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RESUMO 
 
 

Fundação Profunda: Estacas Cravadas Resumo As estacas têm como função transmitir as 
cargas da fundação para as camadas mais profundas do solo, podem ser de madeira, 
concreto, aço ou uma combinação desses materiais. As estacas de concreto podem ser pré-
fabicadas ou moldadas in situ (moldadas no solo). Dependendo da natureza do apoio oferecido 
pelo solo circundante, as estacas podem ainda ser de pontas ou de atrito, estas ultimas 
também chamadas de estacas flutuantes. A maioria das estacas são cravadas no solo, porém 
algumas estacas de concreto moldadas in situ podem ser perfuradas, empregando-se métodos 
muito semelhantes aos adotados nas sondagens para exploração de subsolo. Há estacas que 
resistem a esforços verticais e são as mais utilizadas, porém existem casos em que se 
necessita de resistência de esforços horizontais, então elas são cravadas de forma inclinada, 
denominadas estacas inclinadas. A inclinação máxima possível dessas estacas depende do 
equipamento de cravação utilizado, podendo atingir até 45° (inclinação de 1:1). As estacas de 
madeira são capazes de durar séculos quando se encontram completamente submersas, 
porém quando há variações de umidade elas ficam danificadas. As estacas pré-moldadas de 
concreto armado, com lados de 30 a 45 centímetros, podem suportar cargas muito maiores, até 
45 toneladas por estaca, dependendo das suas dimensões, e podem receber bem os esforços 
provenientes da cravação. Se a estaca for muito comprida, para cortá-la deve-se desbastar a 
superfície do concreto para descobrir a armadura, depois se corta a armadura por meio de um 
maçarico e somente então se pode separar a parte em excesso. Uma vez que as estacas são 
moldadas na superfície, é possível inspecionar e controlar sua fabricação minuciosamente. 
Entre os tipos mais freqüentemente usados de estacas de aço, estão os constituídos por perfis 
laminados resistentes em I, de abas largas. Essas estacas são usualmente denominadas 
estacas H. Não é necessário que seu comprimento seja exatamente pré-determinado antes da 
cravação, pois, se forem muito compridas, poderão ser facilmente cortadas usando-se um 
maçarico e, se for necessário aumentar seu comprimento, isto poderá ser feito por soldagem. 
Dependendo da seção utilizada, em condições favoráveis de terreno, as estacas H, 
trabalhando de ponta, podem suportar cargas de 43 a 108 toneladas e as de atrito de 43 a 63 
toneladas. As estacas tubulares de aço podem ser inspecionadas em toda sua extensão antes 
da concretagem. Nestas estacas o tubo de aço é de espessura suficiente para permitir a 
cravação, sem que haja necessidade de colocar um núcleo interior provisório para dar rigidez à 
estrutura, o que aumentaria seu custo. As estacas tubulares podem ser cravadas com a ponta 
fechada ou aberta. Palavras-chave: Fundação. Estaca. Concreto.  


