em casos onde em manobras de
giro com de equipamentos de esteira rolante, estas esteiras atingem a cabeça das
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estacas lateralmente causando um esforço horizontal muitas vezes não dimensionado
para as estacas.
Considera-se interferência de ordem natural, os eventos provenientes de
causas geológicas como a ocorrência de vazios no solo, existência de lençol de água
com pressão suficiente para romper a resistência do concreto fresco carreando
materiais finos do concreto para fora da estaca, diminuindo a resistência do concreto
empregado. Camadas de argilas muito moles onde não são possíveis obter pressão
durante a concretagem das estacas, entre outras ocorrências que deverão ser
informadas aos profissionais responsáveis pela execução para que sejam revistos os
procedimentos executivos a fim de evitar qualquer problema futuro.

3.9 Arrasamento da cabeça das estacas
Concluídos todos os processos de perfuração, concretagem e inserção da
armação das estacas, ainda é necessário o processo de arrasamento das cabeças
das estacas.
A cabeça da estaca deve ser aparelhada para permitir a adequada ligação ao
bloco de coroamento ou as vigas baldrames.
O concreto da cabeça da estaca geralmente é de qualidade inferior, pois ao
final da concretagem há subida de excesso de argamassa, ausência de pedra britada
e possibilidade de contaminação com o solo em volta das estacas.
O processo de arrasamento, corte e preparo da cabeça das estacas consiste
na remoção do excesso de concreto acima da cota de arrasamento. A operação é
interrompida quando se atinge a cota de arrasamento e a qualidade do concreto é
satisfatória. Se ao atingir a cota de arrasamento o concreto não apresentar boa
qualidade, deve-se continuar o corte até o encontro de concreto de boa qualidade,
prosseguindo com a emenda dessa estaca.
Para esse procedimento, podem ser utilizados equipamentos que não
danifiquem o elemento de fundação, podendo ser utilizados ponteiros e marteletes
leves (peso da ordem de 10 kg) para estacas com diâmetro superior a 0,40m.
O posicionamento do ponteiro para a quebra do concreto que ultrapassa a cota
de arrasamento deverá ser de baixo para cima ou na horizontal conforme Figura 3.26,
evitando o risco de danificar o elemento de fundação com o rompimento de cima para
baixo. Conforme destacam Milititsky, Consoli e Schnaid (2015), o uso de ferramentas
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inadequadas ou o emprego incorreto das ferramentas sugeridas resulta em trincas do
concreto junto à armadura, dando origem a caminhos preferenciais para agentes
agressivos.
Figura 3.26 - Procedimento correto de arrasamento estaca

Fonte: Do autor (2016)

Deve-se desconsiderar a utilização de escavadeiras com martelo rompedor,
mini escavadeiras ou carregadeiras com martelo rompedor, marteletes pneumáticos
ou martelos rompedores de grande porte, mesmo que a execução do serviço se dê
de forma mais rápida, uma vez que podem provocar fissuras em todo o elemento de
fundação, comprometendo sua durabilidade.
A ABNT-NBR 6.122:2010 em seu item, 8.5.5, destaca que o concreto deverá
ultrapassar a cota de arrasamento em pelo menos 0,50m em função da contaminação
pelo solo, sendo que as práticas de engenharia têm recomendado que esse valor
ultrapasse 80 cm.
Durante a demolição, faz-se necessário deixar no mínimo 5 cm do concreto da
estaca acima do nível do fundo do bloco (já considerando que o fundo do bloco
apresenta o lastro de concreto não estrutural segundo estabelece a NBR 6.122:2010),
no intuito de contribuir com o embutimento do elemento de fundação no bloco de
coroamento e evitar que o lastro de concreto ao fundo do bloco cubra a cabeça do
elemento de fundação conforme demonstrado na figura 3.27, resultando em prejuízos
à ligação entre o elemento de fundação e o bloco de coroamento.
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Figura 3.27 - Cota nível da estaca acima fundo do bloco

Fonte: Do autor
Figura 3.28 - Estaca arrasada

Fonte: Do autor

Também é importante destacar que, após o processo de demolição, a seção
resultante deverá apresentar-se plana e livre de detritos oriundos da quebra do
concreto, conforme destacado na figura 3.29.
Para acelerar o processo de arrasamento das estacas, existe no mercado um
equipamento específico para este fim, denominado arrasador mecânico de estacas,
conforme ilustrado na figura 3.29.
Conforme informações da empresa Fantini (2017), o arrasador de estacas é o
mais moderno sistema de arrasamento de estacas que existe no mundo, utilizado em
vários países aumentando de produtividade de até 10 vezes e substituindo a mão de

68

obra de 15 ajudantes. Os diâmetros variam de 0,30m a 1,60m, com autonomia para
produção de até 40 estacas/dia.
Figura 3.29 – Arrasador mecânico

Fonte: Fantinieng (2017)

A ruptura ou quebra da estaca se dá por esmagamento do concreto com
preservação das ferragens evitando fissuras abaixo do nível do arrasamento. Ocorre
a demolição apenas da cabeça da estaca até a cota do projeto ou cota de
arrasamento.
O equipamento consiste em um colar modulado formado por elos que se
ajustam perfeitamente à seção das estacas.

3.10 Excentricidade das estacas
Excentricidade é a medida do deslocamento entre o centro da estaca projetada
e a estaca executada, conforme ilustrado na Figura 3.30.
Esse deslocamento é preconizado pela norma NBR 6.122:2010, limitando-se a
10% do diâmetro da estaca. Uma vez ultrapassado este limite, o projetista deverá ser
informado para as devidas providências, como reforçar o bloco ou criar vigas de
reforço, alavancar ou relocar uma estaca ou até projetar nova configuração para o
conjunto de estacas.
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Figura 3.30 - Bloco com excentricidade de estacas

Fonte: Do autor (2016)

Face às características executivas dos diversos tipos de fundações,
excentricidades são inevitáveis. Essas ocorrências além de afetar o cronograma da
obra, geram também custos adicionais com a criação de peças estruturais extras. A
tabela 3.1 ilustra uma ocorrência de deslocamentos a ser submetida a avaliação o
projetista, em relação aos eixos X e Y de referência.
Tabela 3.1 – Deslocamento de estacas (em cm)

ESTACA

X

X

E35 – Ø 50

Y

13,00

E16 – Ø 60

10,00

E12 – Ø 40

6,00

E44 – Ø 50
E66 – Ø 50

Y

8,00
8,00

E93 – Ø 40

13,00

E11 – Ø 40

6,00

Fonte: Do autor (2016)

3.11 Patologias
Patologias em fundações podem resultar das diversas atividades que compõem
essa etapa - caracterização do comportamento do solo, análise e projeto de
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fundações, execução das fundações, eventos após a conclusão das fundações e,
ainda, a degradação dos materiais constituintes da fundação.
Com o aumento da disponibilidade de equipamentos para execução de estacas
tipo hélice contínua no Brasil, muitas vezes em empresas sem o devido conhecimento
e experiência, os problemas nesse tipo de solução de fundações aumentaram, sendo
os principais expostos a seguir: (MILITITSKY, CONSOLINI, SCHNAID, 2005).
✓ Descontinuidade causada por execução sem controle, com velocidade excessiva
de subida do trado.
✓ Dificuldade ou impossibilidade de colocação da armadura projetada por
problemas em seu detalhamento, baixa trabalhabilidade do concreto utilizado ou
demora no processo.

Figura 3.31 - Dificuldade de colocação da armadura

Fonte: Milititsky (2015)

✓ Dano na estaca provocado pela colocação da armadura de forma inadequada
(choque ou uso de equipamento mecanizado impróprio, como pá carregadeira ou
retro-escavadeira). Em solos muito moles, já foi verificada por inspeção a posição
da armadura fora do corpo da estaca devido a procedimentos impróprios de
colocação.
✓ Execução de concretagem não pressurizada até o topo da estaca, provocando
descontinuidade ou falha no corpo do elemento.
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Figura 3.32 - Falha por concretagem não pressurizada

Fonte: Milititsky (2015)

✓ Concreto inadequado – A execução de estacas tipo hélice contínua monitorada,
tem como requisito fundamental para sua adequada segurança a utilização de
concreto com características especiais. As especificações dos materiais muitas
vezes induzem as concreteiras a fornecerem misturas inadequadas.
O registro de fck ≥ 20 MPa, mesmo com a especificação de 400kg/m³ de
consumo mínimo de cimento, acaba resultando em misturas pobres em cimento
(somente para atender o fck padrão de fornecimento para outras finalidades). A
indicação de slump 22+-cm resulta muitas vezes em adição de água para aumentar a
trabalhabilidade do material. Em outras situações a questão de permitir o
bombeamento é a única a definir a mistura fornecida.
São comuns problemas de segregação (separação entre a argamassa e os
agregados graúdos) e exsudação (separação da água do traço das partículas finas)
do concreto, resultantes de curvas granulométricas dos recobrimentos de armadura.
O principal problema é o seccionamento do concreto, conforme ilustrado na
Figura 3.33.
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Figura 3.33 - Seccionamento concreto

Fonte: Milititsky (2015)

Isso acontece quando o trado da hélice sobe muito rapidamente e forma-se um
vazio, onde deveria ser preenchido com concreto. O estreitamento do fuste também é
corrente nessa modalidade, devido a desabamento das paredes do solo. Desaprumos
são passíveis de ocorrerem quando durante a perfuração o trado se choca com
alguma rocha não detectada na sondagem, (por esse motivo é desaconselhável o
emprego em área de matacões). Outra fonte importante de problemas recai sobre o
concreto devido à forte influência que a qualidade deste exerce no resultado final da
estaca.
Nesse contexto, na etapa de execução das fundações, uma das causas de
patologias que muitas vezes não recebe tratamento adequado é a forma com que se
dá o preparo da cabeça das estacas para posterior ligação com o bloco de
coroamento, conforme ilustrado na figura 3.34.
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Figura 3.34 - Detalhe da ligação entre elementos de fundação

Fonte: Milititsky (2015)
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4 INTEGRIDADE E DESEMPENHO DAS ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA

4.1 Verificação da integridade

Em etapa posterior ou durante a execução das estacas, a verificação da
integridade das estacas hélice contínua é de extrema importância para o bom
desempenho do sistema de fundação e pode ser avaliada por diversos métodos. Entre
os métodos consultados pelo autor e que são abordados neste trabalho, podem-se
citar o Ensaio de Integridade de Baixa Deformação (também conhecido como ensaio
PIT), os Ensaios “Cross- Hole” e mais recentemente no Brasil o ensaio (PTI),
perfilagem térmica de integridade. Cada um destes métodos possui pontos fortes,
assim como limitações.
Os ensaios PIT podem examinar a seção transversal completa, porém a
esbeltez do fuste pode dificultar a sua interpretação, e no caso de defeitos múltiplos,
este ensaio frequentemente detecta somente aquele situado mais próximo do topo da
estaca.
O Ensaio Cross Hole baseia-se no tempo de trajeto de pulsos sônicos entre um
tubo emissor e outro receptor e limita-se a avaliar a qualidade do concreto na região
entre os tubos, ou seja, na região interior à armadura.
Por fim há ainda o ensaio PTI, que utiliza o calor emitido durante o processo de
cura do concreto para avaliar a existência de eventuais anomalias.
4.1.1 Pile Integrity Test – PIT
O ensaio de integridade, usualmente conhecido como P.I.T., é um ensaio não
destrutivo de fundações profundas, e tem sido utilizado para avaliar qualitativamente
a integridade do fuste de estacas moldadas in loco em relação a eventuais anomalias
construtivas, tais como falhas de concretagem, tricas, rupturas, alargamento de
sessão, além da velocidade de propagação da onda no material ensaiado. Para
confirmar que a transmissão de cargas da infraestrutura para o solo possui suporte
seguro, é fundamental a realização de algum ensaio que assegure a qualidade da
fundação. O ensaio de integridade é uma ferramenta potencial, pois destaca-se pela
rapidez de ensaio, facilidade de execução aliada a um baixo custo. O ensaio consiste
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no posicionamento de um acelerômetro de alta sensibilidade no topo ou face da
estaca, previamente preparada para receber ondas acústicas provenientes de um
martelo instrumental. Os dados baseiam-se na análise da resposta vibratória do
elemento testado, através da propagação de ondas no concreto.
A Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção (2015), a qual
será referenciada em sua forma abreviada, declara que este método é bastante
eficiente para detecção de anomalias em estacas de concreto, bem como para
diagnosticar o padrão executivo da fundação. É útil também, em determinadas
situações, para avaliação do comprimento de estacas onde o mesmo não é conhecido
com exatidão.
Em continuação ao texto da Abendi, a execução do ensaio deve ser realizada
no maior percentual possível das estacas em uma obra, tendo em vista que os
diagnósticos são fortemente baseados na comparação dos sinais obtidos, e a grande
quantidade de estacas que podem ser ensaiadas por dia de serviço em campo.
Este método é geralmente capaz de detectar danos significativos nas estacas,
mas é importante alertar para o fato de que falsos diagnósticos, apontando problemas
inexistentes ou inexpressivos, são possíveis neste tipo de ensaio nos seguintes casos:
✓ estacas que atravessam camadas de solo com variações de resistência
relativamente bruscas. As reflexões causadas por estas variações podem ser
confundidas com anomalias ou danos;
✓ existência de variações normais de impedância, resultantes do processo
executivo das estacas moldadas “in loco”.
✓ existência de fissuras de retração.
Por não ser na maioria das vezes um ensaio quantitativo, o ensaio de
integridade com baixa deformação pode também alertar para variações menores, que
possivelmente não afetariam a capacidade de carga da estaca, e tampouco afetariam
sua utilização em longo prazo.
Segundo a Abendi (2015), o ensaio de integridade baseia-se na aplicação de
uma excitação mecânica no topo da estaca, no caso um golpe com um martelo de
mão aplicado axialmente à estaca, preferencialmente no seu topo, e na verificação da
resposta do sistema a esta excitação, causada pela variação na impedância da
estaca, definida pela expressão abaixo:

76

(3.1)
Onde:
Z = a impedância;
E = o módulo de elasticidade dinâmico do material;
A = a área de seção transversal;
c = a velocidade de propagação da onda;
= a densidade de massa do material da estaca;
g = a aceleração da gravidade.
O martelo tem uma ponta de plástico duro, de forma a induzir um pulso de força
de pequena duração sem causar dano à estaca no local do impacto.
Uma unidade portátil permite a aquisição e a visualização das informações
registradas pelo acelerômetro, que são denominadas sinais ou reflectogramas.
Após o impacto do martelo, o pulso de compressão resultante se propaga ao
longo da estaca. Quando a onda alcança a ponta do elemento, uma reflexão é gerada,
a qual faz então o caminho de volta, se deslocando para o topo.
O sinal de velocidade é obtido geralmente por meio de um acelerômetro fixado
no topo da estaca, com seu eixo paralelo ao eixo da mesma.
O acelerômetro é fixado ao topo por meio de um material de ligação temporária,
como cera ou vaselina. O sinal do acelerômetro é enviado à unidade eletrônica, onde
é integrado para obtenção da velocidade em função do tempo.
O sinal de força (opcional) é obtido geralmente por meio de um martelo
instrumentado, cujo sinal é enviado à unidade eletrônica, onde é multiplicado pela
massa do martelo para obtenção da força aplicada em função do tempo. O uso do
sinal de força combinado com o de velocidade no método pulso-eco fornece
informações adicionais sobre a integridade da estaca.

4.1.1.1 Preparo da cabeça das estacas
Ainda, segundo o texto da ABandi, o ensaio deverá ser realizado após as
estacas apresentarem 75% de sua resistência nominal de projeto (fck) e no mínimo
10 dias de concretagem. É importante observar que o processo de cura não se dá
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uniformemente ao longo de toda a estaca, o que pode produzir variações de
impedância que serão detectadas pelo ensaio. Em caso de dúvida, o ensaio deverá
ser repetido posteriormente, para efeito de comparação dos resultados.
O preparo, propriamente dito, inicia-se pelo arrasamento. Este visa eliminar
todo o concreto de má qualidade existente no topo da estaca. É importante que esse
procedimento siga os devidos cuidados para que não sejam geradas trincas durante
o processo. A superfície do topo da estaca deverá estar nivelada, lisa, limpa e seca.
O preparo prévio deverá ser da seguinte forma:
✓ após o arrasamento, o topo da estaca deverá estar nivelado e sua superfície
razoavelmente lisa, o que deverá ser obtido com a utilização de lixadeira elétrica
munida de disco de desbaste;
✓ nenhum tipo de material, tal como argamassa ou graute, poderá ser utilizado para
obtenção desta superfície lisa, a qual deverá cobrir o máximo possível da
superfície total do topo da estaca;
✓ também não deverá existir concreto magro lançado em contato com a estaca a
ser ensaiada. Caso já tenha sido lançado o concreto da base do bloco, a estaca
deverá ser isolada desta base, mediante a quebra de uma estreita região em volta
da estaca;
✓ como mínimo, poderá ser preparada uma superfície que permita a colocação do
sensor e aplicação dos golpes, localizada próximo ao eixo da estaca. Para estacas
com diâmetros maiores que 50 cm, o preparo deverá permitir a colocação do
acelerômetro também em outras posições, além do eixo da estaca;
✓ qualquer objeto em contato direto com a estaca ou que interfira na realização do
ensaio deverá ser removido. A armadura de espera da estaca não precisará ser
removida, desde que não impeça o preparo e a realização do ensaio. Os ferros
deverão ser cortados até o menor comprimento possível;
✓ caso a área preparada esteja úmida, por capilaridade ou chuvas, dificultando o
posicionamento do acelerômetro para o ensaio, é prudente que seja especificado
um procedimento que garanta a secagem rápida do topo das estacas previamente
à execução dos ensaios, podendo fazer uso de um maçarico ou até mesmo um
novo lixamento no topo apenas para secar a estaca por fricção.
✓ Recomenda-se que seja executado o ensaio já na cota de arrasamento de projeto,
de forma a evitar eventuais danos detectados no trecho não útil. Caso não seja
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possível, os testes deverão ser realizados até no máximo 1,5 m acima da cota de
arrasamento.
Figura 4.1 - Execução do ensaio PIT

Fonte: PDI (2016)

Cada golpe gera uma onda de compressão que se propaga pelo fuste,
apresentado na figura 4.2, sofrendo reflexão na ponta do elemento de fundação, e
retornando novamente ao topo. Através da interpretação das ondas acústicas são
feitas a verificação da integridade das fundações profundas e a verificação do
comprimento das estacas.
Figura 4.2 - Resultado do ensaio PIT

Fonte: PDI (2016)
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A partir da interpretação dos sinais obtidos, podem-se apresentar os tipos de
diagnósticos, verificações adicionais e recomendações que devem ser mencionados
nos relatórios oficiais, conforme tabela 3.2.
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Tabela 4.1 - Tipos de diagnósticos e recomendações para o ensaio de integridade com baixa
deformação

Fonte: Abendi (2015)
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4.1.1.2 Vantagens do PIT:
✓ Execução

extremamente rápida. Estando as estacas preparadas, não é incomum

fazer-se mais de 50 ensaios por dia.
✓É

capaz de detectar danos na superfície do fuste.

✓ Não

exige preparo durante a execução da estaca. Assim, pode ser feito em

qualquer estaca da obra.
✓ Equipamento

leve e portátil, exigindo um mínimo de recursos da obra durante os

ensaios. Das poucas maneiras existentes para obter informações sobre a
integridade das estacas, o PIT é sem dúvida a mais rápida e barata.
4.1.1.3 Desvantagens do PIT:
✓ Pouca

precisão na avaliação da intensidade do dano. Isso pode fazer com que

sejam detectados danos que não comprometeriam a utilização da estaca, com
consequente perda de tempo para a obra.
✓ Dificuldade

de detecção de segundo dano abaixo de uma grande variação de

características do material da estaca.
✓ Difícil

interpretação dos sinais obtidos em alguns casos, inclusive por influência do

atrito lateral (que também provoca reflexões da onda).
✓ Impossibilidade

de distinguir entre variação de área de seção e variação de

qualidade do concreto (peso específico e/ou módulo de elasticidade).
✓ Limitação

de comprimento da estaca (30 vezes o diâmetro equivalente).

✓ Dificuldade

de detecção de dano muito próximo da ponta.

Segundo Polido (2013), uma possível razão de muitos profissionais não
utilizarem o teste PIT seria a falta de uma normatização brasileira do ensaio,
principalmente no que se refere à interpretação dos resultados e a forma de
apresentação dos relatórios pelas empresas executoras. Muitas vezes esses ensaios
acabam gerando mais dúvidas do que certezas sobre a qualidade das estacas,
conforme discutido por Alonso (2012). Na falta de uma Norma Brasileira, uma das
normas utilizada pelas empresas e profissionais é a norma da ASTM – D5882-07Standard Test Method for Low Strain Impact Integrity Testing of Deep Foundations.
A publicação ABEF/ABMS (1999) apresenta uma orientação ampla sobre
verificação de integridade do fuste das estacas hélice contínua e uma descrição
detalhada do ensaio PIT com suas vantagens e limitações. O Manual da FHWA
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(2007) relata a utilização do PIT como um método rápido e econômico para estacas
hélice, mas restringe a sua utilização a estacas hélice contínua com diâmetros
inferiores a 76cm e relação profundidade/diâmetro menor do que 30. No que tange a
amostragem, o Manual da FHWA (2007) sugere que um percentual de 10% a 20%
das estacas como amostragem típica para ensaios de integridade do fuste, sendo que
no caso de terrenos com maior grau de complexidade o percentual deveria ser
superior a 20%. A norma britânica BS EN 1997-1:2004 (Eurocode 7: Geotechnical
Design) especifica que no caso de estacas que apresentem boletins de execução que
deixem dúvidas sobre a qualidade das estacas, devem ser feitas provas de carga,
verificação de integridade ou execução de novas estacas.
No caso de verificação de integridade, a Norma Britânica BS EN 1997-1:2004
(Eurocode 7: Geotechnical Design), orienta que testes como o PIT podem ser
utilizados para uma avaliação de caráter global de integridade de estacas que tenham
anomalias significativas. Ou seja, o PIT não seria eficiente para pequenos danos no
fuste. Segundo Polido (2013), o ensaio PIT será sempre uma avaliação preliminar
para dirimir dúvidas geradas na execução das estacas, apontadas, por exemplo, por
meio do boletim de monitoramento (pressão e volume de concretagem, velocidade de
retirada do trado, etc.). Detectado alguma anomalia significativa pelo PIT, caberia,
dependendo da situação, a realização de ensaios definitivos como, por exemplo, o
ensaio dinâmico (PDA), outros métodos de avaliação de integridade de fuste, prova
de carga estática ou a execução de estacas adicionais.
Há uma comissão técnica, organizada pela ABEF, trabalhando na elaboração
de um Manual para o ensaio PIT, e que já teria inclusive concluído uma versão
preliminar. Não se trata de uma norma, mas procedimentos que poderão vir a
contribuir para minimizar a emissão, por algumas empresas, de relatórios com
resultados duvidosos e/ou inconclusivos.
4.1.2 Cross Hole Analyzer – CHA
Conhecida como tomografia, essa tecnologia é uma importante ferramenta para
a verificação da qualidade de fundações profundas.
Segundo Andreo (2005), o ensaio tem como objetivo a verificação da qualidade
da concretagem do fuste. A tecnologia envolve a geração de pulsos elétricos em uma
unidade de controle e aquisição de dados. Em uma sonda transmissora, os pulsos
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são convertidos em ondas ultrassônicas, que são captadas por uma sonda receptora
e convertidas novamente em sinais elétricos. A resposta da sonda receptora é filtrada
em torno de sua frequência de ressonância, procedimento que permite minimizar o
ruído eletrônico.
O transmissor e o receptor operam no interior de tubos preenchidos com água,
previamente incorporados à fundação durante a concretagem. Para garantir uma
varredura completa do interior do fuste, são empregados tubos dispostos em círculo
(geralmente um tubo para cada 25 a 30 cm de diâmetro), instalados próximos à
periferia da estaca e ao longo de todo seu comprimento. Os tubos podem ser
metálicos ou de PVC, sendo usualmente fixados na própria armadura da fundação,
como mostrado nas figuras 4.3 e 4.4.
A execução do ensaio envolve o posicionamento do transmissor e do receptor
na porção inferior de dois tubos. Em seguida, faz-se com que as sondas percorram
simultaneamente à estaca, registrando-se continuamente a profundidade, o tempo
transcorrido entre a emissão do pulso e sua chegada no receptor e a energia do sinal
recebido.
O movimento ascendente das sondas dentro dos tubos se dá mediante o
acionamento manual ou mecânico de cabos apropriados. O ensaio é repetido diversas
vezes, selecionando-se novas combinações de tubos. Com isso, possíveis regiões
defeituosas poderão ser mapeadas espacialmente ao longo da profundidade e
também por quadrante.
Os sinais monitorados em campo são analisados com software específicos.
A interpretação é efetuada com base no tempo de transmissão do pulso de ultrassom.
O princípio físico consiste no fato de que a presença de material de má qualidade no
fuste retardará ou impedirá a chegada do sinal emitido. Muitos dos fatores que podem
causar um atraso na chegada do pulso de ultrassom - tais como intrusões de solo (ou
lama bentonítica), concreto de baixa qualidade ou formação de vazios levam também
a uma diminuição da energia do sinal transmitido, de modo que esta grandeza também
é considerada na análise.
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Figura 4.3 - Preparo do ensaio Cross Hole Analyzer

Fonte: Carmix do Brasil(2017)
Figura 4.4 - Execução do ensaio Cross Hole Analyzer

Fonte: Concremat (2017)

4.1.3 Ensaio de Integridade por Perfilagem Térmica – TIP (Thermal Integrity Profiling)
O ensaio de perfilagem térmica (TIP) analisa se as estacas moldadas in loco
estão íntegras por meio de alterações de temperatura do concreto durante o processo
de cura. O TIP permite examinar 100% da área da seção transversal, além de avaliar
a geometria do fuste em três dimensões, o posicionamento da armadura e o
cobrimento de concreto.
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A compreensão do processo de geração de calor durante a cura do concreto
permite prever a distribuição teórica das temperaturas no interior das estacas
moldadas in loco com base em princípios físicos, químicos e moleculares relativos à
geração de calor e sua difusão no solo e ao perfil de temperatura característico de
uma estaca corretamente instalada (MULLINS e KRANC, 2007). Durante as fases
iniciais do processo de cura do concreto, a geração de calor tende a determinar a
temperatura resultante, enquanto nas etapas subsequentes o processo de dissipação
de calor se torna mais importante.
A quantidade de calor produzida, bem como a taxa de produção do calor, são
diretamente relacionadas à composição do concreto e à constituição química do
cimento e de seus aditivos (escória e cinzas volantes). Mullins (2010) discute como
cada um desses materiais produz calor durante sua hidratação, e como suas
percentagens, as quais normalmente podem ser obtidas do fornecedor de concreto,
influenciam a produção de calor resultante.
O processo de difusão do calor no meio ambiente é de importância tão
significativa quanto o processo de produção de calor. O fluxo de calor nos solos
envolve mecanismos concomitantes de condutividade, de convecção e de irradiação,
sendo a condutividade o processo predominante. A condutividade térmica nos solos
é um fenômeno semelhante à condutividade elétrica, sendo função da densidade do
solo. Já a capacidade térmica do solo – seu calor específico – é função das
percentagens de partículas de solo, água e ar. Quanto mais denso for o material,
melhor ele conduzirá calor, porém maior será a energia necessária para aquecê-lo.
É possível estimar a distribuição da temperatura teórica no interior de uma
estaca de concreto moldada in loco a partir das considerações acima e do tipo de solo
(conteúdo mineralógico e densidade) revelado pelas sondagens (PAULY, 2010).
A variação da temperatura teórica em função do tempo, por sua vez, pode ser
estimada com base nas teorias termodinâmicas de produção e de dissipação de
calor.
De modo geral, a insuficiência de concreto numa certa região (por exemplo,
bolhas, estrangulamento do fuste) faz com que aquela região apresente-se
relativamente fria; a ocorrência de concreto em excesso (protuberância) resulta em
temperaturas relativamente altas. As anomalias do concreto, tanto no interior como no
exterior da armadura, afetam a temperatura não só na região do defeito, mas em toda
a seção transversal, embora o efeito se torne progressivamente menor ao se medir a
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temperatura em pontos mais afastados do defeito. Em condições perfeitas, a
distribuição da temperatura interna ao longo da seção transversal de um fuste de
formato cilíndrico é aproximadamente normal, veja ilustração na figura 4.5.
Figura 4.5 - Gráfico de distribuição teórica da temperatura ao longo da seção transversal de
uma estaca com 3,3m de diâmetro

Fonte: FOG (2013)

A magnitude do pico de temperatura depende da composição do concreto, do
diâmetro da estaca, das propriedades térmicas do solo e do tempo de hidratação. No
entanto, cada instante de tempo durante o período de hidratação corresponde a um
perfil térmico distinto para as condições vigentes. Embora a magnitude da temperatura
varie com o tempo, as características do perfil (o formato da curva) são constantes.

4.2 Verificação do desempenho das estacas
O objetivo da verificação do desempenho de uma fundação é demonstrar que
o comportamento previsto no projeto está sendo confirmado na prática da execução.
Para garantir o cumprimento deste objetivo, aplica-se um conjunto de procedimentos
e técnicas que serão tratadas neste capítulo.
O desempenho é tido como satisfatório quando o que foi previsto em projeto
ocorreu na prática. Assim, deve-se ter em mente que a especificação de projeto é feita
para certificar que o previsto seja atingido. Se for corretamente previsto, a
responsabilidade pela não conformidade passa a ser da execução e não do projeto.
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Segundo Alonso (1991), o controle da capacidade de carga de uma fundação
engloba a análise da qualidade e integridade dos materiais que comporão seus
elementos estruturais, verificação das profundidades por estes atingidos, garantia da
sua continuidade estrutural, bem como aferição da interação destes elementos
estruturais com o solo.
Segundo Costa (2008), o desempenho de uma fundação depende da sua
resistência

e

integridade

estrutural,

das

propriedades

geotécnicas

e

de

deformabilidade do subsolo, da interação solo-estrutura e da magnitude e natureza
dos carregamentos aplicados, além de projeto, instalação e processos de controle de
qualidade adequados. Em fundações profundas a verificação da qualidade dos
elementos estruturais é um grande desafio. Isso tem motivado tanto o
aperfeiçoamento dos métodos executivos, quanto o estudo de técnicas para o controle
de qualidade após a sua implantação. Neste sentido, as estacas hélice contínua
monitoradas tem sido bastante utilizadas por permitirem o controle de todo o processo
executivo através do acompanhamento e gravação de parâmetros de escavação e
concretagem.
Para garantir o desempenho adequado de uma fundação é necessário um bom
controle de qualidade, exercido em três frentes distintas: o controle estrutural do
elemento de fundação, incluindo os materiais que o constitui, o controle da capacidade
de carga do binômio solo-fundação e o controle do comportamento da fundação ao
longo do tempo de carregamento da estrutura. Uma fundação adequada é aquela que
apresenta conveniente fator de segurança à ruptura (tanto da estrutura que a compõe,
quanto do solo afetado) e recalques compatíveis com o funcionamento do elemento
por ela suportado. Considerando os inconvenientes provocados pelo aparecimento de
patologias ou mau desempenho das fundações, fica clara a importância do controle
de qualidade nas várias etapas de sua vida. Em fundações profundas a verificação
da qualidade dos elementos estruturais é um grande desafio. Isso tem motivado tanto
o aperfeiçoamento dos métodos executivos quanto o estudo de técnicas para o
controle de qualidade após a sua implantação.
A NBR 6122 que introduziu um critério de obrigatoriedade de execução de
provas de carga estática em função da quantidade, tipo e tensão de trabalho no
concreto das estacas. Desde então, a prática se tornou muito mais corriqueira no
Brasil, sendo os ensaios normalmente realizados durante a execução das fundações
com o intuito de comprovar seu desempenho. A realização de provas de carga estática
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previamente à elaboração do projeto de fundações para determinação de carga
adminissível para possível redução do fator de segurança, também prevista na norma,
ainda é prática pouco usual.
Na mesma norma, existe a obrigatoriedade de se fazer um dos dois ensaios
para verificação da capacidade de carga das estacas, sendo o Ensaio de
Carregamento Dinâmico e o de Prova de Carga Estática, tratados adiante.
As Provas de Carga são atividades extremamente importantes, pois servem
para medir as características e resistências das fundações e da estrutura de uma obra,
bem como para avaliar se as mesmas estão adequadas ao projeto.
4.2.1 Ensaio de Carregamento Dinâmico – ECD
A prova de carga dinâmica de um elemento de fundação, especificamente em
estaca, é um ensaio que se aplica um carregamento dinâmico axial com o objetivo de
obter, principalmente a avaliação de capacidade de carga, com a utilização de uma
instrumentação adequada e da aplicação da teoria de propagação de onda
unidimensional na estaca, conhecida simplificadamente como teoria da equação da
onda. A denominação oficialmente na norma NBR 13208/2007 para esse ensaio é
“Ensaio de Carregamento Dinâmico”.
Segundo Paraíso & Rosa (2016), o ensaio de carregamento dinâmico é um
teste fundamentado na teoria do choque entre as barras na equação da onda
unidimensional, em que são utilizados os registros de força e de aceleração em função
do tempo para obter diversos parâmetros sobre uma estaca, em especial referentes à
capacidade de carga e à integridade estrutural.
É um ensaio que objetiva principalmente avaliar a capacidade de carga da
estaca, para carregamentos axiais. Ele difere das tradicionais provas de carga
estáticas pelo fato do carregamento ser aplicado dinamicamente, através de golpes
de um sistema de percussão adequado. A medição é feita através da instalação de
sensores no fuste da estaca, em uma seção situada pelo menos duas vezes o
diâmetro abaixo do topo da mesma. Os sinais dos sensores são enviados via Wireless
que armazena e processa os dados.
O teste aplica-se a estacas verticais ou inclinadas, independentemente do
processo de execução ou de instalação no terreno, o que abrange não somente as
pré-moldadas, perfis, trilhos e tubos metálicos, como também as estacas moldadas in
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loco. Embora usualmente o ensaio seja executado com o elemento estrutural de
fundação já embutido no solo, especificamente no caso de estacas cravadas, existem
possibilidades de se monitorar todo o processo de percussão, cujo objetivo
geralmente é, além de avaliar a resistência do conjunto estaca-solo ao longo da
profundidade, acompanhar a evolução das tensões e do fator de integridade. Ainda
no caso de estacas cravadas, é possível verificar a existência dos fenômenos
“relaxação” e “cicatrização” monitorando-se estacas em idades diferentes.
Esta tecnologia começou a ser utilizada no ano de 1964 na Case Western
Reserve University situada na cidade de Cleveland em Ohio, Estados Unidos, com a
coordenação do professor George Goble. Ele fundou a empresa Pile Dynamics Inc.
em 1972, associado aos engenheiros Frank Rausche e Garland Likins. Nesse mesmo
ano introduziu o primeiro equipamento PDA (Pile Driving Analyser) e o software
CAPWAP (Case Pile Wave Analysis Program), instrumentos necessários para a
materialização do ensaio ECD. Basicamente este ensaio necessita de um sistema de
impacto, instrumentação na estaca a ser ensaiada por meio da instalação de sensores
recuperáveis (transdutores de deformação específica e acelerômetros) e a utilização
do analisador PDA, e em gabinete reprocessar os dados adquiridos no campo através
da análise numérica CAPWAP. Nove conferências internacionais denominadas
“Application of Stress Wave Theory to Piles” já foram realizadas, sendo a primeira em
Estocolmo, na Suécia, em 1980. No Brasil, no ano de 2000, esta conferência foi
realizada em São Paulo, organizada pela ABMS e coordenada pelos engenheiros
Sussumu Niyama e Jorge Beim. Estas conferências já apresentaram 753 artigos
técnicos e noticia-se que seguramente são realizadas por ano, aproximadamente
5.000 obras com ensaios ECD e ao longo dos últimos 32 anos já foram realizados
mais de 2.500.000 ensaios.
No Brasil, os ensaios ECD foram introduzidos em 1981 pelo IPT (Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo) para o controle da cravação das
estacas de 16 plataformas marítimas de petróleo da Petrobras ao longo da costa
brasileira com a coordenação do engenheiro Sussumu Niyama. A partir de 1983 este
ensaio começou a ser utilizado em obras de fundações em terra, inicialmente com a
empresa SCAC Soluções em Estruturas e Engenharia sob a direção-técnica do
engenheiro Nelson Aoki contratando os serviços do IPT. Em seguida, a empresa PDI
Engenharia se instalou em 1987 oferecendo os ensaios ECD, e neste ritmo a empresa
Geomec Engenheiros Consultores em 1990 iniciou a prestação de serviços de
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Ensaios de Carregamento Dinâmico. A partir daí várias empresas começaram a
prestar este tipo de serviço no Brasil (Paraíso e Rosa, 2016).
4.2.1.1 Método executivo
O ensaio é realizado fixando-se à superfície lateral da estaca, acelerômetros e
sensores de força, conforme apresentado nas figuras 4.6 e 4.7, seguido da aplicação
de golpes de um pilão, apresentado na figura 4.8, usualmente com alturas de queda
crescentes, em que se obtêm para cada impacto, dentre outros parâmetros, valores
da resistência estática mobilizada e de deslocamento, os quais possibilitam visualizar
a ocorrência, ou não, da ruptura geotécnica, análoga à curva carga x recalque obtida
numa PCE (Prova de Carga Estática), apresentada na figura 4.9. A partir dessa curva
pode-se extrair a carga admissível de uma estaca que resulta da razão entre a maior
carga mobilizada, naturalmente limitada à ruptura geotécnica, e o coeficiente de
segurança adotado para a obra ou recomendado pela NBR 6.122:2010 (Paraíso e
Rosa, 2016).
Figura 4.6 – Preparo da estaca para instalação de sensores

Fonte: Geomec (2017)
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Figura 4.7 – Instalação de sensores

Fonte: Geomec (2017)
Figura 4.8 - Aplicação do golpe na estaca

Fonte: Dynamis Techne (2017)
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Figura 4.9 – Gráfico Curva Carga X Recalque

Fonte: Geomec (2016)

No Brasil são utilizados, predominantemente, os equipamentos e programas
desenvolvidos pela Pile Dynamics, Inc., embora algumas empresas operem com os
equipamentos da empresa holandesa Profound BV/TNO. Os cálculos são efetuados
valendo-se do método Case, ainda durante a realização do ensaio em campo, e
posteriormente do modelo CAPWAP. O método Case calcula a carga por meio de uma
fórmula que utiliza, dentre outros parâmetros, os valores de força e velocidade em
dois instantes do registro, cujo intervalo de tempo entre eles é de 2L/c (L =
comprimento e c = velocidade de onda). O modelo CAPWAP, por outro lado, usa todos
os valores de força e velocidade ao longo do tempo dos quais resulta o sinal de onda
de tensão. Essa onda é, portanto, conhecida, porém os valores dos parâmetros
causadores são desconhecidos. A análise consiste em modelar uma onda de tensão
inserindo-se valores às variáveis envolvidas de modo a se obter o melhor ajuste entre
as duas ondas. Dessa análise obtém-se uma série de informações como as parcelas
de resistência de ponta e atrito lateral; a distribuição desse atrito ao longo da
profundidade; tensões de compressão e tração geradas pelo impacto do pilão.
Também são obtidas variações de impedância do elemento estrutural e o fator de
amortecimento dinâmico do solo (Jc), ora desconhecido, e que também é utilizado
pelo método Case, o que faz com que os valores fornecidos por ele durante a
realização do ensaio em campo sejam preliminares. Embora o método de avaliação
da análise seja preciso e o programa indique faixas de variação aceitáveis para cada
variável, é fundamental que o operador possua conhecimentos de geotecnia. Etapas
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de execução e interpretação de resultados (resumidamente): •

Estacas cravadas:

o próprio bate-estaca utilizado na cravação é também utilizado no ECD; é necessário
o analisador de cravação PDA para aquisição dos dados de campo e análise
CAPWAP, interpretação dos resultados e relatório técnico conclusivo. • Estacas
moldadas in loco: fornecimento de sistema de impacto calibrado em peso e energia
potencial para a carga máxima de ensaio a ser ativada, execução de bloco de ensaio,
PDA, CAPWAP, interpretação e relatório.
4.2.1.2 Normatização do Ensaio
A norma brasileira de fundações ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas) NBR 6.122:2010 – “Projeto e Execução de Fundações” prevê a realização
de ensaios ECD em qualquer obra de fundações em estacas cravadas e/ou moldadas
in loco, para avaliação de desempenho da carga ativada na interface estaca-solo. O
ensaio ECD é regulamentado pela norma ABNT NBR 13.208:2007 – “Estacas –
Ensaios de Carregamento Dinâmico” que determina os requisitos técnicos
necessários para realização dos ensaios ECD em todos os tipos de estacas. A norma
13.208:2007 em vigor, preconiza que o ensaio seja executado em pelo menos 5% das
estacas da obra e no mínimo três estacas (para todos os casos), o que difere
razoavelmente do estabelecido pela NBR 6.122:10 que determina a execução de PCE
em 1% das estacas e, após o arredondamento desse número para mais, permite
substituir na relação de um para cinco pelo ECD, o que resulta em um total sempre
múltiplo de cinco. Essa exigência da norma, possivelmente associada ao aumento da
solicitação do elemento estrutural de fundação, justifica o substancial crescimento da
demanda dos testes de carga dinâmico e, consequentemente, de empresas
executoras, estimadas atualmente em cerca de 40, das quais grande parte possui
menos de cinco anos de atuação.

4.2.2 Prova de Carga Estática
Dentre os ensaios de campo utilizados na Engenharia de Fundações,
destacam-se as provas de carga estáticas. Esse fato deve-se à confiabilidade dos
resultados quanto às informações sobre carga resistente e deformações dos solos ou
do conjunto solo-elemento estrutural de fundação (Niyama; Aoki; Chamecki, 1998).
Para os mesmos autores, a realização de provas de carga representa importante
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passo na evolução do conhecimento do comportamento dos solos e das fundações e
na busca de segurança e economia nas obras.
A execução do ensaio de prova de carga estática é regulamentada pela NBR
12131:2006. É feita através de aplicação de carga de compressão no topo da estaca
em estágios sucessivos e iguais, até que se atinja a ruptura (recalques incessantes)
ou a carga máxima programada e então é realizado o descarregamento. O objetivo
desse ensaio é avaliar o comportamento da estaca a partir dessas cargas e então
estimar a sua capacidade de carga.
Monitora-se o ensaio de carregamento realizando medições de deformação da
estaca ao longo do tempo devido ao acréscimo de carga aplicada nos diferentes
estágios. O tempo de ensaio varia principalmente devido ao critério de carregamento,
podendo ser lento, misto ou rápido.
A prova de carga executada no início da obra e que tiver resultado satisfatório,
atendendo todas as previsões de projeto, poderá, se for o caso, ser utilizada para
trabalhar dentro dos novos limites de fator de segurança de 1,6.
É obrigatória a execução de provas de carga estática em obras que tiverem um
número de estacas superior ao valor especificado na coluna (B) da tabela abaixo,
sempre no início dos serviços. Quando o número total de estacas for superior ao valor
da coluna (B), deve ser executado um número de provas de carga igual a no mínimo
1% da quantidade total de estacas, arredondando-se sempre para mais, conforme a
tabela 4.2.
A prova de carga estática também pode ser substituída, por ensaios dinâmicos
na proporção de cinco ensaios dinâmicos para cada prova de carga estática,
respeitando os critérios estabelecidos em projeto e conforme norma técnica brasileira
de fundações.
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Tabela 4.2 - Quantidade de provas de carga

Fonte: ABNT NBR 6122:2010

A prova de carga é um método estático de avaliação, sob carregamento, do
comportamento do conjunto solo-fundação, influenciado pela modificação provocada
no solo pela execução das fundações e pelas incertezas decorrentes das dificuldades
executivas das fundações (NIYAMA; AOKI; CHAMECKI, 1998).
Milititsky (1991) cita que a dificuldade de conhecimento das propriedades do
solo, a alteração das condições iniciais provocada pela execução das estacas e o
comportamento complexo do conjunto estaca-solo são justificativas para a utilização
das provas de carga visando ao real comportamento da estaca.
Segundo Campos (2005), em entrevista concedida a Helóisa Campos, a maior
vantagem da prova de carga estática é poder verificar in loco o real comportamento
da estaca. Com os resultados em mãos torna-se possível otimizar o projeto de
fundações e reduzir custos. Por exemplo, se for verificado que a capacidade de carga
está acima da determinada em projeto, pode-se reduzir o número de estacas, ou
especificar seção ou comprimento menores. "O ideal é realizar o ensaio na estaca
teste antes de executar as fundações, pois dessa maneira é possível otimizar em
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muito o projeto. Mas o objetivo é confirmar a capacidade de carga para saber se é a
especificada em projeto".
Na mesma entrevista, Decourt (2005), enfatiza que as estacas moldadas in loco
precisam de controle efetivo de execução e dos ensaios, para que se possa obter o
maior número possível de informações e reduzir o desperdício de recursos. "Em uma
obra em que fui consultor, consegui fazer 12 provas de carga estática antes de concluir
o projeto de fundações. Isso é um feito inédito, pois em geral as provas de carga
estáticas, quando realizadas, são feitas depois de a obra já ter sido iniciada. Dessa
maneira, teve-se oportunidade de otimizar o projeto, economizando cerca de 25% do
custo total da etapa de fundação.
Corrêa (2016) destaca que os fatores avaliados pelos empreendedores e
construtores para tomar a decisão de realizar a prova de carga prévia, ou seja, antes
da elaboração do projeto de fundações. São os fatores econômicos, normalmente, os
mais importantes – o argumento mais utilizado para convencer o empreendedor a
realizar a prova de carga prévia é a economia que ela pode gerar no custo total das
fundações.
Outro fator importante é o prazo. Na realização da prova de carga prévia, além
do próprio prazo de execução – que inclui mobilização de equipamento, execução das
estacas, prazo para atingir a resistência desejada do concreto, montagem e execução
do ensaio –, é necessário também levar em conta a elaboração do projeto de
fundações com menor fator de segurança, a depender do resultado positivo do ensaio.
Depois disso, outros projetos estruturais, como os blocos de fundação, devem ser
também revisados para atender aos novos critérios de espaçamento e número de
estacas.
Magalhães (2005), cita que as provas de carga são o melhor instrumento para
verificar o real comportamento das fundações profundas no que se refere a
capacidade de transferência de carga ao solo. Além do mais, Velloso e Lopes (2010)
defendem que as provas de carga estáticas também possuem outro objetivo, definir a
carga de serviço em casos em que não se consegue fazer uma previsão do
comportamento. Em geral, a prova de carga estática é o melhor método para
representar a forma de carregamento para o qual a fundação será solicitada, em
função do incremento de carga com o tempo. No entanto, é um ensaio que exige um
grande sistema de reação, o que onera a sua execução, tornando-se muitas vezes
inviável economicamente para pequenas obras.
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4.2.2.1 Ensaio de carga incremental lenta
Para a realização do ensaio de prova de carga estática, há de se decidir qual
forma de aplicação de carga será realizada: carga incremental lenta ou rápida ou
carga cíclica. Velloso e Lopes (2010) defendem que o ensaio de carga incremental
lenta é o que melhor se aproxima do carregamento que a estaca terá sob a estrutura
futura nos casos mais correntes, como edifícios, silos, tanques etc.
Desta forma, nesta revisão bibliográfica será abordado somente o
procedimento de carga incremental lenta. No ensaio de carga mantida lenta, segundo
a NBR 6122, a carga máxima pretendida no ensaio é definida como sendo duas vezes
a carga admissível prevista no projeto de fundações, no caso de ensaios realizados
no início da obra.
São programados estágios de carga com aumentos sucessivos e iguais a 20%
da carga admissível em projeto. Para que o recalque possa ser considerado
estabilizado, a NBR 12131 afirma que o incremento de recalque lido entre dois tempos
sucessivos, com leituras em tempos dobrados (1, 2, 4, 8, 15, 30 min etc.), não
ultrapasse 5% do recalque medido naquele estágio de carga. Assim é feito
sucessivamente até atingir o último estágio de carregamento e, então, deve-se realizar
a última estabilização de recalque para, em seguida, proceder ao descarregamento
em quatro estágios, com recalques estabilizados e duração mínima de 15 minutos.
Ao longo dos estágios de carga, a estaca sofre deformações que são
resultantes principalmente do creep (deformações viscosas) e não do adensamento
(VELLOSO E LOPES, 2010), gerando menores deformações e maior resistência ao
ser cisalhado mais rapidamente graças à viscosidade do solo. Logo, quanto menor for
a velocidade de carregamento e mais prolongado for o estágio de carga, maiores
serão os recalques e menores as capacidades de carga.
Finalmente, como resultado do ensaio de prova de carga estática, obtém-se a
curva carga (P) x recalque (ρ), sendo P a carga aplicada no topo da estaca e ρ é o
recalque do topo da estaca. Essa curva passa pelos pontos referentes ao final de cada
estágio (recalques estabilizados) e os degraus representam a trajetória de carga entre
os estágios de carregamento. Na figura 4.10 pode-se visualizar este gráfico com a
representação dos estágios.
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Figura 4.10 - Gráfico curva carga x recalque com representação dos estágios

Fonte: Cintra e Aoki (2010)

4.2.2.2 Montagem e instrumentação do ensaio
Para o início do ensaio, posiciona-se o macaco hidráulico em um sistema de
ação e reação, o qual é construído em torno da estaca a ser ensaiada, e,
dimensionado para atender a carga máxima pretendida pelo ensaio. Há três tipos para
esse sistema: cargueira, estacas de reação e tirantes. No sistema de cargueira, uma
plataforma com peso, normalmente com material de obra (areia, água, ferro, etc.) é
utilizado como peso morto. Trata-se de um sistema de reação pioneiro e, nos dias
atuais, está praticamente em desuso, ver figura 4.11.
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Figura 4.11 - Prova de carga com sistema de cargueira

Fonte: Velloso e Lopes (2010)

Já o 2º sistema, de estacas de reação, as quais são sempre armadas à tração,
são dispostas ao redor da estaca de ensaio e as cargas são transferidas através de
uma viga metálica, formando assim o sistema de reação, conforme Figura 4.12.

Figura 4.12 - Prova de carga com sistema de estacas de reação

Fonte: Velloso e Lopes (2010)

Por fim, há o sistema de estacas de reação por tirantes, o qual se assemelha
ao anterior. Porém, os tirantes são dispostos inclinados, presos em uma carapaça e
ancorados no maciço de solo ou rocha. Esse sistema permite a realização de ensaios

100

com cargas mais elevadas (superiores a 500 toneladas), principalmente se for
realizada a ancoragem em rocha, ver figura 4.13.

Figura 4.13 - Prova de carga com sistema de reação por tirantes

Fonte: Velloso e Lopes (2010)

Outro fator que a NBR 12131 coloca é em relação a distância mínima de três
vezes o diâmetro da estaca de ensaio entre a estaca de ensaio e cada estaca de
reação. Essa distância é medida de eixo a eixo e não deve ser inferior a 1,5 m. Seguese a mesma prescrição em relação aos bulbos dos tirantes e os apoios das cargueiras.
Para que o ensaio seja realizado com êxito, o sistema de reação e os
dispositivos de aplicação de carga e medida devem ser abrigados por uma espécie
de tenda, para que sejam protegidos de vento, chuva e sol, a fim de reduzir os efeitos
da variação de temperatura. Sobre os dispositivos de avaliação do ensaio, a NBR
12131 exige, além de defletômetros com leituras de centésimos de milímetros nas
medidas de recalque, células de carga e manômetros para leituras de carga.
O manômetro, que se trata de um aparelho devidamente aferido e instalado no
sistema de alimentação do macaco hidráulico, faz o monitoramento da carga aplicada
em cada estágio assim como a célula de carga, a qual confere maior exatidão aos
valores medidos. Sobre a célula de carga, a mesma é instrumentada via strain gages,
extensômetros elétricos de resistência, o qual apresenta um equipamento indicador
de deformações, realizando a correslação entre as leituras de deformação e os
valores de carga aplicada, conforme figura 4.14.
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Figura 4.14 - Sistema de medição para prova de carga de compressão

Fonte: Velloso e Lopes (2010).

A aplicação da carga se dá através do acionamento da bomba que faz o êmbolo
do macaco hidráulico se movimentar. Então, a viga de reação responde com uma
carga de mesma intensidade e sentido contrário, comprimindo a estaca e provocando
o recalque no seu topo. Logo, como se sabe, há o deslocamento da estaca gerando
um alívio de carga, o que exige reposição para atender ao princípio de carga mantida
durante o estágio.
Para cada estágio, são realizadas leituras de deslocamento por meio dos
defletômetros instalados junto à estaca. O recalque da estaca para aquele tempo de
estágio é indicado através da média aritmética das leituras. Segundo Cintra e Aoki
(2010), a leitura direta no visor dos defletômetros pode ser substituída por um sistema
de aquisição automática de dados com LVDTs (linear variable differential
transformers), que fazem a medição do deslocamento linear.
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5 CONCLUSÃO
A seguir são apresentadas as principais conclusões deste trabalho:
•

A técnica de estaca hélice contínua é uma excelente opção em fundação
profunda, em razão de sua alta produtividade, custo competitivo e baixos níveis
de ruídos e vibrações emitidos durante a operação. Em razão dessas vantagens,
a hélice contínua tornou-se a solução preferida dos projetistas e construtores,
sendo utilizada em obras industriais e prediais, predominante nesta última, mas
também vem sendo bastante empregada como estrutura de contenção, como
cortina de estacas espaçadas, justapostas ou secantes, em ancoragens diversas
associadas a tirantes e também como estacas de reforço em soluções de aterros
sobre solos moles. Entretanto, deve ser utilizada com critério e respeitando as
boas práticas da engenharia. O desempenho funcional das estacas hélice
contínua é bastante influenciado pelo processo executivo empregado, tornandose necessário acompanhamento integral na fase de execução, pois há vários
cuidados que nem sempre estão muito claros para aqueles que a executam.

•

Essa técnica destaca-se pela possibilidade de monitoramento em todas as suas
etapas de perfuração e concretagem. Esse monitoramento é uma ferramenta
valiosa de controle do processo de execução, porém não é perfeito, e está sujeito
a imprecisões de medidas, devido à correlação utilizada para medição de pressão
de injeção, por exemplo, e a erros devidos a danos nos sensores e no sistema de
monitoração, calibração não adequada do sistema, entre outros. Em função
dessas variáveis, é de fundamental importância um controle rigoroso de
execução.

•

É importante também ressaltar que a qualidade de execução das estacas hélice
contínua é dependente da sensibilidade e experiência do operador da perfuratriz
durante o processo de execução das estacas. Com o aumento substancial de
novos equipamentos no mercado, empresas que não eram do ramo e se
aventuraram em praticar essa técnica carecem de profissionais habilitados para
operação dos equipamentos. O sucesso da técnica de hélice contínua inicia-se
primordialmente pela perícia do operador, pois a falta de conhecimento resulta em
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possíveis problemas para a fundação, como sobreconsumo de concreto
proveniente da subida desnecessária da cota de parada do concreto, subida
excessiva do trado, ocasionando seccionamento do concreto da estaca,
comprometendo-a estruturalmente.
•

Vale ressaltar a necessidade de, ao contratar esse serviço, evitar a contratação
não só pelo menor preço, mas buscar selecionar dentre empresas que tenham
respaldo técnico e histórico no mercado.

•

Diversos aspectos executivos relacionados às fases de perfuração, concretagem
e instalação da armadura são extremamente relevantes para o sucesso do
trabalho e foram destacados no item 3 (locação de dos eixos dos furos de locação
das estacas, controle da velocidade de avanço e de rotação do trado, pressão de
injeção no concreto, disponibilidade do concreto na obra, nivelamento do terreno,
atendimento às especificações do concreto, retirada do trado de forma segura,
limpeza da rede, calibração do sistema de monitoramento, dentre outros).

•

Outro item importante que vale a pena reiterar é a execução de estacas próximas,
onde nem sempre a distância preconizada pela norma brasileira de cinco vezes o
diâmetro é suficiente para não afetar as estacas próximas. Nem sempre é
possível, mas para evitar qualquer eventualidade, sugere-se executar estacas
afastadas uma da outra de sete vezes o diâmetro. É do conhecimento do autor,
caso em que, mesmo a estaca executada estando a uma distância de cinco vezes
o diâmetro de outra estaca já executada, ocorreu o cisalhamento desta estaca
devido à pressão de concretagem da estaca próxima.

•

Pode-se também concluir não ser ainda consolidada entre os profissionais da área
a questão da parcela de carga de ponta a considerar no cálculo da capacidade de
carga das estacas. Há bastante divergência quanto ao percentual a ser
considerado, alguns utilizam o mesmo critério para as demais estacas escavadas
que é de 1,25 da resistência do atrito lateral calculada na ruptura, ou seja, no
máximo 20% da carga admissível da estaca pode ser suportada pela ponta. Vale
ressaltar que a norma não cita esse critério especificamente para as estacas
hélice contínua. Outros mesmos sugerem não considerar carga de ponta.

•

Enfatiza-se que não se deve utilizar essa técnica em solos com matacões. A etapa
de perfuração o trado eventualmente pode se chocar com alguma rocha não
detectada na sondagem, podendo ocasionar desaprumos das estacas, como
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também danificar os dentes de vídia dos equipamentos de hélice. Deve-se
também atentar para as limitações do emprego de estacas hélice continua em
solos excessivamente moles.
•

Após a etapa de execução das estacas, se faz necessário e é de extrema
importância verificar sua qualidade e desempenho, verificando se as
profundidades foram atingidas e se a capacidade de carga estabelecida em
projeto foi atendida.

•

Para se verificar a qualidade das estacas, o ensaio PIT (Pile Integrity Tester) é a
solução mais empregada para análise da integridade de estacas, mas há outros
ensaios que são utilizados, como o Cross Hole analyzer – CHA e ensaio de
integridade por perfilagem térmica – TIP. Esse último é um ensaio recém chegado
ao Brasil mas por examinar 100% da área da secção transversal da estaca, ven
sendo bastante recomendado. Vale ressaltar que não é um ensaio normatizado
no Brasil, há limitações e os relatórios não são conclusivos, impedindo um
diagnóstico mais preciso.

•

Além disso, o emprego de provas de Cargas Estáticas e/ou Ensaio de

Carregamento Dinâmico tem contribuído para verificação do desempenho e/ou
previsão da capacidade de carga em estacas. É indiscutível a economia gerada com
a prova de carga prévia, além do evidente avanço no conhecimento do
comportamento das estacas e, consequentemente, a otimização dos projetos de
fundação.
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