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ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE 
CONCRETO, PROCEDIMENTOS 
EXECUTIVOS 

 

RESUMO 

Neste breve artigo apresentamos os 
procedimentos executivos das es
moldadas de concreto.  

São abordadas as recomendações 
normativas e a materialização em campo 
das mesmas. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  
 
Pré-moldadas de concreto, Cravação
estaca, estaca de de
procedimentos executivos
fundações, infra estrutura, nega, repique,
engenharia, geotecnia. 
 
 
DEFINIÇÃO NORMATIVA 
 
Estacas pré moldadas são estacas 
constituídas de seguimentos de
pré-moldado ou pré
introduzida no terreno por golpes de 
martelo de gravidade, de explosão, 
hidráulico ou martelo vibratório. Para fins 
exclusivamente geotécnicos não há 
distinção entre estacas pré
pré-fabricadas. 
 
Embora a fabricação dos pré moldados 
possam ser produzidos no canteiro de 
obra, essa tecnologia não é moldada in 
loco.  
 
ESTACAS DE DESLOCAMNETO
 
Ao contrário das estacas 
loco, que retiram material do solo, as 
estacas pré moldadas, 
introduzidas no solo deslocam o solo 
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também conhecidas como estacas de 
deslocamento. 
 

Figura 1 - Pátio de estocagem de estacas pré 
moldadas. 
 
HISTÓRIA  
 
A primeira referência histórica 
documentada para estaca cravadas
ser rastreada até ao século 4 aC
 
Heródoto, o escritor grego e viajante que 
é por vezes referido como o pai da 
história registra como os Paeonians 
viviam em habitações erguidas sobre 
estacas elevadas cravadas no leito de um 
lago. 
 
Engenheiros Gregos e Romanos
estacas em muitas obras as margens do 
Mediterrâneo. Na Grã Breta
Romana de 20 metros foi 
estacas de madeira.  
 
No Brasil, uma das primeiras utilizações 
de pré moldados como fundação data
de 1926 na obra do hipódr
no Rio de Janeiro 
construtora dinamarquesa Christiani
Nielsen. 
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Figura 2 - Bate estaca Antiguidade. 
 
EQUIPAMENTO 
 
A forma mais comum de cravação é a por 
percussão com o uso de bate estaca queda 
livre. 
 
O equipamento é composto por uma torre 
montada sobre plataforma onde cabos de 
aço acionados por um guincho mecânico 
erguem o martelo utilizado na cravação. 
Este guincho é dotado de dois tambores 
onde o segundo tambor é responsável pela 
movimentação e carregamento das 
estacas. 
 
Este equipamento se movimenta sobre 
rolos, pranchas ou esteiras. Existem 
também guindastes adaptados com torres 
para o martelo de queda livre, automático 
ou vibratório. 
 
A torre guia possui altura compatível com 
o comprimento dos elementos de estacas a 
serem cravados. 
 
O mesmo vale para os guinchos que 
devem possuir capacidade de carga 

adequada ao peso do martelo e ao peso 
dos elementos de estaca a serem erguidos. 
 
CARACTERISTICAS DO MARTELO 
E SISTEMA DE CRAVAÇÃO 
 
O peso do martelo não pode ser inferior a 
2 toneladas. 
 
O peso mínimo do martelo deve ser igual 
a 75% do peso total da estaca projetada. 
 
Para estacas com carga de trabalho ente 
70 e 130 toneladas o peso do martelo não 
pode ser inferior a 4 toneladas. 
 
Martelos automáticos e vibratórios devem 
seguir as orientações do fabricante. 
 
O sistema de cravação deve limitar as 
tensões de compressão durante a cravação 
a 85% da resistência nominal do concreto, 
menos a protensão se for o caso. 
 
No cãs das estacas protendidas, as tensões 
de tração devem ser limitadas a 90% do 
valor da protensão mais 50% da 
resistência nominal do concreto a tração. 
 
No caso das estacas armadas as tensões de 
tração são limitadas a 70% da tensão de 
escoamento do aço utilizado na armadura. 
 
CARACTERITAS DAS ESTACAS 
 
Nas estacas de concreto pré moldadas ou 
pré fabricadas, o dimensionamento 
estrutural deve ser feito utilizado-se as 
ABNT NBR 6118 e 9062, limitando o fck 
a 40 mpa. 

Nas duas extremidades da estaca, deve ser 
feito um reforço de armadura transversal, 
para levar em conta as tensões de 
cravação. 
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O fabricante deve apresentar curvas de 
interação flexo compressão e flexo tração 
do elemento fabricado. 

Características como seção, formato, peso 
por metro, capacidade estrutural, 
resistência a tração e comprimento variam 
em função do fabricante escolhido. 
 
Deve-se eleger a estaca e o fornecedor 
que melhor se adéqüem a necessidade da 
obra.  
 
As definições de capacidade de carga e 
profundidade são orientadas de modo a  
otimizar o desempenho geotécnico e 
diminuir o desperdício. 
 
METODOLOGIA EXECUTIVA 
 
ARMAZENAMENTO E MANEJO 
DAS ESTACAS 

O armazenamento e manejo das estacas 
pré moldadas na obra devem obedecer às 
prescrições do fabricante. 
 
Esse deve disponibilizar todas as 
informações necessárias para se evitar o 
fissuramento excessivo e quebra das 
estacas. 
 
LOCAÇÃO DAS ESTCAS NO 
CANTEIRO 

 
Para se evitar que os movimentos dos 
equipamentos no canteiro de obra 
danifiquem os piquetes que sinalizam as 
estacas a serem executas, a locação é feita 
com um furo no diâmetro da estaca 
preenchido com areia. 
 
Este furo servirá de guia para a cravação 
do primeiro elemento de estaca. 
 

 
Figura 3 - Locação das estacas com pré furo. 
 
IÇAMENTO POSICIONAMENTO 
 
O içamento e posicionamento das estacas 
são feitos por meio do cabo auxiliar do 
guincho que a traz para junto a torre, 
colocando-a na posição vertical e 
assentada no local de cravação. 
 
O procedimento obedece à seguinte 
ordem: primeiro, a torre do bate-estacas é 
aprumada, em seguida, apruma-se a 
estaca. Os prumos das faces frontal e 
lateral devem ser verificados. 
 

 
Figura 4 - Prumo das estacas 
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A folga entre o martelo e capacete é 
estabelecida por norma, não devendo ser 
superior a 3,0 cm em relação as guias do 
equipamento. O capacete deve conter 
superfície plana e se adequar com à seção 
da estaca, contendo encaixes que possuam 
folga inferior a 3 cm.  
 

 
Figura 5 - Conjunto martelo, capacete estaca. 
 

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.  

EMENDAS  
 
As estacas pré-moldadas de concreto, 
podem ser emendadas desde que resistam 
a todas as solicitações que nelas ocorram 
durante o manejo, cravação e a utilização 
da estaca. 
 
As emendas devem ser através de anéis 
soldados ou de outro dispositivo que 
permita a transferência de esforços de 
compressão, tração e flexão.  
 
A utilização da luva de encaixe somente 
será aceita se realizada uma única emenda 
por estaca e não haja tração ou flexão 

tanto na cravação quanto na utilização de 
estacas. 
 
As luvas de encaixes não devem possuir 
geometria diferente dos segmentos de 
estacas que serão unidos.  
 
A folga existente entre a luva e os 
segmentos de estacas não podem ser 
superiores a 10 mm. 
 
As luvas possuem altura total 
recomendada de 2x o diâmetro da estaca 
garantindo um mínimo de 50 cm. A chapa 
dever ter espessura superior a 60 avos do 
diâmetro da estaca e no mínimo 5 mm, 
sempre respeitando a espessura de 
corrosão.  
 

 
Figura 6 - Emenda de estaca com solda de anéis 
metálicos nos segmentos. 
 
CRAVAÇÃO  

 
A introdução do elemento de estaca no 
solo se da pela deformação permanente do 
solo devido à energia aplicada na estaca 
pela queda livre do martelo. 
 
A cada novo golpe do martelo a estaca é 
percutida a uma nova profundidade no 
terreno. 
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Para diminuir o desperdício das estacas, 
pode-se utilizar um elemento suplementar, 
denominado prolonga ou suplemento.  
 
Tal dispositivo pode ser fabricado de aço 
ou concreto, e sua utilização podem 
garantir o bom posicionamento da estaca 
no final da cravação e a minimização da 
perda da perda de eficiência do sistema de 
cravação, até que esta seja concluída. 
 
A utilização desse recurso está limitada a 
3 m, e com condições de momento 
resistente mínimo da haste de suplemento 
igual ao da estaca para os dispositivos de 
concreto. 
 
O reaproveitamento de estacas é 
permitido desde que se tenha um 
comprimento mínimo de 2,0 m e seja 
utilizado apenas um segmento de sobra 
por estaca. 
 
A sobra deve ser sempre o primeiro 
elemento cravado e o corte do elemento 
deve ser feito de modo a manter a 
ortogonalidade da seção, em relação ao 
seu eixo longitudinal.  
 

 
Figura 7 - Sobra de estacas acima do nivel do 
terreno. 

DIAGRAMA DE CRAVAÇÃO, NEGA 
E REPIQUE  

 
Em todas as estacas executadas são feitas 
medições de negas e repiques. 
 
A nega é a PENETRAÇÃO 
PERMANENTE DE UMA ESTACA no 
solo causada pela aplicação de um golpe 
do martelo de cravação. 
 
A energia aplicada é em função do peso 
do martelo e a altura de queda. 
 
Devido sua pequena grandeza a NEGA é 
geralmente medida para uma série de 10 
golpes. 

O controle de nega é realizado no final da 
cravação de cada estaca (para os últimos 
30 golpes), através da medição da 
penetração da estaca no solo para cada 10 
golpes do martelo. 

A parcela elástica do deslocamento 
máximo de uma seção da estaca 
decorrente da aplicação de um golpe do 
martelo é denominada, REPIQUE. 

O controle de repique é realizado no final 
da cravação para os últimos 10 golpes de 
cada estaca, por meio de um gráfico in 
loco no momento da cravação, medindo-
se o deslocamento vertical gerado pelo 
golpe através da parcela da nega 
(penetração efetiva da estaca no solo) e 
repique elástico (levantamento efetivo da 
estaca).  

Ao contrário da nega, o repique já está 
incluído dentro do contexto da Teoria de 
Propagação de Onda e, portanto, 
apresenta resultados com muito menos 
dispersão do que a nega. O repique 
representa a parcela elástica do 
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deslocamento máximo de uma seção da 
estaca, decorrente da aplicação de um 
golpe do pilão.  

O valor obtido corresponde à solução da 
Equação da Onda, em termos de 
deslocamento máximo e sem a escala de 
tempo. A interpretação do sinal obtido 
permite estimar a carga mobilizada 
durante o golpe do pilão. 

 
Figura 8 - Folha de campo para nega e repique 
 

PREPARO DE CABEÇA E LIGAÇÃO 
COM O BLOCO DE COROAMENTO  

 
Nas estacas de concreto, quando a 
armadura da mesma não tiver função 
resistente após a cravação, não há 
necessidade de sua penetração no bloco 
de coroamento. Caso contrário, a 
armadura deve penetrar suficientemente 
no bloco a fim de transmitir a solicitação 
correspondente. 
 
No caso de estacas com concreto 
danificado abaixo da cota de arrasamento, 
deve-se fazer a demolição na parte 
comprometida e recompô-la até à cota. A 

demolição deve ser feita de modo a não 
causar danos à estaca. 
 
A utilização do material para recompor o 
topo da estaca, deve conter resistência 
superior ao concreto da estaca.  
 
Para demolição das estacas é usado 
ponteiros na demolição, com pouca 
inclinação para cima, em relação à 
horizontal da estaca.  
 
A inclinação do ponteiro para baixo cria 
uma situação preferencial a fissuração e 
comprometimento da estaca. 
 
REFERÊNCIAS  

 
NBR-9062:2001. Projeto e execução de 
estruturas de concreto pré-moldado. 
 
NBR-13208:1994. Estacas - Ensaio de 
carregamento dinâmico 
 
NBR-6122:2010. Projeto e Execução de 
Fundações. 
 
ABEF – Manual de especificações de 
produtos e procedimentos ABEF. São 
Paulo: PINI, 2004, 3° edição. 
  
AP&L Geotecnia e Fundações – Estacas 
Deslocamento 
http://www.apl.eng.br/deslocamento. 
 
AP&L Geotecnia e Fundações 
http://www.apl.eng.br 
 
 


