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RESUMO 
 
 

Atualmente, a preocupação com as questões ambientais estão cada vez mais fortes e notórias. 
No início de um trabalho de escavação deve haver sempre a preocupação em se fazer uma 
análise geral do material a ser utilizado, da qualidade e da eficiência na proteção contra o 
deslizamento de terras nas cavidades das estacas, e, verificar a possibilidade do material de 
descarte poder ser reaproveitado ou descartado sem prejudicar a natureza. Neste contexto, o 
objetivo do trabalho foi estudar a viabilidade de utilização da lama bentonítica e dos polímeros 
sintéticos em estacas escavadas de grande diâmetro. O desenvolvimento foi executado por 
meio da análise da aplicação da lama e do polímero na execução de fundações. Constatou-se 
que ambos os materiais são fluídos estabilizantes, porém, o emprego da lama bentonítica para 
utilização em estacas de grandes diâmetros tornou-se primordial, de tal forma que, em alguns 
casos sua utilização se torna insubstituível. Foi utilizada, inicialmente, nas perfurações 
petrolíferas e teve uso difundido no setor de estacas, sendo aceito, sem restrições, para 
execução. A lama, constituída essencialmente de água e bentonita, a qual, geralmente, 
formada por alterações de cinzas vulcânicas, contém altas concentrações de bases e ferro. 
Após aplicação nas cavidades, preenche os espaços vazios do solo e adquiri rigidez, formando 
uma película gelatinosa, consequentemente, gera pressão ao redor do furo evitando o 
desabamento da parede, tornando possível a utilização da lama bentonítica, sem necessidade 
de aplicação revestimento. Os polímeros sintéticos surgiram da necessidade de realizar a 
mesma função que a lama, porém, de maneira menos prejudicial ao meio ambiente, e, 
consequentemente, mais econômica. Tais polímeros começaram a ser desenvolvidos no final 
do século XIX e são produzidos basicamente através de polímeros de adição e polímeros de 
condensação. Os de adição são aqueles de forma mais simples, ou seja, a “soma” de vários 
monômeros que resultam em macromoléculas, onde todos os monômeros são iguais entre si; 
já os de condensação são adquiridos geralmente através de dois monômeros (dímeros), onde 
ocorre a expulsão de uma substância mais simples, podendo citar como exemplo, a água. 
Utilizando-se do mesmo recurso adotado para a bentonita, acrescenta-se água ao polímero, 
sendo que as moléculas são fixadas pelas longas cadeias do polímero, fazendo com que a 
estrutura inche e aumente a viscosidade do material. Este produto também permite a 
realização de perfurações, sem aplicação de revestimento. Analisando os dois materiais 
verificou-se que a lama bentonítica tem preço muito menor de aquisição, quando comparada ao 
polímero, porém os custos para descarte são elevados, tornando maior o preço do produto 
final. O material deve receber um tratamento antes do descarte, para que se torne aceitável, 
após, será devolvido ao meio ambiente, pois atende as especificações da Classe IIA da 
NBR1004. No caso dos polímeros sintéticos, apesar do custo de aquisição do fluído ser 
superior ao da lama, o descarte é de valor inferior, podendo ser realizado em qualquer bota-
fora, além do que oferece várias outras vantagens, como por exemplo, fácil preparo e 
dispersão em água, redução do tempo de espera de 24h para inchamento – fato que ocorre na 
lama –, para aplicação imediata, após 15min de mistura, além de apresentar alto índice de 
reaproveitamento (3,5 a 5 vezes). Pode-se concluir que o uso de polímeros sintéticos torna-se 
viável se comparado a lama bentonítica. Além de ter melhor custo/benefício apresenta também 
maior biodegrabilidade, podendo o Homem utilizar, cada vez mais a tecnologia a seu favor e a 
favor do meio ambiente, gerando um benefício mútuo. 


