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Comparação do desempenho, em termos de recalque e custo, de fundações em estacas hélice... 

FERREIRA, T. J. ; GONÇALVES, P. M. A. S. 
 

 

RESUMO 

Neste trabalho procurou-se investigar as características, no que se refere 

ao desempenho em recalques e aos custos de execução, de duas soluções para 

projetos de fundação do tipo bloco sobre estacas, uma dimensionada para o emprego 

de estacas Hélice e a outra para Estacão, métodos bastante utilizados para a 

absorção de cargas de prédios altos em diversas regiões do Brasil. 

Inicialmente estudou-se a evolução da engenharia de fundações no país, 

referente ao desenvolvimento de fundações profundas empregando-se estacas, 

fazendo-se um retrospecto, desde o surgimento das primeiras construções com este 

tipo de fundação, até as técnicas mais modernas utilizadas hoje nos principais centros 

urbanos, dando-se enfoque especial para as duas soluções tratadas neste trabalho. 

Posteriormente revisou-se os métodos empíricos de capacidade de carga 

e de previsões de recalque em estacas isoladas e com interação de grupo. 

Por fim, para o caso particular de um edifício alto de Goiânia, calculou-se 

os recalques em diversos pontos do solo para a fundação em Hélice Contínua 

Monitorada e para Estacão e levantou-se os custos de execução de cada uma, a fim 

de compara-las e concluir qual delas se apresenta como a solução mais viável técnico-

financeiramente para serem adotadas em projetos com esse nível de carregamento. 
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Comparação do desempenho, em termos de recalque e custo, de fundações em estacas hélice... 

FERREIRA, T. J. ; GONÇALVES, P. M. A. S. 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

FIGURA 2.1 – Colocação da camisa-guia (GEOFUND, 2013) ......................... 15 

FIGURA 2.2 – Lama bentonítica (GEOFUND, 2013) ....................................... 16 

FIGURA 2.3 -  Perfuração da estaca (GEOFUND, 2013)................................. 16 

FIGURA 2.4 – Equipamento para execução de estaca tipo hélice contínua 

(BRAGA, 2009) ................................................................................................ 18 

FIGURA 2.5 – Sequência de execução (FUNDAÇÕES ESTACA HÉLICE, 2013) 

 ......................................................................................................................... 18 

FIGURA 2.6 – Fator inicial   (Poulos e Davis, 1980) ...................................... 22 

FIGURA 2.7 - Correção de compressibilidade   (Poulos e Davis,1980) ....... 22 

FIGURA 2.8 - Correção da camada finita  (Poulos e Davis, 1980) ............... 23 

FIGURA 2.9 - Correção coeficiente de Poisson  (Poulos e Davis, 1980) ..... 23 

FIGURA 2.10A - Fatores de interação (Poulos e Davis,1980) ........................ 28 

FIGURA 2.10B - Fatores de interação (Poulos e Davis,1980) ........................ 28 

FIGURA 2.10C - Fatores de interação (Poulos e Davis,1980) ........................ 28 

FIGURA 2.11A – Correções ao fator de interação para espessura (finita) do 

meio, alargamento de base e coeficiente de Poisson (Poulos e Davis, 1980) 

.......................................................................................................................... 29 

FIGURA 2.11B – Correções ao fator de interação para espessura (finita) do 

meio, alargamento de base e coeficiente de Poisson (Poulos e Davis, 1980) 

.......................................................................................................................... 29 

FIGURA 2.11C – Correções ao fator de interação para espessura (finita) do 

meio, alargamento de base e coeficiente de Poisson (Poulos e Davis, 1980) 

.......................................................................................................................... 29 



Comparação do desempenho, em termos de recalque e custo, de fundações em estacas hélice... 

FERREIRA, T. J. ; GONÇALVES, P. M. A. S. 
 

 

FIGURA 3.1 - Localização das futuras instalações do Edifício Only Marista - 

(Disponível em: http://www.onlymarista.com.br/localizacao) ........................... 30 

FIGURA 3.2 - Planta de locação dos pilares – Only Marista (COLMÉIA 

CONSULTORIA E PROJETOS LTD., 2013) ................................................... 31 

FIGURA 3.3 - Planta de locação das estacas tipo hélice contínua monitorada – 

Only Marista (ENGESOL, 2013) ...................................................................... 32 

FIGURA 3.4 - Sondagem utilizada para cálculos – Only Marista (ENGESOL, 

2013) ................................................................................................................ 34 

FIGURA 3.5 - Fundação utilizando estacas escavadas com lama bentonítica 

.......................................................................................................................... 36 

FIGURA 3.6 – Representação dos recalques para o bloco isolado (GARP8) 

.......................................................................................................................... 40 

FIGURA 3.7 – Representação dos recalques para interações de estacas entre 

dois blocos (GARP8)  ...................................................................................... 41 

FIGURA 3.8 - Espessura dos blocos para a malha do projeto de hélice contínua 

Monitorada (GARP8) ....................................................................................... 41 

FIGURA 3.9 - Carregamentos aplicados sobre a malha do projeto de hélice 

contínua para a combinação My Mínimo (GARP8)  ........................................ 42 

FIGURA 4.1 - Disposição dos cortes próximos às áreas de maiores 

carregamentos da fundação em hélice contínua ............................................. 43 

FIGURA 4.2 - Disposição dos cortes próximos às áreas de maiores 

carregamentos da fundação em estacão ....................................................... 44 

FIGURA 4.3 - Distribuição de recalques para o Mx Máximo no projeto de Hélice 

Contínua (GARP8) ........................................................................................... 46 

FIGURA 4.4 - Distribuição de recalques para o Mx Máximo no projeto de 

Estacão (GARP8) ............................................................................................ 46 

http://www.onlymarista.com.br/localizacao


Comparação do desempenho, em termos de recalque e custo, de fundações em estacas hélice... 

FERREIRA, T. J. ; GONÇALVES, P. M. A. S. 
 

 

FIGURA 4.5 – Distribuição de recalques para o Mx Mínimo no projeto de Hélice 

Contínua (GARP8) ........................................................................................... 47 

FIGURA 4.6 – Distribuição de recalques para o Mx Mínimo no projeto de 

Estacão (GARP8) ............................................................................................ 47 

FIGURA 4.7 - Distribuição de recalques para o My Máximo no projeto de Hélice 

Contínua (GARP8) ........................................................................................... 48 

FIGURA 4.8 – Distribuição de recalques para o My Máximo no projeto de 

Estacão (GARP8) ............................................................................................ 48 

FIGURA 4.9 - Distribuição de recalques para o My Mínimo no projeto de Hélice 

Contínua (GARP8) ........................................................................................... 49 

FIGURA 4.10 - Distribuição de recalques para o My Mínimo no projeto de 

Estacão (GARP8) ............................................................................................ 49 

FIGURA 4.11 – Recalques dos nós sob o Corte AA na fundação em Hélice 

Contínua .......................................................................................................... 50 

FIGURA 4.12 – Recalques dos nós sob o Corte AA na fundação em Estacão 

.......................................................................................................................... 50 

FIGURA 4.13 – Recalques dos nós sob o Corte BB na fundação em Hélice 

Contínua .......................................................................................................... 51 

FIGURA 4.14 – Recalques dos nós sob o Corte BB na fundação em Estacão 

.......................................................................................................................... 51 

FIGURA 4.15 – Recalques dos nós sob o Corte CC na fundação em Hélice 

Contínua .......................................................................................................... 52 

FIGURA 4.16 – Recalques dos nós sob o Corte CC na fundação em Estacão 

.......................................................................................................................... 52 

FIGURA 4.17 – Comparação dos recalques para o MX no Corte AA das 

fundações em Hélice e Estacão ...................................................................... 54 



Comparação do desempenho, em termos de recalque e custo, de fundações em estacas hélice... 

FERREIRA, T. J. ; GONÇALVES, P. M. A. S. 
 

 

FIGURA 4.18 – Comparação dos recalques para o MY no Corte AA das 

fundações em Hélice e Estacão ...................................................................... 54 

FIGURA 4.19 – Comparação dos recalques para o MX no Corte BB das 

fundações em Hélice e Estacão ...................................................................... 55 

FIGURA 4.20 – Comparação dos recalques para o MY no Corte BB das 

fundações em Hélice e Estacão ...................................................................... 55 

FIGURA 4.21 – Comparação dos recalques para o MX no Corte CC das 

fundações em Hélice e Estacão ...................................................................... 56 

FIGURA 4.22 – Comparação dos recalques para o MY no Corte CC das 

fundações em Hélice e Estacão ...................................................................... 56 

FIGURA 4.23 – Arranjo dos blocos e estacas sob o corte CC para o projeto em  

Hélice ............................................................................................................... 58 

FIGURA 4.24 – Arranjo dos blocos e estacas sob o corte CC para o projeto em 

Estacão ............................................................................................................ 58 

 

 

 

 



Comparação do desempenho, em termos de recalque e custo, de fundações em estacas hélice... 

FERREIRA, T. J. ; GONÇALVES, P. M. A. S. 
 

 

LISTA DE TABELAS 

TABELA 2.1 - Valores de C (Décourt e Quaresma, 1978) ......................................... 19 

TABELA 2.2 - Valores de atrito médio (Décourt e Quaresma,1978) ......................... 20 

TABELA 3.1 – Módulos de elasticidade das camadas do solo ................................... 38 

TABELA 4.1 - Concreto para estações ....................................................................... 59 

TABELA 4.2 - Concreto para estacas hélice .............................................................. 59 

TABELA 4.3 - Concreto para blocos dos estações .................................................... 60 

TABELA 4.4 - Concreto para blocos das estacas hélice ............................................. 60 

TABELA 4.5 - Concreto para lastro dos blocos dos estações .................................... 61 

TABELA 4.6 - Concreto para lastro dos blocos das estacas hélice ............................ 61 

TABELA 4.7 - Escavação manual dos blocos dos estações ....................................... 61 

TABELA 4.8 - Escavação manual dos blocos das estacas hélice .............................. 62 

TABELA 4.9 - Aço para estações ................................................................................ 62 

TABELA 4.10 - Aço para estacas hélice ..................................................................... 62 

TABELA 4.11 - Aço para blocos dos estações ............................................................ 63 

TABELA 4.12 - Aço para blocos das estacas hélice ................................................... 63 

TABELA 4.13 - Custo de escavação dos estações .................................................... 66 

TABELA 4.14 - Custo de escavação dos estacões utilizando Hélice Contínua 

Monitorada ................................................................................................................................... 66 

TABELA 4.15 - Custo de escavação das estacas hélice ............................................ 66 

TABELA 4.16 - Custo de execução do Projeto de Estacas Escavadas com Lama 

Bentonítica ................................................................................................................... 67 

TABELA 4.17 - Custo de execução do Projeto de Estacas Hélice Contínua Monitorada 

...................................................................................................................................... 67 



Comparação do desempenho, em termos de recalque e custo, de fundações em estacas hélice... 

FERREIRA, T. J. ; GONÇALVES, P. M. A. S. 
 

 

TABELA 7.1 - Trecho da Planilha de Carga dos Pilares – Only Marista (COLMÉIA 

CONSULTORIA E PROJETOS LTD., 2013) ............................................................... 72 

TABELA 7.2 - Trecho da Planilha de Carga dos Pilares – Only Marista (COLMÉIA 

CONSULTORIA E PROJETOS LTD., 2013) ............................................................... 73 

TABELA 7.3 - Trecho da Planilha de Carga dos Pilares – Only Marista (COLMÉIA 

CONSULTORIA E PROJETOS LTD., 2013) ............................................................... 74 

TABELA 7.4 - Trecho da Planilha de Carga dos Pilares – Only Marista (COLMÉIA 

CONSULTORIA E PROJETOS LTD., 2013) ............................................................... 75 

TABELA 7.5 - Trecho da Planilha de Carga dos Pilares – Only Marista (COLMÉIA 

CONSULTORIA E PROJETOS LTD., 2013) ............................................................... 76 



Comparação do desempenho, em termos de recalque e custo, de fundações em estacas hélice... 

FERREIRA, T. J. ; GONÇALVES, P. M. A. S. 
 

 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................... 9 

1.1 OBJETIVOS ..................................................................................................... 10 

1.1.1 OBJETIVOS GERAIS ...................................................................................... 10 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................ 10 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ............................................................................ 12 

2.1 FUNDAÇÕES EM ESTACAS .......................................................................... 13 

2.1.1 ESTACAS ESCAVADAS COM O USO DE FLUIDO ESTABILIZANTE .......... 14 

2.1.2 ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA ............................................. 17 

2.2 MÉTODO EMPÍRICO DE CAPACIDADE DE CARGA (MÉTODO DÉCOURT-

QUARESMA) ................................................................................................... 18  

2.3 PREVISÕES DE RECALQUES ....................................................................... 20 

2.3.1 RECALQUE DE ESTACA ISOLADA ............................................................... 20 

2.3.2 RECALQUES DE GRUPOS DE ESTACAS .................................................... 24 

2.3.2.1 MÉTODO EMPÍRICO ...................................................................................... 24 

2.3.2.2 FUNDAÇÕES EQUIVALENTES ...................................................................... 25 

2.3.2.3 TEORIA DA ELASTICIDADE ........................................................................... 26 

 

3. METODOLOGIA .............................................................................................. 30 

3.1 CÁLCULO DA NOVA SOLUÇÃO DE PROJETO E COMPARAÇÕES ........... 30 

3.2 PREVISÕES DE RECALQUES ATRAVÉS DE FERRAMENTAS 

COMPUTACIONAIS ........................................................................................ 37 

3.3 ANÁLISES DE RESULTADOS E CONCLUSÕES .......................................... 42 

 

4. RESULTADOS ................................................................................................. 45 

4.1 ANÁLISES DE RECALQUES .......................................................................... 45 

4.1.1 COMPORTAMENTO DO SOLO EM TODA ÁERA DO TERRENO ................. 45 

4.1.2 COMPORTAMENTO DO SOLO NAS REGIÕES DELIMITADAS PELOS 

CORTES .......................................................................................................... 49 

4.1.2.1  ATUAÇÃO DOS ESFORÇOS EM CADA TIPO DE FUNDAÇÃO ................... 50 

4.1.2.2  COMPARAÇÃO DOS RECALQUES PROVENIENTES DOS PRINCIPAIS 

ESFORÇOS ATUANTES EM CADA FUNDAÇÃO .......................................... 53 

4.2 ANÁLISES DE CUSTOS ................................................................................. 59 

4.2.1 CONCRETO .................................................................................................... 63 

4.2.2 ESCAVAÇÃO DOS BLOCOS .......................................................................... 64 



Comparação do desempenho, em termos de recalque e custo, de fundações em estacas hélice... 

FERREIRA, T. J. ; GONÇALVES, P. M. A. S. 
 

 

4.2.3 AÇO ................................................................................................................. 64 

4.2.4 PERFURAÇÃO DAS ESTACAS ...................................................................... 65 

4.2.5 ORÇAMENTO TOTAL ..................................................................................... 66 

 

5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES .................................................................... 68 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................ 70 

 

7. ANEXO I: TABELAS DE COMBINAÇÕES DE CARREGAMENTOS .............. 72 

 

 

 



Comparação do desempenho, em termos de recalque e custo, de fundações em estacas hélice...          9 
 

FERREIRA, T. J. ; GONÇALVES, P. M. A. S. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, visto um crescente adensamento populacional nos 

grandes centros urbanos, acompanhado de uma forte valorização comercial dos 

terrenos mais bem localizados nestes locais, impôs ao mercado construtivo a 

necessidade de produzir edificações cada vez mais altas, que transmitissem um nível 

superior de carregamento às fundações, porém em áreas de implantações altamente 

restrita em tamanho e em boas propriedades do subsolo. 

Consequentemente, modelos antigos de fundações precisaram ser 

aperfeiçoados e outros novos foram incorporados ao mercado, com técnicas mais 

eficientes de execução e equipamentos de tecnologias mais avançadas. Uma 

alternativa que apresentou bom desempenho sob esses parâmetros, foram as 

fundações mistas de blocos sobre estacas, que até hoje configura-se como um dos 

métodos mais empregados no mundo. 

No Brasil este cenário de mudanças também esteve presente, 

principalmente entre as décadas de 60 e 90, porém, de forma desigual de região para 

região, visto o desenvolvimento desuniforme entre elas. Os estados do sudeste, por 

exemplo, foram os primeiros a iniciarem sua verticalização em suas grandes cidades, 

sendo, com isso os pioneiros na execução da grande maioria das técnicas deste tipo 

de fundação. Já em regiões como o Centro-Oeste, com centros urbanos mais novos e 

desenvolvimento tardio, absorveu principalmente as últimas técnicas surgidas. 

Essa sequência histórica heterogênica acabou por criar uma cultura 

diferenciada entre os projetistas no país, que, acima de sua boa técnica, partem para 

escolha da melhor solução de fundação, de acordo com a sua região de origem. 

Em Goiânia, após o surgimento de uma crescente verticalização das 

construções e um aquecimento ascendente do mercado imobiliário, a partir do ano de 

2000, a cidade passou a atrair construtoras nacionais e multinacionais, já atuantes em 

outras partes do Brasil, que resolveram se instalar e lançar os seus novos 

empreendimentos também na capital goiana. 

Essa mistura de profissionais, com cultura e práticas diferentes de 

execução de fundações, fez surgir divergências entre as soluções de projetos de 

escritórios de fundações goianos e preferências dos diretores das construtoras de fora, 
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mais acostumados a receberem projetos de acordo com as práticas mais antigas de 

fundações, presentes nos centros urbanos mais tradicionais do Brasil, em que 

atuavam.  

Nestes locais, era mais comum o emprego de estacões, que resultavam 

em um número reduzido de estacas, com maiores diâmetros e coroadas por blocos de 

menores dimensões. Já em Goiânia, que absorvia técnicas executivas mais novas, 

direcionava a maioria dos projetos para a solução de emprego das estacas hélice 

contínua monitorada, que resultavam em quantidades maiores de estacas, com 

menores diâmetros e coroadas por blocos de maiores dimensões. 

 

1.1 OBJETIVOS 

Separados em gerais e específicos, segue abaixo os seguintes objetivos 

deste trabalho. 

 

1.1.1 OBJETIVOS GERAIS 

Como objetivos gerais, temos: 

 Comparar o desempenho em termos de recalque e custo de duas soluções 

de dimensionamento de fundações, em estacas hélice contínua 

monitorada e estacas de grande diâmetro escavadas com o auxílio de 

lama bentonítica, para o caso particular de projeto de um edifício 

residencial alto em Goiânia-GO, com carregamento característico e 

parâmetros de solo encontrados por sondagem à percussão.  

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Obter por meio de ferramentas computacionais os recalques de projeto 

provenientes da adoção da primeira solução de dimensionamento em 

estacas hélice contínua monitorada; 
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 Redimensionar o projeto, considerando o emprego da solução de fundação 

em estacões e obter, também por meio de ferramentas computacionais, os 

resultados de recalques para essa diferente alternativa; 

 

 Levantar custos para a execução de cada um destes dois tipos de 

fundações, levando em conta os custos médios no país de mão-de-obra, 

materiais e maquinários empregados. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O emprego de fundações profundas em estacas remonta à pré-história, 

época em que se têm os primeiros relatos de sua utilização, como no livro de Straub1 

(1964apud VELLOSO; LOPES, 2010) sobre a história da Engenharia Civil, se referindo 

à construção de estradas, onde, “em regiões pantanosas ou em regiões em que os 

materiais rochosos eram escassos, os romanos recorriam a passadiços de madeira 

apoiados em estacas”. Séculos mais tarde, começou-se a empregar as estacas de 

concreto armado, no qual os seus primeiros registros de utilização foram encontrados 

em Costet e Sanglerat (1969), nas fundações das usinas Babcock-Wilcox, feitas por 

Hennebique, em 1897. 

No Brasil, com o advento do concreto armado, no início do século XX, 

foram construídos os primeiros edifícios no Rio de Janeiro e em São Paulo. Porém, 

não há registros sobre os tipos de fundações utilizadas. As informações mais precisas 

sobre fundações de edifícios surgem a partir de 1930, quando em edifícios construídos 

em concreto armado,que se apoiavam sobre fundações profundas, optava-se pelo uso 

de estacas de madeira ou estacas pré-moldadas de concreto armado (VARGAS, 

1998). 

A primeira empresa especializada em fundações deu início às suas 

atividades em solo brasileiro no ano de 1935, no estado do Rio de Janeiro. Era a 

Franki, de origem belga, que depois se tornou uma empresa nacional, por decreto, e 

criou o que pode ser considerado o primeiro laboratório de solos no País. 

Segundo Maia, (1998, p. 329), neste mesmo ano foi feita a primeira obra 

em que se introduziram as estacas Franki, na construção da Casa Publicadora Batista, 

no Rio de Janeiro, com diâmetros de 350 mm e 400 mm, atingindo 8 metros e 

executadas com 72 estacas. 

Aos poucos, quando a cargas elevadas e condições adversas do subsolo 

tornaram difícil e ou antieconômico o emprego dos outros tipos de fundações 

disponíveis no mercado, no final da década de 60, dá-se início ao emprego de 

fundações com perfuração por rotação, empregando lama bentonítica com a função de 

estabilizar as paredes das escavações, os chamados “estacões”.  A obra pioneira 

                                                             
1
STRAUB, H.A history of Civil Engineering. Cambridge: The M.I.T. Press, 1964. 
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dessa prática foi a Ponte da Avenida Cruzeiro do Sul, sobre o rio Tamanduateí, em 

São Paulo, no ano de 1967 (SAES, 1998) 

 Apenas no final da década de 80, chegam ao mercado as estacas hélice 

contínua, em 1987, através de equipamentos fabricados nacionalmente, baseados em 

modelos importados, que apesar de produzirem diâmetros menores que as estacas 

escavadas com lama, propiciavam um maior controle executivo e maior produtividade 

das fundações. Em 1993, com a importação facilitada, máquinas mais modernas foram 

trazidas da Europa, e a técnica pôde ser aperfeiçoada, graças ao aumento de 

diâmetro e profundidade alcançados pelas estacas. 

 

2.1 FUNDAÇÕES EM ESTACAS 

Estacas são elementos de fundação, executados com auxílio de 

ferramentas ou equipamentos. Esta execução pode ser por cravação a percussão, 

prensagem, vibração ou por escavação. Os principais tipos de estaca são: 

 

 Estacas pré-moldadas: Caracterizam-se por serem cravadas no terreno 

por percussão, prensagem ou vibração e também por fazerem parte do 

grupo denominado estacas de deslocamento (ALONSO, 1995). 

 Estaca de Concreto: São comercializadas com diferentes formatos 

geométricos. A capacidade de carga é bastante abrangente, podendo ser 

simplesmente armadas, protendidas, produzidas por vibração ou 

centrifugação. 

 Estacas Metálicas: São encontradas na forma de trilhos ou perfis. Não há 

possibilidade de quebra e, caso seja necessário realizar emendas, essas 

devem ser soldadas, não permitindo o uso de luvas ou anéis. 

 Estaca tipo Franki: É uma estaca de concreto armado moldada no solo, 

que usa um tubo de revestimento cravado dinamicamente com ponta 

fechada por meio de bucha e recuperado ao ser concretada a estaca 

(MAIA, 1998, p.329). 
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 Estacas tipo Strauss: Elemento de fundação escavado mecanicamente, 

com o emprego de uma camisa metálica recuperável, que define o 

diâmetro das estacas. 

 Estacas-Raiz: São escavadas com perfuratriz, executadas com 

equipamento de rotação ou roto percussão com circulação de água, lama 

bentonítica ou ar comprimido. 

Outros dois tipos de estacas são as escavadas com lama bentonítica e 

as estacas hélice contínua monitorada, que serão objeto de estudo neste trabalho. 

 

2.1.1 ESTACAS ESCAVADAS COM O USO DE FLUIDO ESTABILIZANTE 

 

Estacas escavadas com o uso de fluido estabilizante são estacas de 

grandes diâmetros, escavadas ou perfuradas por rotação, com o emprego de fluido 

estabilizante, que pode ser lama bentonítica ou polímero sintético, e concretagem 

submersa. Suas dimensões variam entre diâmetros de 60 cm até, em alguns casos, 

mais de 2,5 m, e profundidades que podem superar 40 m. 

A lama bentonítica permite a perfuração de poços, sem desmoronamentos, 

a profundidades impossíveis de serem alcançadas com o uso de tubos de 

revestimentos (SAES, 1998). 

A escavação é processada por trado mecânico, dentro das bitolas 

estabelecidas no projeto. Seu procedimento executivo segue especificações da Norma 

Brasileira de Projeto e Execução de Fundações (NBR 6122-2010, ANEXO I) e são 

descritos a seguir: 

 

 Para se executar esse tipo de estaca, primeiramente devem-se cravar as 

camisas-guia para servirem de balizamento das estacas.  

 A escavação da estaca deve ser efetuada com a progressiva colocação de 

lama bentonítica no furo.  

 Deve-se efetuar a limpeza da ponta da estaca e trocar a lama suja por 

lama limpa, antes da colocação da gaiola de armação. 
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 Deve-se tomar muito cuidado na colocação da armação, observando-se 

também quanto aos espaçadores e a fixação na camisa-guia. 

 As gaiolas com comprimentos acima de 15 metros devem ser executadas 

em duas peças individuais, em atendimento aos transpasses projetados. 

 A concretagem da estaca deve ser executada através da utilização de tubo 

tremonha colocado sempre a, no mínimo, 2,0 m do topo do concreto.  

 A lama retirada deve ser bombeada para silos de estocagem, para futura 

utilização, ou então descartada adequadamente. 

 O prazo limite entre o final da escavação e a concretagem não pode 

ultrapassar às 12 horas, portanto, deve haver uma programação eficaz na 

obra, a fim de evitar futuros problemas. 

As Figuras de 2.1 a 2.3 demonstram estacas escavadas com lama 

bentonítica: 

 

 

FIGURA 2.1 – Colocação da camisa-guia (GEOFUND, 2013) 
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FIGURA 2.2 – Lama bentonítica (GEOFUND, 2013) 

 

 

 

  FIGURA 2.3 - Perfuração da estaca (GEOFUND, 2013) 
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2.1.2 ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA 

A estaca Hélice-Contínua é uma estaca de concreto moldada “in loco”, 

executada por meio de trado contínuo e injeção de concreto, sob pressão controlada, 

através da haste central do trado simultaneamente a sua retirada do terreno 

(ANTUNES; TAROZZO, 1998, p. 345). 

A norma que orienta quanto à execução das estacas hélice contínua é a 

NBR 6122 - 2010. 

Este tipo de estaca permite execução em terrenos coesivos e arenosos, na 

presença ou não do lençol freático e atravessa camadas de solos resistentes com 

índices de STP acima de 50, dependendo do tipo de equipamento utilizado. 

O concreto normalmente utilizado apresenta resistência característica (fck) 

de 20 MPa, é bombeável e composto de areia, pedriscos ou brita 1 e consumo de 

cimento ≥400 Kg/m³, sendo facultativa a utilização de aditivos. 

O abatimento ou "Slump" é mantido entre 200 e 240 mm. Normalmente é 

utilizada bomba de concreto ligada ao equipamento de perfuração através de 

mangueira flexível.  

A colocação da armação é feita após a concretagem, por meio de 

gravidade ou com o auxílio de um pilão de pequena carga ou vibrador. 

Para controlar a pressão de bombeamento do concreto, utiliza-se um 

instrumento medidor digital, que informa todos os dados de execução da estaca, tais 

como: inclinação da haste, profundidade da perfuração, torque e velocidade de 

rotação da hélice, pressão de injeção, perdas e consumo de concreto.  

As Figuras 2.4 e 2.5 ilustram os equipamentos utilizados e a sequência 

executiva das estacas tipo hélice contínua monitorada: 
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FIGURA 2.4 – Equipamento para execução de estaca tipo hélice contínua (BRAGA, 2009) 
 
 

  

 

FIGURA 2.5 – Sequência de execução (FUNDAÇÕES ESTACA HÉLICE, 2013) 

 

2.2 MÉTODO EMPÍRICO DE CAPACIDADE DE CARGA (DÉCOURT-

QUARESMA) 

Luciano Décourt e Arthur R. Quaresma apresentaram, em 1978, um 

método para determinar a capacidade de carga de estacas a partir do ensaio SPT, que 

apresenta as seguintes características: 

http://fundacoesestacahelice.blogspot.com.br/
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a) Resistência de ponta 

Toma-se como valor N a média entre os valores da sondagem (SPT) 

correspondentes à ponta da estaca, o imediatamente anterior e o imediatamente 

posterior. A resistência de ponta em tf/ m² é dada pela Equação 2.1. 

                                                                                     (2.1) 

 

O C é dado na Tabela 2.1 Abaixo: 

 

TABELA 2.1 – Valores de C (DECOURT e QUARESMA, 1978) 

Tipo de solo C (tf/m²) 

Argilas 12 

Siltes argilosos (alteração de rocha) 20 

Siltes arenosos (alteração de rocha) 25 

Areias 40 

 

b) Atrito lateral 

Considerando-se os valores de NSPT ao longo do fuste, sem levar em 

conta aqueles utilizados para a estimativa da resistência de ponta. Tira-se a média e, 

na tabela 2.2, obtém-se os valores correspondentes ao atrito médio ao longo do fuste 

(em tf/m²). Não é feita nenhuma distinção quanto ao tipo de solo. 

Mesmo que o estudo tenha sido feito para estacas pré-moldadas de 

concreto, pode-se admitir, a princípio, que seja válido para estacas tipo Franki, estacas 

Strauss (apenas com a ponta em argila, como, aliás, deve sempre ocorrer) e estacas 

escavadas. 
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 TABELA 2.2 – Valores de atrito médio (DECOURT e QUARESMA, 1978) 

N (médio ao longo do fuste) Atrito lateral (tf/m²) 

≤3 2 

 6 3 

9 4 

12 5 

>15 6 

 

Em uma segunda versão, Décourt e Quaresma buscaram o 

aperfeiçoamento do seu método no que tange à resistência lateral, sendo esta em 

tf/m², dada pela Equação 2.2. 

                                                                                   (2.2) 

Onde  é a média dos valores de N ao longo do fuste (a expressão 

independe do tipo de solo). Na determinação de , os valores de NSPT menores que 

3 devem ser considerados iguais a 3, e maiores que 50 devem ser considerados iguais 

a 50. 

 

2.3 PREVISÕES DE RECALQUES 

A seguir serão apresentados alguns métodos utilizados para previsões de 

recalques em estaca isolada e grupos de estacas. 

 

2.3.1 RECALQUE DE ESTACA ISOLADA 

Poulos e Davis propuseram as Equações 2.3 e 2.4, que permitem o cálculo 

de recalque de uma estaca isolada.  
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Solução de Poulos e Davis: 

 

                                                                                          (2.3) 

 

 

Onde:        P = Carga da estaca 

I = Fator de influência 

Es = Módulo de elasticidade do solo 

D = Diâmetro da estaca 

pi = Recalque de uma estaca isolada submetida a uma carga média  

 

O fator de influência  pode ser calculado pela Equação 4: 

 

 

 

 

                                                                                     (2.4) 

 

 

Onde:          = Fator inicial 

 = Correção de compressibilidade 

 = Correção da camada finita 

  = Correção coeficiente de Poisson 

 

Os valores de  podem ser obtidos nos ábacos das 

Figuras 2.6 à 2.9. 
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FIGURA 2.6 - Fator inicial   (POULOS e DAVIS,1980) 

 

 

FIGURA 2.7 - Correção de compressibilidade   (POULOS e DAVIS,1980) 
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FIGURA 2.8 - Correção da camada finita   (POULOS e DAVIS,1980) 

 

 

 

FIGURA 2.9 - Correção coeficiente de Poisson   (POULOS e DAVIS,1980) 

 

 

 

 

 



Comparação do desempenho, em termos de recalque e custo, de fundações em estacas hélice...          24 
 

FERREIRA, T. J. ; GONÇALVES, P. M. A. S. 
 

 

2.3.2 RECALQUES DE GRUPOS DE ESTACAS 

No caso de fundações com grandes quantidades de estacas, sabe se que 

o recalque de uma estaca pode influenciar no recalque de estacas vizinhas, portanto, 

a seguir estão alguns métodos que permitem os cálculos de grupos de estacas. 

2.3.2.1 MÉTODO EMPÍRICO  

Pelo método empírico, calcula se o recalque do grupo de estacas como se 

fosse uma estaca isolada (Equação 2.5), utilizando-se de uma carga média, 

multiplicado por um fator de majoração.  

                                                                                          (2.5) 

 

Onde:        P = Carga da estaca 

I = Fator de influência 

Es = Módulo de elasticidade do solo 

D = Diâmetro da estaca 

RS = Fator de majoração 

pG = Recalque do grupo de estacas 

pi = Recalque de uma estaca isolada submetida a uma carga média  

 

O fator de influência  pode ser calculado pela Equação 2.6. 

 

                                                                   (2.6) 

 

Onde:         = Fator inicial 

 = Correção de compressibilidade 

 = Correção da camada finita 

  = Correção coeficiente de Poisson 

 

Os valores de  podem ser obtidos nos gráficos das 

Figuras 2.6 à 2.9, mostradas anteriormente. 
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 Vésic (1969) propôs as Equações 2.7 e 2.8.  

 

                                                                                    (2.7) 

 

Onde:        RS = Fator de majoração 

pG = Recalque do grupo de estacas 

pi = Recalque de uma estaca isolada submetida a uma carga média  

 

 

                                                                                          (2.8) 

 

Onde:        B = Dimensão quadrada aproximada do grupo 

D = Diâmetro da estaca 

 

Randolph (1985) sugeriu a Equação 2.9. 

 

                                                                                        (2.9) 

 

Onde:        n = número de estacas do grupo 

W = expoente, que varia entre 0,4 e 0,6 para a maioria dos grupos 

 

 

2.3.2.2 FUNDAÇÕES EQUIVALENTES 

O método de fundações equivalentes consiste em transformar um grupo de 

estacas em uma única estaca equivalente (estacão), e assim calcular seu recalque 

como se fosse uma estaca isolada. 
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Poulos e Davis (1980), propuseram as Equações 2.10 e 2.11. 

 

Deq = 1,27 x Para estacas predominando o atrito                                        (2.10) 

Deq = 1,13 x Para estacas predominando a ponta                                       (2.11) 

  

 

Onde:   Ag = Área da figura circunscrita às estacas 

 

O módulo de elasticidade do material equivalente ao “estacão” é calculado 

pela Equação 2.12: 

 

Ep* = ( Ep x   )+ ( Es x ( 1 -  ) )                                                            (2.12) 

 

Onde:        Ap = soma das áreas transversais de todas as estacas 

Ep = Módulo de elasticidade do material 

 

2.3.2.3 TEORIA DA ELASTICIDADE 

Os métodos elásticos são aplicáveis quando o espaçamento é 

suficientemente grande para permitir o trabalho independente das estacas. Embora 

existam outros trabalhos, como Caputo e Viggiani, (1984), o método escolhido será o 

de Poulos e Davis, (1968), por se tratar de um método mais utilizado por profissionais 

do país. 

A interação em termos de recalque entre duas estacas iguais e igualmente 

carregadas pode ser expressa por um fator de interação α, apresentado na Equação 

13: 

 

                             (13) 
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As Figuras 2.10A até 2.10C mostram valores de α, para estacas 

compressíveis e inseridas em um meio semi-infinito (H/L= ∞), em função da relação 

espaçamento entre estacas/diâmetro das estacas (s/B) e do fator de rigidez (k= (Ep x 

RA) / E), para diferentes valores da razão L/B. 

Onde: s = Espaçamento entre as estacas; 

B = Diâmetro das estacas; 

H = Distância da superfície do solo até a camada mais rígida; 

L = comprimento das estacas 

 

As Figuras 2.11A até 2.11C apresentam correções para a espessura 

(finita) do meio, o alargamento de base e o coeficiente de Poisson (diferente de 0,5), 

que modificam o valor de α de acordo com a Equação 2.14: 

 

                                                                                           (2.14) 

 

Onde: Nh = Correções para espessura (finita) do meio; 

Nb = Correções para o alargamento da base; 

Nv = Correções para o coeficiente de Poisson, sendo Nv = 1 quando 

não se tem base alargada. 

 

Para saber o recalque total da estaca soma-se o recalque adicional, 

provocado pela interação das estacas adjacentes, ao recalque individual da estaca. 

Este recalque individual pode ser calculado pelas Equações 2.3 e 2.4 mostradas 

anteriormente. 
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FIGURA 2.10A – Fatores de interação (POULOS e DAVIS,1980) 

 

FIGURA 2.10B – Fatores de interação (POULOS e DAVIS,1980) 

 

FIGURA 2.10C – Fatores de interação (POULOS e DAVIS,1980) 
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FIGURA 2.11A 

 

FIGURA 2.11B 

 

FIGURA 2.11C 

 

FIGURAS  2.11A, 2.11B e 2.11C – Correções ao fator de interação para espessura (finita) do meio, 
alargamento de base e coeficiente de Poisson (POULOS e DAVIS, 1980) 
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3. METODOLOGIA 

Para a realização da análise comparativa entre as duas soluções de 

fundação, uma com estacas de menores diâmetros e outra com estacas de grandes 

diâmetros, buscou-se junto a uma empresa de fundações goiana, o projeto em estacas 

hélice contínua monitoradas de um edifício residencial de alto padrão, com níveis de 

carregamentos e emprego de tecnologias construtivas mais evidentes atualmente no 

mercado para empreendimentos de grande porte. 

Trata-se do residencial de alto padrão Only Marista, edificação com torre 

única de 36 pavimentos e 29.739,38 m² de área construída, situado no Setor Marista, 

bairro nobre da cidade de Goiânia, próximo a um dos principais parques ecológicos da 

cidade, o Parque Areião, como pode ser observado na Figura 3.1. 

 

 

FIGURA 3.1 – Localização das futuras instalações do Edifício Only Marista- (Disponível em: 
http://www.onlymarista.com.br/localizacao ) 

 

3.1 CÁLCULO DA NOVA SOLUÇÃO DE PROJETO E COMPARAÇÕES 

Foi fornecido pela empresa, para realização do novo projeto (Estacão) e 

comparação com o projeto em Hélice Contínua Monitorada, a planilha contendo os 

carregamentos de projeto dos pilares da edificação ( Tabelas 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5 – 

Anexo I ), o projeto de locação dos pilares (Figura 3.2) e o projeto de locação das 

estacas hélice (Figura 3.3). 

http://www.onlymarista.com.br/localizacao
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FIGURA 3.2 – Planta de locação dos pilares – Only Marista (COLMÉIA CONSULTORIA E PROJETOS 

LTD., 2013) 
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FIGURA 3.3 – Planta de locação das estacas tipo Hélice Contínua Monitorada – Only Marista (ENGESOL, 

2013) 
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Neste projeto, por se tratar de estacas de menores diâmetros, foram 

necessárias 231 estacas, sendo 77 com diâmetro de 60 cm e profundidade de 17 

metros, 123 com diâmetro de 70 cm e profundidade de 18 metros e 31 com diâmetro 

de 80 cm e profundidade de 19 metros. 

A empresa proprietária do empreendimento disponibilizou as sondagens 

(SPT) realizadas no terreno, as quais foram analisadas e comparadas. Por critério de 

segurança, adotou-se a mais crítica para a realização do novo projeto, ou seja, aquela 

que apresentou o solo menos resistente. A Figura 3.4 mostra a sondagem utilizada 

para fins de cálculo. 



Comparação do desempenho, em termos de recalque e custo, de fundações em estacas hélice...          34 
 

FERREIRA, T. J. ; GONÇALVES, P. M. A. S. 
 

 

 

FIGURA 3.4 – Sondagem utilizada para cálculos – Only Marista (ENGESOL, 2013) 
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Em seguida, foi desenvolvida uma planilha no software Excel 

(MICROSOFT, 2007), capaz de calcular a quantidade e as dimensões das estacas 

necessárias para suportar a carga de um pilar ou um grupo de pilares, a partir do 

carregamento dos mesmos e da sondagem (SPT) do solo. 

A planilha possibilitou que se trabalhasse com as dimensões das estacas, 

diâmetro e profundidade, tendo em vista os espaçamentos entre os pilares indicados 

no projeto estrutural e as características do solo fornecidas na sondagem (SPT). 

Foi adotado um distanciamento mínimo entre as estacas de d ≥ 2,5*Ф, 

valor considerado aceitável por projetistas de fundações. 

Têm-se:     d = distância entre as estacas 

Ф = diâmetro das estacas 

Tendo em vista este requisito e o espaçamento de projeto entre os pilares, 

o novo projeto foi dimensionado com estacas de diâmetro igual a 1,0 metro. 

Por questões econômicas e de segurança, a carga suportada por cada 

estaca não pode ser superior a do solo, ou seja, de nada adiantaria estacas muito 

resistentes, sendo que, o solo não suporta grandes carregamentos. Assim sendo, para 

estacões de 1,0 metro de diâmetro e solos com características semelhantes ao 

apresentado na sondagem do terreno, a profundidade obtida para as estacas foi de 23 

metros. 

Neste projeto foram utilizadas 116 estacas com diâmetro de 1,0 metro e 23 

metros de profundidade. A Figura 3.5 mostra a configuração da nova fundação da 

edificação, utilizando-se estacões. 
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FIGURA 3.5 – Fundação utilizando estacas escavadas com lama bentonítica 
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Ao comparar os dois projetos, nota-se que o de hélice contínua possui um 

número  maior de blocos de fundação. Isso deve-se ao fato das estacas possuírem 

diâmetros menores e consequentemente o espaçamento  necessário entre elas 

também ser menor, o que evita o agrupamento de pilares no mesmo bloco, como 

ocorreu no projeto de estacões. 

 

3.2 PREVISÕES DE RECALQUES ATRAVÉS DE FERRAMENTAS 

COMPUTACIONAIS  

Analisando ambas as soluções de projeto, a segunda etapa da análise foi 

a previsão de recalques de cada uma delas, com a utilização das ferramentas 

computacionais numéricas DEFPIG (POULOS & DAVIS, 1980) e GARP8, (SMALL e 

POULOS, 2007), que auxiliaram na otimização e refinamento dos resultados.  

Para a entrada de dados das características do solo em cada programa, foi 

necessária a obtenção dos valores dos Módulos de Elasticidade (Es) de cada camada 

do perfil de solo (Tabela 3.1), retirados dos resultados da sondagem SPT por meio de 

uma relação empírica calibrada para os solos de Goiânia e Brasília, onde Es é 3,5 

vezes a quantidade de golpes do SPT de cada camada (Magalhães, 2005) 

Como a investigação do solo na sondagem SPT limitou-se aos 17 metros 

de profundidade, devido à limitação do aparelho em avançar sobre o terreno com 

resistência superior a 40 golpes, as camadas subsequentes que ainda serviriam de 

apoio para o comprimento total das estacas, tiveram os seus módulos de elasticidade 

deduzidos, de acordo com a experiência de trabalho no solo da região, até uma 

profundidade de 30 metros. Considera-se que a partir dessa profundidade os efeitos 

de carregamento são desprezíveis. 
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TABELA 3.1 – Módulos de elasticidade das camadas do solo 

PROFUNDIDADE 
(m) 

SONDAGEM 
(SPT) 

Es (MPa) 

1 7 24,50 

2 5 17,50 

3 6 21,00 

4 5 17,50 

5 9 31,50 

6 11 38,50 

7 4 14,00 

8 9 31,50 

9 12 42,00 

10 19 66,50 

11 15 52,50 

12 25 87,50 

13 20 70,00 

14 23 80,50 

15 20 70,00 

16 24 84,00 

17 42 147,00 

18 - 140,00 

19 - 140,00 

20 - 140,00 

21 - 140,00 

22 - 175,00 

23 - 175,00 

24 - 175,00 

25 - 175,00 

26 - 200,00 

27 - 200,00 

28 - 200,00 

29 - 200,00 

30 - 200,00 

 

Com o DEFPIG, programa baseado na utilização da equação de Mindlin 

(1936) associado à aproximação de Steinbrenner (1934) para o caso da presença de 

um extrato inferior indeslocável, determinou-se as características das estacas 

isoladas. Para cada geometria de estaca, foram obtidas a rigidez e os valores de 

interação ( ) para diversos “S/D” (razão entre espaçamento e diâmetro da estaca), 

que serviram como dados de entrada para o programa otimizador. 
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No GARP8, programa híbrido utilizado para o fornecimento dos recalques 

em cada ponto da fundação, a partir  do método dos elementos finitos para análise do 

radier e do método dos elementos de contorno para análise das interações estacas-

solo, representou-se o radier por elementos de placa e as estacas por molas 

equivalentes onde as interações estaca-estaca, estaca-solo, solo-estaca e solo-solo 

foram consideradas através de superposição de campos de deformação. 

Para a análise do radier estaqueado o programa GARP8 considera as 

seguintes condições: 

 Estacas com diferentes propriedades mecânicas dentro do mesmo 

problema, tais como diâmetro, rigidez, comprimento, limites de tensão, 

comportamento não linear, etc.; 

 Heterogeneidade do solo, considerando camadas estratificadas como 

entrada de dados; 

 Imposição de pré-deformações no solo para simular efeitos de 

consolidação ou expansão; 

 Possibilidade de aplicação de cargas uniformemente distribuídas, 

concentradas verticais e momentos nas duas direções pertencentes ao 

plano do radier; 

 Radier com formato ou altura variáveis, necessitando apenas de uma 

adaptação ao formato da malha de elementos finitos; 

 Estacas com resposta não linear e limite de capacidade de carga para 

compressão e tração; 

 Limite de tensão (compressão ou tração) no solo sob o radier. 

 

Devido à interação que as estacas de um bloco exercem sobre as estacas 

dos blocos vizinhos, optou-se pela montagem de uma matriz de cálculo para o projeto 

inteiro de cada solução no programa, ao invés de obter soluções separadas para cada 

bloco. 

Para a realização de um levantamento prévio, de qual a grandeza essa 

disparidade de resultados poderia alcançar, foram geradas duas malhas no GARP8, 
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para a aplicação dos esforços do carregamento do Mx Máx, com blocos reais do 

projeto de hélice contínua: Uma para o bloco do pilar P9/P14 Perif. 2 de menores 

dimensões isolado com 7 estacas de 60cm de diâmetro e a outra com o mesmo bloco 

e ao seu lado outro bem maior, o bloco dos pilares P5, P12, P18, P13 perif.2, com 28 

estacas de 70cm, que no arranjo real da fundação, faz vizinhança a ele, guardando-se 

todas as suas dimensões e carregamentos aplicados. 

Após o processamento dos dados, observou-se que o bloco pequeno que 

sofreu interação das estacas do bloco vizinho (Figuras 3.6), apresentou recalque 

máximo de 9 mm enquanto o mesmo bloco calculado isoladamente, apresentou 

apenas 0,9mm (Figura 3.7), uma distorção de resultados da ordem de 10 vezes,  

totalmente inaceitável pela complexidade de análise realizada neste trabalho. 

 

 

FIGURA 3.6 – Representação dos recalques para o bloco isolado (GARP8) 
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FIGURA 3.7 – Representação dos recalques para interações de estacas entre dois blocos (GARP8) 

 

Comprovada a necessidade do processamento dos dados para a fundação 

como um todo, foram geradas malhas dentro do GARP8, para cada projeto, com as 

especificações das dimensões e distribuição das estacas, blocos e pilares contidos 

neles (Figura 3.8). Os espaços compreendidos por solo, também foram selecionados 

como elementos de bloco, porém com uma espessura de 0,0001m, a fim de minimizar 

ao máximo os efeitos dessa região no comportamento dos elementos de fundação 

reais.  

 

 

FIGURA 3.8 - Espessura dos blocos para a malha do projeto de Hélice Contínua Monitorada (GARP8) 
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Sobre a malha de cada projeto, introduziram-se os carregamentos (Fz, Mx 

e My) das quatro combinações consideradas mais críticas da tabela de cargas do 

projeto estrutural (Mx Máximo, Mx Mínimo, My Máximo, My Mínimo), gerando cada 

uma um arquivo separado, totalizando para os dois projetos, oito matrizes diferentes 

para de cálculo. A Figura 3.9 mostra uma das malhas geradas para o projeto de hélice 

contínua, com todos os carregamentos contidos na combinação do  My Mínimo. 

 

 

FIGURA 3.9 – Carregamentos aplicados sobre a malha do projeto de Hélice Contínua para a combinação 

My Mínimo(GARP8) 

 

Pela complexidade da matriz gerada para o cálculo da malha da fundação 

inteira, o tempo médio de processamento dos dados ficou em torno de 3 horas para 

cada arquivo. 

 

3.3 ANÁLISES DE RESULTADOS E CONCLUSÕES 

Feito o processamento dos dados para cada tipo de fundação, a partir das 

várias malhas criadas, cada uma com uma combinação diferente de carregamento, 

foram obtidos os resultados de recalque em cada trecho da área do terreno no qual se 

apoiará a fundação. 

Com o programa GARP8, foram geradas imagens das bacias de recalques 

de cada uma destas malhas, o que possibilitou uma visualização mais abrangente do 
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comportamento do terreno para a fundação como um todo, possibilitando a 

comparação dos resultados obtidos.  

Para uma exposição mais representativa dos resultados, foram criados 

cortes nos projetos em hélice contínua e estacão, os quais passavam pelas áreas com 

maiores concentrações de pilares e com os carregamentos mais críticos. Com isso 

foram escolhidos dois cortes longitudinais, AA e BB e em decorrência da simetria da 

estrutura ao longo do eixo horizontal, apenas um transversal, o corte CC (Figura 4.1 e 

4.2). 

FIG

URA 4.1 – Disposição dos cortes próximos às áreas de maiores carregamentos da fundação em hélice 

contínua 
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FIGURA 4.2 – Disposição dos cortes próximos às áreas de maiores carregamentos da fundação em 

Estacão 

 

Foram levantados os recalques dos nós contidos na linha dos cortes e 

pertencentes a regiões internas aos blocos, que foram alimentados em planilhas do 

Excel (MICROSOFT, 2007), para a geração de gráficos com as curvas que melhor 

descreviam as bacias de recalques. Os demais valores entre os blocos, referentes às 

regiões de solo, foram desprezados por serem pouco confiáveis nos cálculo do 

programa, e que por isso poderiam causar distorções nos demais valores da curva.  

A partir destes gráficos foi possível realizar as análises e comparações de 

desempenho entre as duas fundações. 

Para a realização da análise de custos, foram levantados as quantidades e 

preços dos materiais necessários para realizar cada um dos tipos de fundações e 

também o valor cobrado pelas empresas de fundações para executar os serviços de 

escavação das estacas. Os valores de materiais e serviços foram obtidos através de 

pesquisas de mercado, junto à empresas de Goiânia e São Paulo. 

Após o levantamento dos quantitativos de materiais e serviços, foram feitos 

os seus custos unitários e totais. 
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4. RESULTADOS 

Para a realização das análises de resultados, segue a verificação do 

desempenho, em termos de recalque, das soluções de fundação estudadas, e os 

levantamentos de custos para as suas execuções.  

 

4.1 ANÁLISES DE RECALQUES 

Os resultados de desempenho são discutidos a seguir, inicialmente para o 

comportamento do solo em toda a região da fundação e mais a seguir em regiões 

específicas delimitadas pelos cortes. 

 

4.1.1 COMPORTAMENTO DO SOLO EM TODA A ÁREA DO TERRENO  

A partir das imagens da distribuição de recalques no terreno (Figuras 4.3 a 

4.10), pôde-se notar, em ambas elas, a presença de zonas isoladas com maiores 

níveis de assentamento do solo, situadas principalmente em regiões com os  maiores 

blocos, que recebem a carga dos pilares mais solicitados, inclusive dos poços dos 

elevadores.  

Porém, para cada solução de projeto, observaram-se quatro diferentes 

configurações de bacias de recalques, cada uma decorrente de esforços originados 

pelas cargas de vento em determinadas direções, ou excentricidades de 2ª ordem, 

representados na tabela de cargas pelas combinações de carregamento do Mx 

máximo, Mx mínimo, My máximo e My mínimo. 

Em pontos isolados do gráfico, foram notados concentrações de recalque 

de níveis bastante elevados, alguns deles excedendo a margem numérica máxima da 

escala do gráfico, representados, portanto, pela cor branca na bacia de recalques.  

Isso se deu em regiões de solo localizadas entre algumas interfaces de 

blocos próximos e nas regiões extremas do projeto, devido à representação no 

GARP8 desta camada natural entre os blocos com espessura muito fina, de modo que 

não pudesse gerar qualquer influência sobre o restante da fundação, mas que tornou-

se bastante vulnerável à recalques pela interação com elementos ao seu redor. 
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Para efeito de comparação entre a solução do desempenho do projeto de 

Hélice Contínua com o do projeto de Estacão, as Figuras 4.3 a 4.10 foram intercaladas 

entre um projeto e o outro, dentro de cada tipo de combinação de carregamento. 

 

Gráficos para o Mx Máximo 

 

FIGURA 4.3 – Distribuição de recalques para o Mx Máximo no projeto de Hélice Contínua (GARP8) 

 

 

 

 

 
 
FIGURA 4.4 – Distribuição de recalques para o Mx Máximo no projeto de Estacão (GARP8) 
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Gráficos para o Mx Mínimo 

 

FIGURA 4.5 – Distribuição de recalques para o Mx Mínimo no projeto de Hélice Contínua (GARP8) 

 

 

 

FIGURA 4.6 – Distribuição de recalques para o Mx Mínimo no projeto de Estacão (GARP8) 
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Gráficos para o My Máximo 

 

FIGURA 4.7 – Distribuição de recalques para o My Máximo no projeto de Hélice Contínua (GARP8) 

 

 

 

FIGURA 4.8 – Distribuição de recalques para o My Máximo no projeto de Estacão (GARP8) 
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Gráficos para o My Mínimo 

 
 
FIGURA 4.9 – Distribuição de recalques para o My Mínimo no projeto de Hélice Contínua (GARP8) 
 
 

 

 

FIGURA 4.10 – Distribuição de recalques para o My Mínimo no projeto de Estacão (GARP8) 
  

 

 

4.1.2 COMPORTAMENTO DO SOLO NAS REGIÕES DELIMITADAS PELOS 

CORTES 

Em cada corte escolhido, foi gerado um gráfico que mostra o 

comportamento de recalque do solo em virtude das diferentes combinações de cargas 

aplicadas pelos pilares logo acima da fundação. 
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4.1.2.1 ATUAÇÃO DOS ESFORÇOS EM CADA TIPO DE FUNDAÇÃO 

 

A sequência das Figuras 4.11 a 4.16 intercala entre os resultados de 

desempenho obtidos nos dois tipos de fundações para todas as combinações de 

carregamentos atuantes. 

CORTE AA 

 

 

FIGURA 4.11 – Recalques dos nós sob o Corte AA na fundação em Hélice Contínua 

 

 

 

FIGURA 4.12 – Recalques dos nós sob o Corte AA na fundação em Estacão 
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CORTE BB 

 

 

FIGURA 4.13 – Recalques dos nós sob o Corte BB na fundação em Hélice Contínua 

 

 

 

FIGURA 4.14 – Recalques dos nós sob o Corte BB na fundação em Estacão 
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CORTE CC 

 

 

FIGURA 4.15 – Recalques dos nós sob o Corte CC na fundação em Hélice Contínua 

 

 

 

FIGURA 4.16 – Recalques dos nós sob o Corte CC na fundação em Estacão 

  

Da análise dos gráficos, pôde-se perceber que houve uma variação 

considerável da quantidade dos níveis de recalque em um mesmo ponto para as 

diferentes combinações de carregamento atuantes em cada fundação. 



Comparação do desempenho, em termos de recalque e custo, de fundações em estacas hélice...          53 
 

FERREIRA, T. J. ; GONÇALVES, P. M. A. S. 
 

 

Na Figura 4.16, por exemplo, enquanto a atuação dos esforços para as 

combinações do Mx Mínimo não provoca nenhum tipo de recalque na fundação em 

trecho compreendido entre as coordenadas 20 e 25m da fundação em estacão, para o 

mesmo ponto, a atuação das combinações os esforços para o My Máximo produz 

recalques na faixa de 3,25mm, um dos maiores registrados em todas as análises. 

Essa disparidade no desempenho da fundação se dá pelas diferentes 

condições de carregamentos no qual a estrutura do edifício passará ao longo da sua 

vida útil, com ventos de maiores ou menores incidências em cada uma das fachadas, 

que podem ocorrer nos primeiros anos da construção ou ao longo de alguns anos. 

Com isso, pode-se dizer que, após o término da construção e ocupação 

total do edifício pelos moradores, as cargas verticais permanentes e de utilização não 

serão as únicas que exigirão o máximo desempenho da fundação, ou seja, a estrutura 

ainda continuará trabalhando até que todas as piores condições climáticas de vento já 

tenham incidido sobre todas as suas fachadas e o aparecimento de fissuras ficará 

propicio a ocorrer durante esse período. 

 

4.1.2.2 COMPARAÇÃO DOS RECALQUES PROVENIENTES DOS 

PRINCIPAIS ESFORÇOS ATUANTES EM CADA FUNDAÇÃO 

Para cada corte observou-se as linhas no gráfico que apresentavam 

os piores desempenhos de recalque do solo, sob a atuação dos momentos a 

direção em X e Y. Para cada uma destas, foram montados novos gráficos, 

representando juntos os resultados dos dois tipos de fundação. 
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CORTE AA 

 

 

FIGURA 4.17 – Comparação dos recalques para o MX no Corte AA das fundações em Hélice e Estacão 

 

 

 

 

FIGURA 4.18 – Comparação dos recalques para o MY no Corte AA das fundações em Hélice e Estacão 
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CORTE BB 

 

 

FIGURA 4.19 – Comparação dos recalques para o MX no Corte BB das fundações em Hélice e Estacão 

 

 

 

FIGURA 4.20 – Comparação dos recalques para o MY no Corte BB das fundações em Hélice e Estacão 
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CORTE CC 

 

 

FIGURA 4.21 – Comparação dos recalques para o MX no Corte CC das fundações em Hélice e Estacão 

 

 

 

FIGURA 4.22 – Comparação dos recalques para o MY no Corte CC das fundações em Hélice e Estacão 

 

Da comparação entre as curvas característica de recalque para as duas 

fundações, com combinações de carregamentos incidentes na mesma direção, pôde-



Comparação do desempenho, em termos de recalque e custo, de fundações em estacas hélice...          57 
 

FERREIRA, T. J. ; GONÇALVES, P. M. A. S. 
 

 

se notar pequenas vantagens quanto ao desempenho de um projeto para o outro, visto 

a predominância de menores recalques para o projeto em estacão, na maioria dos 

gráficos, apenas em pontos isolados. 

Mesmo para a atuação da combinação de esforços para o Mx máximo no 

Corte CC (Figura 4.19), onde a curva de recalque do projeto de estacão apresentou o 

melhor desempenho ao longo de todo o corte, ainda assim, a região onde pode-se 

notar a maior distorção de valores no eixo X, entre as duas fundações, foi próximo à 

coordenada acumulada 28 metros, e não passou de 1mm, valor que pouco 

considerável no acréscimo de aparecimento de fissuras em painéis do edifício, e 

tampouco no comprometimento da rigidez da estrutura. 

Outro importante fato a ser analisado, é a interação solo-estrutura na 

análise dos deslocamentos dos pórticos do edifício, uma vez que para cada solução 

de projeto, os deslocamentos que os elementos de fundação sofrem ao receber os 

carregamentos da estrutura, podem provocar diferentes distorções angulares entre 

dois pontos da fundação, gerando recalques diferenciais distintos, e o surgimento de 

fissuras em painéis com inclinações características às movimentações sofridas pela 

estrutura. 

Essa situação é verificada na Figura 4.22, entre as coordenadas 

acumuladas 7 e 20 metros, em que para o projeto de hélice houve diminuição de 

recalque e no projeto de estacão um aumento. 

Esse comportamento pode ser explicado pela diferença no arranjo da 

locação das estacas e no tamanho dos blocos existentes em cada projeto. Para o 

mesmo caso da Figura 4.22, por exemplo, no projeto de hélice contínua, o corte CC 

atravessa dois blocos em que os esforços oriundos da estrutura foram distribuídos 

entre eles, e em consequência disso, cada um apresentou giros independentes (Figura 

4.23). 
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FIGURA 4.23 – Arranjo dos blocos e estacas sob o corte CC para o projeto em Hélice 

Já no projeto de estacão, sob o mesmo corte CC, os esforços foram 

concentrados em apenas um bloco, que por sua grande rigidez possui giro único e 

provoca acúmulo de esforços no terreno próximo à sua borda extrema oposta à 

fachada que está recebendo a incidência dos ventos, graças ao aparecimento de 

momentos internos ao bloco (Figura 4.24). No terreno este efeito se reflete em 

acréscimo contínuo de recalque na direção de tombamento do prédio, porém com 

valores mais baixos do que o verificado no projeto de hélice, visto a dissipação dos 

momentos internos pelo terreno, ao longo de seu comprimento. 

 

FIGURA 4.24 – Arranjo dos blocos e estacas sob o corte CC para o projeto em Estacão 
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Essa característica de maior volume e rigidez dos blocos no projeto de 

estacão, por conferir a capacidade da fundação de dissipar os esforços de maneira 

mais uniforme, foi o fator crucial para a verificação da pequena vantagem no 

desempenho em serviço do projeto de estacão frente ao de hélice contínua, ficando à 

critério da divergência nos custos de execução, o benefício ou não na preferência de 

adoção desse tipo de fundação em projetos. 

 

4.2 ANÁLISES DE CUSTOS 

As Tabelas 4.1 a 4.17 mostram os quantitativos e preços das variadas 

etapas de execução de ambos os projetos. 

 

TABELA 4.1 - Concreto para estacões 

ESTACA ESCAVADA COM LAMA BENTONÍTICA 

CONCRETO PARA ESTACAS 

DIÂM. 
(CM) 

PROF. 
(M) 

QNT. 
(UN) 

ÁREA 
(M²) 

VOLUME 
(M³) 

Preço/m³ (fck 
20 Mpa) 

TOTAL (R$) 

100 23 116 0,7854 2.095,45 260,00 R$ 544.816,27 

 

TABELA 4.2 - Concreto para estacas hélice 

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA 

CONCRETO PARA ESTACAS 

DIÂMETRO 
(CM) 

PROF. (M) 
QNT. 
(UN) 

VOLUME 
(M³) 

Preço/m³ (fck 
20 Mpa) 

TOTAL (R$) 

60 17,00 77,00 369,9234 260,00 96.180,08 

70 18,00 123,00 851,6151 260,00 221.419,93 

80 19,00 31,00 295,9136 260,00 76.937,54 

TOTAL R$ 394.537,55 
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TABELA 4.3 - Concreto para blocos dos estacões 

ESTACA ESCAVADA COM LAMA BENTONÍTICA 

CONCRETO PARA BLOCOS DE FUNDAÇÃO 

ÁREA (M²) ALTURA (M) QNT. (UN) VOLUME (M³) 
PREÇO/M³ FCK 

40 Mpa 

24,70 1,35 2 66,69 295,00 

37,62 1,35 2 101,57 295,00 

191,70 1,65 2 632,61 295,00 

22,80 1,35 1 30,78 295,00 

79,10 1,65 1 130,52 295,00 

TOTAIS 962,17 R$ 283.839,86 

 

TABELA 4.4 - Concreto para blocos das estacas hélice 

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA 

CONCRETO PARA BLOCOS DE FUNDAÇÃO 

ÁREA 
(M²) 

ALTURA 
(M) 

QNT. 
(UN) 

VOLUME 
(M³) 

PREÇO/M³ FCK 40 
Mpa 

13,65 1,45 2 39,59 295,00 

5,76 1,25 2 14,40 295,00 

4,84 1,25 2 12,09 295,00 

18,10 1,45 2 52,50 295,00 

15,81 1,65 2 52,17 295,00 

49,50 1,55 1 76,73 295,00 

14,20 1,55 1 22,01 295,00 

18,90 1,55 1 29,30 295,00 

8,40 1,35 2 22,68 295,00 

9,42 1,45 1 13,66 295,00 

12,96 1,55 1 20,09 295,00 

78,40 1,55 4 486,08 295,00 

TOTAIS 841,28 R$ 248.178,97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comparação do desempenho, em termos de recalque e custo, de fundações em estacas hélice...          61 
 

FERREIRA, T. J. ; GONÇALVES, P. M. A. S. 
 

 

TABELA 4.5 - Concreto para lastro dos blocos dos estacões 

ESTACA ESCAVADA COM LAMA BENTONÍTICA 

CONCRETO PARA LASTRO - BLOCOS DE FUNDAÇÃO 

ÁREA (M²) ALTURA (M) QNT. (UN) VOLUME (M³) 
PREÇO/M³ 

FCK 10 Mpa 

24,70 0,05 2 2,47 245,00 

37,62 0,05 2 3,76 245,00 

191,70 0,05 2 19,17 245,00 

22,80 0,05 1 1,14 245,00 

79,10 0,05 1 3,96 245,00 

TOTAIS 30,50 R$ 7.471,77 

 

TABELA 4.6 - Concreto para lastro dos blocos das estacas hélice 

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA 

CONCRETO PARA LASTRO - BLOCOS DE FUNDAÇÃO 

ÁREA 
(M²) 

ALTURA 
(M) 

QNT. 
(UN) 

VOLUME 
(M³) 

PREÇO/M³ 
FCK 10 Mpa 

13,65 0,05 2 1,37 245,00 

5,76 0,05 2 0,58 245,00 

4,84 0,05 2 0,48 245,00 

18,10 0,05 2 1,81 245,00 

15,81 0,05 2 1,58 245,00 

49,50 0,05 1 2,48 245,00 

14,20 0,05 1 0,71 245,00 

18,90 0,05 1 0,95 245,00 

8,40 0,05 2 0,84 245,00 

9,42 0,05 1 0,47 245,00 

12,96 0,05 1 0,65 245,00 

78,40 0,05 4 15,68 245,00 

TOTAIS 27,58 R$ 6.758,31 

 

TABELA 4.7 -Escavação manual dos blocos dos estacões 

ESTACA ESCAVADA COM LAMA BENTONÍTICA 

ESCAVAÇÃO MANUAL DOS BLOCOS 

ÁREA (M²) ALTURA (M) QNT. (UN) VOLUME (M³) PREÇO/M³  CUSTO (R$) 

24,70 1,40 2 69,16 19,82 1.370,75 

37,62 1,40 2 105,34 19,82 2.087,76 

191,70 1,70 2 651,78 19,82 12.918,28 

22,80 1,40 1 31,92 19,82 632,65 

79,10 1,70 1 134,47 19,82 2.665,20 

TOTAL R$ 19.674,64 
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TABELA 4.8 -Escavação manual dos blocos das estacas hélice 

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA 

ESCAVAÇÃO MANUAL DOS BLOCOS 

ÁREA 
(M²) 

ALTURA 
(M) 

QNT. 
(UN) 

VOLUME 
(M³) 

PREÇO/M³  CUSTO (R$) 

13,65 1,50 2 40,95 19,82 811,63 

5,76 1,30 2 14,98 19,82 296,82 

4,84 1,30 2 12,58 19,82 249,27 

18,10 1,50 2 54,31 19,82 1.076,40 

15,81 1,70 2 53,75 19,82 1.065,40 

49,50 1,60 1 79,20 19,82 1.569,74 

14,20 1,60 1 22,72 19,82 450,25 

18,90 1,60 1 30,24 19,82 599,36 

8,40 1,40 2 23,52 19,82 466,17 

9,42 1,50 1 14,13 19,82 280,08 

12,96 1,60 1 20,74 19,82 410,99 

78,40 1,60 4 501,76 19,82 9.944,88 

TOTAL R$ 17.221,00 

 

 

TABELA 4.9 - Aço para estacões 

ESTACA ESCAVADA COM LAMA BENTONÍTICA 

AÇO PARA ESTACAS 

VOLUME 
(M³) 

TAXA DE 
AÇO 

(KG/M³) 

TOTAL 
(KG) 

PREÇO/KG TOTAL (R$) 

2.095,45 30,00 62.863,42 3,00 R$ 188.590,25 

 

 

TABELA 4.10 - Aço para estacas hélice 

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA 

AÇO PARA ESTACAS 

VOLUME 
(M³) 

TAXA DE 
AÇO 

(KG/M³) 

TOTAL 
(KG) 

PREÇO/KG TOTAL (R$) 

1.518,23 40,00 60.729,01 3,00 R$ 182.187,04 
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TABELA 4.11 - Aço para blocos dos estacões 

ESTACA ESCAVADA COM LAMA BENTONÍTICA 

AÇO PARA BLOCOS DE FUNDAÇÃO 

VOLUME 
(M³) 

TAXA DE 
AÇO 

(KG/M³) 

TOTAL 
(KG) 

PREÇO/KG TOTAL (R$) 

992,67 80,00 79.413,28 3,00 R$ 238.239,84 

 

 

TABELA 4.12 - Aço para blocos das estacas hélice 

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA 

AÇO PARA BLOCOS DE FUNDAÇÃO 

VOLUME 
(M³) 

TAXA DE 
AÇO 

(KG/M³) 

TOTAL 
(KG) 

PREÇO/KG TOTAL (R$) 

867,90 80,00 69.432,18 3,00 R$ 208.296,53 

 

4.2.1 CONCRETO 

O volume de concreto utilizado para executar os estacões é de 2.095,45 

m³, para estacas no geral o usual é utilizar concreto com fck de 20 Mpa, considerando 

um valor de 260,00 reais/m³ para este tipo de concreto, obtêm-se um total de 

544.816,27 reais (Tabela 4.1). Para as estacas hélice contínua, será necessário um 

volume de 1.518,23 m³, à 260 reais, totaliza-se 394.537,55 reais (Tabela 4.2), ou seja, 

um valor 150.278,72 mais barato que os estacões. 

Nos blocos de fundação, utiliza-se concreto com o mesmo fck usado na 

estrutura. Na edificação em estudo o fck estrutural é de 40 MPa e considera-se um 

valor de 295 reais/m³ de concreto. 

Os blocos do projeto de hélice contínua consomem um total de 841,28 m³ 

de concreto, custando 248.178,97 reais (Tabela 4.4) para serem concretados. Já os 

blocos dos estacões, consomem 962, 17 m³, chegando a um valor de 283.839,86 reais 

(Tabela 4.3), logo, são 35.660,89 reais mais onerosos que os de hélice. 

Para a garantia do cobrimento da armadura, antes da concretagem dos 

blocos de fundação é importante que se faça um lastro de concreto no fundo dos 

mesmos, evitando o contato da armação com o solo. 
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Foi considerado um lastro com altura de 5 cm e um concreto de 10 MPa 

para sua execução, tanto para os blocos dos estacões, quanto para os de hélice 

contínua. O valor do concreto de 10 MPa é 245,00 reais por m³. 

O Preço para realização dos lastros de todos os blocos dos estacões é 

7.471,77 reais (Tabela 4.5) e os dos blocos das estacas hélice 6.758,31 reais (Tabela 

4.6), portanto, é 713,46 reais mais caro para executar os lastros dos blocos dos 

estacões. 

 

4.2.2 ESCAVAÇÃO DOS BLOCOS 

Considerou se para ambos os projetos a escavação manual dos blocos. O 

valor de mercado por m³ de escavação manual é 19,82 reais.  

Apesar de haver mais blocos a serem escavados no projeto de hélice 

contínua, os volumes dos mesmos são menores, tendo um custo de escavação de 

17.221,00 reais (Tabela 4.8). Os blocos dos estacões são maiores, custando 

19.674,64 reais (Tabela 4.7) para serem escavados, assim sendo, suas escavações 

são 2.453,64 reais mais caros que os dos blocos das estacas hélice. 

 

4.2.3 AÇO 

Levando em conta o volume de concreto das estacas e dos blocos de 

fundação, existem taxas que permitem calcular o consumo de aço necessário para 

cada peça estrutural. Utilizou-se para as estacas hélice uma taxa de 40 kg de aço por 

m³ de concreto, para estacões, que possuem volumes maiores, a taxa é de 30 kg/m³, 

e nos blocos de fundação de ambos os casos a taxa é de 80 kg/m³. 

 Feita uma pesquisa de mercado, encontrou-se um valor de 3,00 reais por 

kg de aço cortado e dobrado, pronto para montagem, valor o qual foi considerado para 

fins de orçamento. 

Ao somar os quantitativos de aço necessários para execução do projeto de 

estaca hélice contínua, estacas e blocos, chegou a um total de 130.161,19 kg, que 

multiplicados pelo valor do corte e dobra, custam 390.483,56 reais. Para executar os 

estacões e seus blocos, o consumo de aço é de 142.276,70 kg, custando 426.830,09 



Comparação do desempenho, em termos de recalque e custo, de fundações em estacas hélice...          65 
 

FERREIRA, T. J. ; GONÇALVES, P. M. A. S. 
 

 

reais. Ao fazer o comparativo dos preços, nota-se que o consumo de aço é 36.346,52 

reais mais caro no projeto de estacão. 

 

4.2.4 PERFURAÇÃO DAS ESTACAS 

O preço de perfuração de um estacão de 1,0 metro de diâmetro é 280 

reais por metro escavado. Esse valor inclui apenas perfuração, desarenação, 

concretagem e instalação da armadura, não contando com o descarte da lama 

bentonítica no fim do processo. O projeto é composto por 116 estacões de 23 metros 

de profundidade, portanto o valor total da perfuração totaliza 747.040,00 reais (Tabela 

4.13). 

O descarte da lama não foi considerado, porém torna a execução do 

projeto ainda mais onerosa, pelo fato de não poder ser feito de qualquer maneira. 

Existe toda uma preocupação devido ao risco de contaminação do solo, rios, lençol 

freático, etc. 

Para estacas de 60, 70 e 80 cm de diâmetros, os valores cobrados por 

empresas que executam estacas hélice contínua monitorada são entorno de 60, 70 e 

80 reais por metro perfurado, respectivamente. Logo, de acordo com a profundidade e 

a quantidade das estacas, totaliza-se 280.640,00 reais (Tabela 4.15) o custo de 

perfuração do projeto de hélice.  

É nítida a diferença de valores para execução de cada projeto, sendo 

466.400,00 reais mais caro para se executar estacas escavadas com lama bentonítica. 

A  nível de conhecimento é importante frisar que, apesar de o segundo 

projeto ser voltado para estacas escavadas com lama bentonítica, o mesmo poderia 

ser executado utilizando-se hélice contínua monitorada, pelo fato de suas estacas não 

possuírem diâmetros tão grandes. Para estacas de 1,0 m de diâmetro o valor cobrado 

por metro perfurado 172,79 reais, o que custaria 461.003,72 reais (Tabela 4.14), um 

valor significativamente menor ao executado com o uso da lama. 
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TABELA 4.13 - Custo de escavação dos estacões utilizando estaca escavada com lama bentonítica 

ESTACÕES 

ESCAVAÇÃO COM LAMA BENTONÍTICA 

DIÂMETRO 
(CM) 

PROF. 
(M) 

QNT. 
(UN) 

TOTAL 
(M) 

PREÇO/M TOTAL (R$) 

100 23,00 116,00 2.668,000 280,00 R$ 747.040,00 

 

 

 

TABELA 4.14 - Custo de escavação dos estacões utilizando Hélice Contínua Monitorada 

ESTACÕES 

ESCAVAÇÃO POR HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA 

DIÂMETRO 
(CM) 

PROF. 
(M) 

QNT. 
(UN) 

TOTAL 
(M) 

PREÇO/M TOTAL (R$) 

100 23,00 116,00 2.668,000 172,79 R$ 461.003,72 

 

 

TABELA 4.15 - Custo de escavação das estacas hélice 

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA 

ESCAVAÇÃO 

DIÂMETRO 
(CM) 

PROF. 
(M) 

QNT. 
(UN) 

TOTAL 
(M) 

PREÇO/M TOTAL (R$) 

60 17,00 77,00 1.309,00 60,00 78.540,00 

70 18,00 123,00 2.214,00 70,00 154.980,00 

80 19,00 31,00 589,00 80,00 47.120,00 

TOTAL R$ 280.640,00 

 

4.2.5 ORÇAMENTO TOTAL 

No que diz respeito a custo total da fundação da obra, optar pela utilização 

de estacões custaria 2.022.353,34 reais (Tabela 4.16). Caso a fundação seja realizada 

por meio de hélice contínua, o valor será de 1.331.632,22 reais (Tabela 4.17), o que 

propicia uma economia de 690.721,12 reais. 
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Em nenhuma das etapas a estaca escavada com lama bentonítica tornou-

se mais barata que a estaca hélice contínua, ou seja, o consumo de concreto e aço 

foram maiores e o custo de execução das escavações tanto das estacas quanto dos 

blocos de fundação também foram maiores. Assim sendo, pode-se afirmar que obras 

do padrão em estudo exequíveis tecnicamente com ambos os métodos, torna-se mais 

viável economicamente optar pela hélice contínua monitorada. 

É importante salientar, que para elaboração deste trabalho foram 

desconsiderados custos os quais são semelhantes para ambas as soluções, o que 

não irá interferir de maneira significativa nos resultados. Exemplo disso tem-se os 

custos de projetos e as mobilizações de equipamentos. 

 

TABELA 4.16 - Custo de execução do Projeto de Estacas Escavadas com Lama Bentonítica 

RESUMO 

CONCRETO AÇO 
ESCAVAÇÃO 

DOS 
ESTACÕES 

ESCAVAÇÃO 
DOS BLOCOS 

TOTAL 

R$ 836.127,89 R$ 419.510,81 R$ 747.040,00 R$ 19.674,64 R$ 2.022.353,34 

 

TABELA 4.17 - Custo de execução do Projeto de Estacas Hélice Contínua Monitorada 

RESUMO 

CONCRETO AÇO 
ESCAVAÇÃO DOS 

ESTACÕES 
ESCAVAÇÃO 
DOS BLOCOS 

TOTAL 

R$ 649.675,87 R$ 384.095,36 R$ 280.640,00 R$ 17.221,00 R$ 1.331.632,22 
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Com a realização deste trabalho, buscou-se um estudo que pudesse trazer 

informações alusivas quanto a uma antiga discussão nos escritórios de fundações do 

Brasil, desde o surgimento do emprego de estacas Hélice Contínua Monitoradas no 

país, referente à sua viabilidade técnica e econômica na concepção de projetos de 

fundações de blocos estaqueados, frente ao antigo método que emprega estacas de 

maiores diâmetros, escavadas com Lama Bentonítica, tradicional em regiões do país, 

precursoras na construção de grandes edifícios. 

A partir da comparação entre projetos de fundações elaborados com os 

dois tipos de soluções em questão para um mesmo edifício residencial de 30 

pavimentos, que será construído na cidade de Goiânia, avaliou-se o melhor 

comportamento do solo para a atuação dos esforços provindos da estrutura. Além 

disso, foram levantados os quantitativos de materiais e serviços para a realização da 

escavação, armação e concretagem de cada uma e estimados os custos de execução. 

A partir da análise de diversos gráficos que descreviam o comportamento 

da bacia de recalques em todo o terreno das fundações, e análise dos cortes com a 

representação das curvas de recalques nos perfis longitudinal e transversal, 

localizados nas regiões mais críticas dos projetos, observou-se uma pequena 

vantagem no desempenho do solo para o projeto em Estacão.  Porém, a diferença nos 

valores de recalques que caracterizou essa vantagem não passou de 1 cm, um valor 

pouco considerável quanto à mudança no desempenho da estrutura. 

Ainda assim, pôde-se concluir a importância do conhecimento do 

comportamento de recalque de cada projeto, em que, para dado dois pontos do solo a 

distorção angular dos recalques diferenciais podem apresentar grande variações, o 

que implica em diferentes tipos de movimentações na estrutura e o aparecimento de 

fissuras em painéis, com inclinações características. Portanto, a partir do 

conhecimento do tipo de fundação que será escolhida para o edifício, é possível 

prever nos projetos de alvenaria, soluções apropriadas ao combate das fissuras mais 

prováveis de ocorrer. 

Conclui-se também que, para a mesma solução de projeto, os diferentes 

esforços de momentos na interface fundação-estrutura, originados da atuação de 

forças horizontais da incidência de ventos nas diferentes fachadas do prédio, por 
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atuarem separadamente ao longo dos primeiros anos de conclusão da obra, provocam 

em um mesmo ponto do solo, recalques que tendem a evoluir progressivamente até 

que os agentes externos mais severos já tenham atuado sobre a estrutura. Por 

consequência, o aparecimento de fissuras em painéis do edifício poderá ocorrer até 

que todos estes movimentos da fundação e da estrutura se estabilizem. 

O fator decisivo quanto à opção pela solução da fundação mais vantajosa, 

ficou atribuído ao levantamento de custos. A pequena vantagem de desempenho em 

recalques observado para o projeto em Estacão, com escavação empregando lama 

bentonítica, se tornou insignificante quando comparado ao seu custo bem mais 

elevado de execução, com valor cerca de 35% mais oneroso do que a execução do 

projeto de estacas de menores diâmetros escavadas com o equipamento Hélice 

Contínua Monitorada. 

 Mesmo que para o projeto de Estacão também se utilizasse do 

equipamento de Hélice Contínua Monitorada para a escavação das suas estacas, a 

sua execução ainda continuaria mais cara, com valor cerca de 15% superior à 

execução do projeto de estacas de menores diâmetros. Portanto, conclui-se que, 

enquanto a estabilidade do solo permitir o dimensionamento do projeto por estacas de 

menores diâmetros, a sua execução com Hélice Contínua Monitorada sempre se 

apresentará mais viável técnico e economicamente. 

Como sugestão para trabalhos futuros, pode-se realizar uma análise de 

desempenho em recalques para diferentes arranjos e diâmetros de estacas, 

submetidas cada grupo de estacas com o mesmo diâmetro a blocos com as mesmas 

geometrias e volume, garantindo assim que os seus comportamentos não fossem 

afetados pelas diferentes inércias dos blocos. 
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7. ANEXO I: TABELAS DE COMBINAÇÕES DE 

CARREGAMENTOS 

 

 

TABELA 7.1 – Trecho da Planilha de Carga dos Pilares – Only Marista (COLMÉIA CONSULTORIA E 

PROJETOS LTD., 2013) 
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TABELA 7.2 – Trecho da Planilha de Carga dos Pilares – Only Marista (COLMÉIA CONSULTORIA E 

PROJETOS LTD., 2013) 
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TABELA 7.3 – Trecho da Planilha de Carga dos Pilares – Only Marista (COLMÉIA CONSULTORIA E 

PROJETOS LTD., 2013) 
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TABELA 7.4 – Trecho da Planilha de Carga dos Pilares – Only Marista (COLMÉIA CONSULTORIA E 

PROJETOS LTD., 2013) 
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TABELA 7.5 – Trecho da Planilha de Carga dos Pilares – Only Marista (COLMÉIA CONSULTORIA E 

PROJETOS LTD., 2013) 

 


