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Introdução:
•

O desempenho de uma fundação é considerado satisfatório quando acontece o que foi
previsto em projeto.

•

Processos utilizados para verificação de desempenho devem ser adequados, precisos e
executados corretamente para evitar reforços ou intervenções desnecessárias.

•

Provas de Carga Estática:


Ferramenta disponível habitualmente considerada como a mais confiável para verificar o
desempenho de uma fundação



Quando isolada verifica o comportamento e desempenho tão somente do elemento testado e não serve
para indicar o motivo do insucesso

Setores da Engenharia envolvidos
implantação de uma fundação:
•

Empresas de Prospecção do Subsolo;

•

Empresas de Projeto;

•

Empresas Executoras;

•

Empresas Fornecedoras dos Materiais.

na

Importante que seja clara a atribuição de responsabilidades de cada participante

Informações necessárias para se ter uma
Obra de Fundação com bom desempenho
•

O Empreendimento:
A apresentação do empreendimento deve conter a Localização, Arquitetura,
Cargas Estruturais, Utilização entre outras informações.
Nesta fase é importante uma visita ao local para verificar topografia, vizinhança, tráfego
local, restrições de tráfego, interferências aéreas, etc.

•

Investigações Geotécnicas
A engenharia de fundações é como a medicina.

O sucesso de uma fundação ( projeto e execução ) depende do conhecimento do
comportamento dos solos da mesma forma que o sucesso de um tratamento médico depende do
conhecimento que o médico tem do seu paciente , da reação do paciente aos diversos
medicamentos e intervenções além da experiência obtida em casos anteriores ou no estudo de
outros casos com uma correlação confiável com o atual.

Escolha do Tipo de Fundação













Esta talvez seja a fase mais importante do processo. Uma escolha ,sob todos os
aspectos , adequada certamente contribui muito para o sucesso da fundação.
Influem nessa escolha os seguintes fatores :
Cota de implantação das fundações
Características do subsolo ( camadas de solos, resistência, etc.)
Tipo , grandeza e distribuição das cargas na fundação
Deformações aceitáveis
Localização do N,A.
Condições de vizinhança
Tráfego local e restrições
Horários permitidos de trabalho
Disponibilidade dos diversos materiais (tipo e quantidade )
Prazo daa obra
Nesta fase deverão ser estudadas , à nível de ante projeto ,alguns tipos de fundação
técnicamente viáveis , e elaborado um pré estudo econômico das alternativas e
prazos de execução.

Elaboração do Projeto
Fase que abrange o dimensionamento dos diversos elementos da fundação escolhida, e
estuda a interação entre o elemento de fundação e o solo.
Verifica a grandeza dos recalques, e analisa se estão compatíveis com a superestrutura
e com a utilização do empreendimento.
Elabora os desenhos e especificações técnicas de forma clara e

objetiva.

Calcula e a apresenta os quantitativos.
A elaboração do projeto envolve a análise da capacidade de carga das estacas, que
podem ser avaliadas por métodos diretos ou indiretos.



Capacidade de Carga das Estacas:
Carga da ponta (Qp)


Composta de duas parcelas
Carga lateral (Qs)





Carga de ruptura (Qr) = Qp + Qs
Qp = qp x Ap
Qs = qs x AS

qs = tensão limite de cisalhamento ao longo do fuste
qp = tensão limite normal na ponta;
As = área lateral útil;
Ap = área da ponta.





A determinação dos valores de qs e qp é o grande desafio para
determinação da capacidade de carga.
A determinação de qs e qp podem ser feita por métodos
diretos ou indiretos



Métodos Indiretos








Características de resistência e rigidez das camadas do solo são obtidas
através de ensaios de laboratório ou in situ;
A capacidade de carga é determinada através de fórmulas teóricas ou
experimentais;
Para a utilização dos métodos é necessário conhecer a coesão e o ângulo de
atrito do solo;
É importante lembrar que a
tensão normal de ruptura (qp) é
qp = c x N
c + σef x Nq
diretamente proporcional à
•
c = coesão do solo
•
•

σef = tensão efetiva do solo
tensão efetiva do solo (σef) na
Nc e Nq = coeficientes adimensionais de capacidade
de carga do solo
ponta da estaca.

Nas figuras acima é possível verificar que:
•

Os valores de Nc, Nq variam muito de uma teoria para outra e também com a variação do ângulo de
atrito do solo

•

Há dificuldade de se determinar o valor correto do ângulo de atrito e da coesão em laboratório devido à
dificuldade de se conseguir amostras verdadeiramente indeformáveis e dos resultados variarem de um
tipo de ensaio para outro.





Método Direto



Características da resistência ao cisalhamento (q c) e a rigidez do solo (qp) são
avaliadas através de correlações empíricas com alguns ensaios realizados in situ.



Processos mais conhecidos e realizados no Brasil:


Dècourt / Quaresma



Aoki / Veloso

Nos dois métodos apresentados acima os valores obtidos são válidos para a estaca
protótipo (estaca circular de deslocamento e de concreto armado).



Dècourt / Quaresma:


A capacidade de carga da estaca é avaliada com base nos valores de N do ensaio do SPT.



Qu = qp x Ap + qs x As



Sendo K em função do tipo de solo na
qp = K x N; ponta da estaca e N o valor do SPT na
ponta da estaca.



Atrito lateral (qs) = (N / 3) + 1;



qs e qp são dados em tf/m².

Sendo N o valor médio dos SPT ( limitado ao
intervalo 3 ≤ N ≤ 50) ao longo do comprimento
útil da estaca.

•

Dècourt / Quaresma:

•

Para as demais estacas ( Escavadas , Franki , e outras ) foram criados dois coeficientes
de majoração ou de redução da tensão de ruptura de ponta α ou do atrito lateral β pelo
método Dècourt /Quaresma para estender os cálculos feitos para a estaca padrão para
outros tipos de estacas.
α

β



Aoki / Veloso:



qp = qc / F1 ;

Sendo F1 = 1,75



qs = qc / F2 ;

Sendo F2 = 3,50

Coeficientes para estabelecer
correlação entre o desempenho
da estaca padrão e a tensão de
ponta qc do ensaio de penetração
CPT.

No caso de só se dispor dos valores de N do ensaio do
SPT, qc pode ser relacionado com o valor de N
empregando um coeficiente k que depende da natureza da
camada de solo.

Deformação x Atrito Lateral x Reação de Ponta
O atrito lateral (adesão) entre estaca e solo se desenvolve completamente com
deformações muito pequenas da ordem de milímetros dependendo da rigidez relativa do
solo /estaca ao longo do fuste da mesma e da rigidez do solo na ponta da estaca;

•

Para desenvolvimento de toda a resistência de ponta das estacas são necessárias
deformações muito mais elevadas chegando até deformações da ordem do diâmetro da
estaca;

Tensão

•

Norma brasileira para estacas
escavadas com auxílio de
fluído estabilizante limita a
carga de ponta da estaca à 20%
da carga de trabalho.

Deformação

Execução de Fundações Profundas
•

A execução de uma fundação profunda, independente do tipo, para ter um bom
desempenho depende:

•

Da utilização de equipamentos adequados ajustados e equilibrados

•

Da mão de obra experiente, dedicada e principalmente com conhecimento do método
executivo e as consequências da não observação dos procedimentos executivos corretos.

Execução de Fundações Profundas
•

Dos controles executivos de sua execução

•

Cada tipo de fundação tem seus próprios processos de controle de qualidade que
dependem do seu processo executivo;

•

O controle da execução de uma fundação quer seja rasa ou profunda consiste em
verificar se o que foi projetado está sendo efetivamente realizado.

•

Verificar se estão sendo observados as dimensões das peças, as especificações de projeto
e os procedimentos executivos.

•

Todas as verificações e procedimentos, assim como toda e qualquer ocorrência estranha,
deverão ser anotados num “boletim de execução “, que será a carteira de identidade do
elemento de fundação.

•

Controle da execução são geralmente simples, consistem em obter medidas de diâmetro,
comprimentos, larguras, pesos, alturas de queda, tempos, sendo fácil obter com precisão.

Controle da Execução Comuns a Todos os
Tipos de Fundação
Para qualquer tipo de fundação os controles abaixo deverão ser executados e anotados no
boletim de execução:









Identificação do elemento de acordo com indicado em projeto;
Conferência da locação;
Cota de execução;
Dimensões do elemento : diâmetro , comprimento, largura , volumes;
Controle da verticalidade da torre ajustando se necessário durante a cravação;
Cota de ponta;
Cota de arrasamento do concreto;
Tempo de execução;

Controles de Execução específico para
cada Tipo de Fundação
•

Estaca Franki

É necessário verificar os seguintes itens:


Equipamentos adequados

•

Estaca Franki

Em relação a mão de obra: a equipe é composta por, chefe de máquina, maquinista, piloneiros e
ajudantes.
O piloneiro (trabalha na torre do bate-estaca), acompanha a cravação do tubo Franki, verifica a
altura da bucha de cravação e concretagem da estaca, opera a caçamba de concreto verificando a altura
da bucha de segurança.
•

Os controles que garantem uma boa execução são:
•
Altura da bucha de segurança deve ser de 1,5 à 2 vezes o diâmetro do tubo de cravação;
•

•

•

•

Tirar as negas de cravação que devem ficar para 10 golpes de 1m de altura do pilão e 1
golpe do pilão com 5m de altura entre 5mm e 20mm;
Controlar a integridade da armação pelo cabo de controle da armação.;
Controlar se está havendo levantamento de estacas vizinhas já cravadas causando a ruptura
do concreto do fuste, ainda sem cura, ou tirando o contato da base da estaca com o solo.
Controlar o volume da base que deverão ser executadas com volume mínimo e compactadas
com energia padronizada.

•

Estaca Strauss

Estaca tipo escavada utilizando como revestimento tubos de aço com 2,5 m de comprimento e
piteira (ferramenta de escavação)
A escavação é executada avançando a piteira e o revestimento acoplando por roscas os tubos de
revestimento até a profundidade especificada em projeto.
Concluída a perfuração limpa-se o interior do tubo de revestimento com auxílio da piteira e água.
Lança-se uma quantidade de concreto através de funil até se ter uma coluna de concreto com cerca de
1m no interior do tubo.
Apiloa-se esse concreto sem mexer no tubo de revestimento e coloca-se a armação, no caso de estaca
armada.
Para a execução do fuste da estaca, vai se lançando o concreto e apiloando com um soquete a medida
que vai se extraindo o tubo de revestimento . Para garantir a continuidade do fuste deve-se manter, durante
a concretagem, uma coluna de concreto de 6m dentro do tubo, principalmente na presença de camadas de
solo mole.
Já em argilas muito moles ou areias submersas não é recomendado o emprego de estacas do tipo
Strauss

•

Estaca Hélice Contínua

Estaca do tipo moldada “in loco” escavada com um trado helicoidal com o comprimento da estaca e
injeção de concreto através da haste central do trado (geralmente um tubo de 5” de diâmetro).
A perfuração consiste em cravar o trado até a profundidade desejada (comprimento de projeto da
estaca).
É executada de modo contínuo, sem retirada do trado para que este contenha o terreno permitindo sua
execução tanto em solos coesivos ou areias mesmo abaixo do N.A.
Alcançada a profundidade de projeto o concreto é bombeado através do tubo central do trado à
medida que o trado é retirado do terreno.
Nesta fase a velocidade de retirada do trado (sem rodar) deve ser controlada para que não haja perigo
de seccionamento do fuste pela entrada de solo antes do preenchimento com concreto. Efeito seringa
No final da concretagem a armação previamente montada é introduzida na estaca já concretada com
auxílio de um peso e auxiliado em alguns casos por um vibrador.

•

Estaca Hélice Contínua

Nas estacas submetidas tão somente à esforços de compressão normalmente só necessitam da
armação de ligação com o bloco de fundação ( geralmente da ordem de 4m);
Em estacas submetidas à esforços de tração ou flexão ( caso de estacas para contenção) as armaduras
geralmente são longas, (as vezes mais que 12m) e portanto para permitir sua introdução no concreto é
necessário que elas sejam suficientemente rígidas projetadas com estribos executados em aspiral para se
evitar emendas por transpasse.
A armação é centralizada na estaca por meio de espaçadores e roletes para garantir o cobrimento
mínimo de projeto.
Muitas vezes para garantir uma maior facilidade na introdução da armadura usar argamassa no lugar
do concreto.

Na tabela apresentada a seguir apresentamos as
características mínimas de equipamentos necessárias para
execução das estacas em função do torque, do equipamento do
diâmetro e comprimento da estaca .

Controle executivo
Para controle da execução os equipamentos já vêm providos com um computador de
bordo com mostrador digital instalado na cabine do operador , alimentado por sensores
colocados em vários pontos do equipamento que informam todos os dados de execução da
estaca
•

Profundidade da ponta do trado em relação a cota do terreno

•

Velocidade de rotação do trado

•

Velocidade de penetração do trado

•

Velocidade de subida do trado

•

Torque

•

Inclinação da torre

•

Pressão do concreto

•

Sobre consumo total e sobre consumo parcial a cada 50 cm

•

Estas informações todas são processadas por um micro computador que imprime o

Estaca Hélice contínua

Estaca Hélice Contínua problemas com o
controle executivo
•

Vejamos com são obtidos os parâmetro de controle de execução processados e
apresentados pelo micro computador de bordo:

•

Profundidade da ponta do trado

•

Velocidades de rotação

•

Velocidade de penetração e de subida

informação exata

•

Inclinação da torre

informação exata

•

Torque durante a penetração

•

Sobre consumos

informação exata
informação exata

pressão de óleo
número de pulsos

Estaca Hélice Contínua (Controles)
•

O torque informado pela pressão do óleo não informa corretamente a resistência do
terreno pois pode-se conseguir torques altos em terrenos com pouca resistência
aumentado a velocidade do trado e forçando sua penetração

•

Os sobre consumos de concreto informado pelo pulso da bomba, para serem corretos, é
necessário fornecer ao computador o volume exato de cada pulso.(?)

•

A pressão do concreto é medida na entrada do concreto no trado junto com a contagem
dos pulsos

Estaca Hélice Contínua
•

Uma grande preocupação na execução é quando da retirada do trado durante a
concretagem. Se a velocidade de subida do trado for maior que a velocidade de subida do
concreto bombeado dentro da estaca , criará vazios que certamente serão preenchidos
com solo estrangulando o fuste ou mesmo seccionando.

•

Este fato não será mostrado pelo controle do computador pois a velocidade de subida no
controle está diretamente relacionada coma pressão e o sobre consumo de concreto.

•

Quanto maior o diâmetro da estaca maior a probabilidade deste fato acontecer pois o
diâmetro do tubo de alimentação do concreto é sempre da ordem de 5”

•

Esta não conformidade não será revelada pelo controle do computador.

Estacas Escavadas com Fluído
Estabilizante
•

São estacas moldadas “ in loco” que utilizam fluídos estabilizantes para suporte das
escavações.

•

Elas podem ser circulares ( Estacões ) ou retangulares ( Barretes )

•

O processo executivo :

•

Escavação e preenchimento simultâneo da escavação como o fluido.

•

Colocação dentro da escavação cheia de fluído da armadura previamente

•

Lançamento do concreto de baixo para cima com auxílio de tubos tremonha
(concretagem submersa).

montada.

Estacas Escavadas com Fluído
Estabilizante
•

Fluído estabilizante

•

Bentonita é uma argila natural da família das montmorilonitas encontradas em depósitos
naturais . Elas podem ser sodicas NA+ ou cálcicas CA++.

•

Somente as bentonitas sódicas são apropriadas para a utilização como fluído
estabilizante.

•

Misturada com água ( 4% á 8% ) as partículas de
bentonita se hidratam formando uma suspensão
coloidal com estrutura tipo “ castelo de cartas”

Estacas Escavadas com Flúido
Estabilizante
•

A NBR 6122 fixa limites para as características das bentonitas .Fornecer a bentonita
dentro das especificações é responsablidade do fornecedor.

•

A NBR 6122 também fixa limites para as propriedades das lamas bentoníticas usadas
nas escavações e como mensurar esses parâmetros na obra .

Estacas escavadas com Fluído
Estabilizante
•

Equipamentos:

•

Os equipamentos para escavação podem ser de dois tipos:

•

Equipamentos que destroem a estrutura do solo ou rocha em pequenos
fragmentos que são transportados para fora da escavação pelo fluxo da lama.

•

Este processo provoca uma mistura íntima do solo com a lama
contaminando-a severamente. Estão neste grupo os equipamentos que
operam com tricones “roller bits” etc..

•

Equipamentos que cortam o solo como um todo e o transportam para fora da
escavação . Estão nesse grupo os equipamentos que operam com baldes,
trados para os estacões e “clamshells para as barretes .

Estacas escavadas com Fluído
Estabilizante

Estacas Escavadas com Fluído
Estabilizante
•

Fatores que influenciam a escavação

•

Equipamentos com folgas e ferramentas desbalanceadas ou desalinhadas certamente
acarretarão desvios nas escavações.

•

O bom posicionamento dos equipamentos em relação à estaca ,as boas condições de
suporte da plataforma de trabalho são fundamentais.

•

Lençol Freático

•

Para que as lamas estabilizantes possa exercer sua função é necessário que haja uma
tendência de fluxo da lama do interior da escavação para fora da mesma. Isso pressupõe
que o nível da lama na escavação, mesmo no seu nível mais baixo, esteja sempre acima
do N.A. pelo menos 1,5 m

Estacas Escavadas com Fluído
Estabilizante
•

Condições do subsolo

•

Camadas de solo com k < 1 cm/seg pode ser estabilizada com lama na concentração de
4% à 8%

•

Solos com k > 5cm/seg o exige o uso de revestimento

•

Matacões ou camadas duras inclinadas podem ocasionar desvios

•

Presença de passagens de limonita ou veios de quartzo pedem uso de trepano

•

O uso de trépanos pesados trabalhando com baldes ou “clamshells” tem sido usado para
engastar estacas em rocha branda. O avanço é lento e pode causar desmoronamento das
paredes .

Estacas Escavadas com Fluído
Estabilizante
•

Perfuração de rochas duras ( granito gnaisse, quartzito com resistência da ordem de
1500kg/cm2 podem ser escavadas por circulação reversa exigindo por exemplo uma
força de perfuração de 80 ton sobre o “roller bit” para estaca com diâmetro de 1,0m o que
acarreta a utilização de hastes especiais reforçada

•

A velocidade de perfuração é lenta e o consumo de “bits” muito alto

•

Martelos de fundo (“down the hole”) de grande diâmetro ou “cluster de martelos” já
foram usados para perfurar estacas em rocha .

Estacas Escavadas com Fluído
Estabilizante
•

Armaduras:

•

Terminada a escavação as armaduras previamente montadas de acordo com o projeto,
suficientemente rígidas para serem içadas e manuseadas por guindastes são introduzidas na
escavação.

•

As armaduras providas de espaçadores que são instaladas dentro da estaca devem prever
sempre passagem para o tubo ou tubos tremonhas e serem presas nas guias (mureta ou tubo)
para evitar serem deslocadas pelo concreto.

Estacas Escavadas com Fluído
Estabilizante

Estacas Escavadas com Fluído
Estabilizante
•

Concretagem submersa

•

Preparo da lama:

•

Durante a escavação, partículas de solo vão se incorporando à lama aumentando sua
densidade e viscosidade.

•

As partículas mais finas (argila e silts) permanecem em suspensão enquanto as areias vão
decantando lentamente .Nesse movimento para baixo arrastam partículas de bentonita
formando no fundo da escavação uma pasta densa e viscosa difícil de ser removida pelo
concreto.

•

Dependendo do grau de contaminação da lama este fato acontece não só no fundo mas
também na superfície do concreto já lançado.

•

Lançar concreto nessa situação será enfrentar ,no futuro ,problemas como: Estacas sem
resistência de ponta ,estacas seccionadas , estacas com atrito lateral baixo , problemas
estes de difícil solução

•

Para concretar é necessário promover uma boa limpeza de fundo e colocar a lama dentro
dos parâmetros exigidos pela norma.

Estacas Escavadas com Fluído
estabilizante
•

Limpeza do fundo e preparo da lama

•

Inicialmente a limpeza de fundo pode ser feita com a própria ferramenta de escavação
prosseguindo a limpeza bombeando a lama contaminada do fundo para fora substituindoa por lama nova ou reciclada.

•

Este bombeamento pode ser feito por circulação reversa através dos tubo tremonhas.

•

Há casos que o emprego do sistema de “air lift” é necessário

•

Neste processo é importante que a retirada da amostra da lama para ensaio seja retirada,
com certeza , do fundo da escavação

Estacas Escavadas com Fluído
Estabilizante
•

Lançamento do concreto

•

Colocada a armadura o concreto é lançado através dos tubos tremonhas no fundo da
escavação e por ser mais denso que a lama expulsa a mesma preenchendo totalmente e
perfeitamente a escavação sem com ela se misturar e por uma ação de raspagem remover
a lama da superfície da escavação e das ferragens.

•

De uma maneira geral as condições para uma boa concretagem serão de atendidas se
concreto e lama estiverem de acordo com as condições recomendadas pela norma NBR6122

•

Tendo em vista as baixas tensões de trabalho do concreto neste tipo de fundação e ser a
trabalhabilidade e a coesão da mistura os fatores mais importantes para uma boa
concretagem nem a Norma Brasileira nem outras normas se preocupam com a resistência
do concreto . As altas resistências obtidas com as dosagens recomendadas ( 400kg/m3)
devido as excelentes condições de cura indicam não ser necessário especificar a
resistência do concreto

•

Estacas Escavadas com Fluído
Estabilizante
•

Condições de lançamento do concreto

•

Lançamento do concreto diretamente da betoneira no funil de concretagem

•

Evitar bombear o concreto diretamente nos tubos tremonhas .

•

Distância máxima que o concreto pode percorrer sem perder a capacidade de deslocar a
lama de é 3m. No caso de distância maiores usar mais de um tubo tremonha lançando
concreto igualmente em cada um

•

Iniciar a concretagem com o tubo tremonha colocado no fundo da escavação ~0,30m. A
medida que o concreto sobe na estaca sua capacidade de fluir diminue e será necessário
levantar o tubo para voltar a fluir. Esta operação é delicada e exige cuidado para manter
a ponta do tubo tremonha sempre imersa no concreto mínmo 2 metros.

•
•

Concretagem:

Boletim de Controle:

OBRIGADO!
FIM.

Eng. José Luiz Saes

