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ESTACAS ESCAVADAS – TRADO
MECÂNICO

RESUMO
Neste breve artigo abordaremos a
metodologia executiva das estacas
escavadas sem fluido de estabilização ou
lama bentonitica.
Esse tipo de fundação também é
conhecido como estaca trado.

Um caso particular da estaca escavada
mecanicamente
é
a
estaca
broca executada,
usualmente,
por
perfuração com trado manual.
A profundidade das estacas escavadas a
trado mecânico é limitada ao nível do
lençol freático.
ESTACAS MOLDADAS IN LOCO
São estacas
escavadas executadas
preenchendo-se, com concreto ou
argamassa, perfurações previamente
executadas no terreno.

PALAVRAS CHAVES
Fundações, estaqueamento, estacas,
geotecnia, engenharia civil, trado,
escavação de estacas.
FUNDAÇÃO PROFUNDA
Elemento de fundação que transmite a
carga ao terreno ou pela base (resistência
de ponta) ou por sua superfície lateral
(resistência de fuste) ou por uma
combinação das duas, devendo sua ponta
ou base estar assente em profundidade
superior ao dobro de sua menor
dimensão em planta, e no mínimo 3,0 m.
DEFINIÇÃO NORMATIVA
Estacas escavadas, também conhecidas
como estacas trado, ou estacas
escavadas sem fluido, são estacas
executadas por perfuração do solo
através de trado mecânico, sem emprego
de revestimento ou fluido estabilizante.

HISTÓRIA
A
primeira
referência
histórica
documentada para estaqueamento pode
ser rastreada até ao século quatro aC.
Heródoto, o escritor e viajante grego,
também conhecido como o pai da
história registra como os Paeonians
viviam em habitações erguidas sobre
estacas elevadas cravadas no leito de um
lago.
Segundo R. J. M. Sutherland, o
desenvolvimento das estacas escavadas
se deu no período pós guerra, onde
foram realizadas pesquisas para uso de
pequenas estacas escavadas para
fundações habitacionais nas argilas de
Londres.
Em 1959 Skempton teve sucesso em sua
experiência com estacas escavadas em
edificações de até 10 pavimentos
produzindo assim os meios de
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dimensionamento das capacidades de
carga.
O uso de estacas de grande diâmetro são
primeiramente reportadas na “Chicago
school of foudations”.
FIGURA 1- CANTEIRO DE OBRA DE ESTACAS ESCAVADAS DA
AP&L GEOTECNIA E FUNDAÇÕES

As perfuratrizes para estacas trado são
freqüentemente
montadas
em
caminhões ou sobre esteiras e constam
de uma mesa rotatória que aplica torque
em uma haste do tipo Kelly que transfere
ao trado a energia necessária para
escavar o solo.
Alguns equipamentos são dotados de
pull-down que aplicam além do esforço
de rotação um avanço hidráulico vertical
facilitando a penetração do trado no
maciço do solo. Estes equipamentos
aumentam
significativamente
a
produtividade.

DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL –
ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN
LOCO
As estacas escavadas quando solicitados
a cargas de compressão e tensões
limitadas a 5 ou 6 mpa, (dependendo do
tipo de estaca), podem ser executadas
em concreto não armado, exceto quanto
à armadura mínima de ligação com o
bloco. Estacas com solicitações que
resultem em tensões superiores devem
se dotadas de armadura

A cada comprimento do trado penetrado
no terreno o mesmo é retirado e
realizado o basculamento. Nesse
momento todo material escavado é
retirado do trado.
METODOLOGIA EXECUTIVA
PERFURAÇÃO
A escavação é feita com trado curto
acoplado a uma haste até a profundidade
especificada em projeto, devendo-se
confirmar as características do solo
através da comparação com a sondagem
mais próxima.

A resistência característica do concreto
fck deve ser aplicado um fator reduto de
0,85, para levar em conta a diferença
entre os resultados de ensaio rápidos de
laboratório a resistência sob a ação de
cargas de longa duração.
EQUIPAMENTO
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FIGURA 2 - MATERIAL ESCAVADO DEPOSITADO NO TRADO
EM OBRA DA AP&L GEOTECNIA E FUNDAÇÕES.

COLOCAÇÃO DA ARMADURA
No caso das estacas não sujeitas a tração
ou a flexão, a armadura é apenas de
arranque sem função estrutural e as
barras de aço podem ser posicionadas no
concreto, uma a uma, sem estribos,
imediatamente após a concretagem,
deixando-se para fora a espera
(arranque) prevista em projeto.
No caso de estacas submetidas a esforços
de tração, horizontais ou momentos, a
armadura projetada deve ser colocada no
furo da estaca antes da concretagem.
Para tensões médias atuantes de até 5
mpa o comprimento mínimo de
armadura para as estacas escavadas é de
2,0 m.

FIGURA 3 - BASCULAMENTO E DESCARGA DO MATERIAL
ESCAVADO EM OBRA DA AP&L GEOTECNIA E FUNDAÇÕES.

CONCRETAGEM
A concretagem deve ser feita no mesmo
dia da perfuração, através de um funil
que tenha comprimento mínimo de 1,5
m. A finalidade deste funil é orientar o
fluxo de concreto.
O concreto a ser utilizado deve satisfazer
as seguintes exigências:
•
•
•
•

Consumo de cimento não inferior
a 300 kg/m3.
Abatimento ou slump ente 8 e 12
cm para estacas não armadas.
Abatimento ou slump entre 12 e
14 cm para estacas armadas.
Diâmetro máximo do agregado 19
mm – brita1.
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FCK maior que 20 mpa aos 28
dias.

arrasamento, deve-se fazer a demolição
desse trecho e recompô-lo até esta cota.

FIGURA 4 - INTRODUÇÃO DA ARMADURA EM ESTACAS
ESCAVADAS. OBRA DA AP&L GEOTECNIA E FUNDAÇÕES

Estacas cujo topo resulte abaixo da cota
de arrasamento prevista devem ser
emendadas fazendo-se o transpasse da
armadura.

•

O material utilizado na recomposição
deve apresentar resistência não inferior a
do concreto da estaca.
A seção resultante da demolição do topo
da estaca acima da cota de arrasamento
deve ser plana e perpendicular ao eixo da
estaca.

FIGURA 5 - LANÇAMENTO DE CONCRETO EM TUBO
TREMONHA EM OBRA DA AP&L GEOTECNIA E FUNDAÇÕES.

Na demolição pode-se utilizar ponteiro
ou martelos leves, potencia menor que
1.000 w para seções de até 900 cm2.
QUALIDADE E DESEMPENHO
ESTACAS ESVADAS

DAS

A seqüência executiva não permite a
execução de estacas com espaçamento
inferior a 3 diâmetros em intervalo
inferior a 12 horas. Esta distancia se
refere à estaca de maior diâmetro.
Ao menos 1% das estacas, e no mínimo
uma por obra, deve ser exposta abaixo da
cota de arrasamento e, se possível, até o
nível de água, para verificação da sua
integridade e qualidade do fuste.
EXCENTRICIDADE DA LOCAÇÃO
PREPARO DA CABEÇA E LIGAÇÃO COM O
BLOCO DE COROAMENTO
No caso de estacas com concreto
inadequado abaixo da cota de

Para estacas escavadas de qualquer
dimensão, é aceitável, sem qualquer
correção adicional, um desvio entre o
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eixo da estaca e o ponto de aplicação da
resultante das solicitações do pilar de
10% da menor dimensão da estaca.

HISTORIC CONCRETE: BACKGROUND TO
APPRAISAL - R. J. M. SUTHERLAND,DAWN
HUMM,MIKE CHRIMES

DESAPRUMO DE ESTACAS
Não há necessidade de verificação de
estabilidade e resistência, nem de
medidas corretivas para desvio de
execução, em relação ao projeto,
menores que 1/100.
FIGURA 6 - BLOCO DE COROAMENTO EM GRUPO DE ESTACAS
ESVADAS EM OBRA DA AP&L GEOTECNIA E FUNDAÇÕES.
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AP&L Geotecnia e Fundações – Fan Page
no Facebook
https://www.facebook.com/aplgeotecnia
fundacoes
AP&L Geotecnia e Fundações – Clientes e
Obras
http://www.apl.eng.br/clientes
AP&L Geotecnia e Fundações
Metodologia Estacas Metálicas

–

http://apl.eng.br/artigos/2016METODOLOGIA-ESTACA-METALICA.pdf
AP&L Geotecnia e Fundações – Estacas
Escavadas
http://www.apl.eng.br/escavada
AP&L Geotecnia e Fundações – Canal do
You Tube
https://www.youtube.com/user/edfo
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