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PREFÁCIO

Depois de anos só comandando equipes de gerenciamento, tive que acompanhar as obras de
fundação da Maternidade da Mulher, na Cohab, em São Luis do Maranhão. Para isto tive que
revisar a literatura para poder instruir o meu pessoal, 1 técnico que nunca tinha acompanhado
uma obra em estacas. Este trabalho é um resumo sobre estaca onde tive a ajuda de um aluno
de ultimo ano do curso de Engenharia Civil, do Pitágoras, Marcos Lima.
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1.

INTRODUÇÃO

No mundo contemporâneo, a construção civil é um dos setores que mais recebem
investimentos econômicos e tecnológicos. Durante anos, pesquisas e testes aplicados a este
ramo permitiram a descoberta de novas técnicas para a construção que se aplicados de forma
correta, podem trazer inúmeras vantagens e benefícios em uma obra.

Conforme a NBR 6122(2010), é definido como fundação profunda aquela que transmite a
carga proveniente da superestrutura ao terreno pela base (resistência de ponta), por sua
superfície lateral (resistência de fuste), ou pela combinação das duas. A figura a seguir mostra
as interações solo-estaca que geram a capacidade de carga total de uma estaca sob
compressão.

Desta forma, as fundações com estacas pré-moldadas trazem inúmeras possibilidades na
construção civil. Entretanto, o uso dessa técnica para fundações profundas depende de
variáveis geológicas, ensaios para analisar aspectos e características do terreno a ser
implantado.

Figura 1. Modelo teórico de estimação da capacidade
de carga de ruptura à compressão para estacas.

Fonte: (Veloso & Lopes, 2011).
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De acordo com Joppert Jr.(2007), As estacas mais utilizadas atualmente são as estacas prémoldadas de concreto, podendo essas, serem construídas em concreto armado ou protendido.
As estacas também se diferenciam pelo processo de produção podendo ser vibradas,
centrifugadas, entre outros tipos.

1.1.Objetivos
1.1.1. Objetivo Geral
Aprofundar os conhecimentos do tema proposto, podendo assim, executar e fiscalizar obras
de engenharia com mais eficiência e embasamento técnico.

1.1.2. Objetivo Específico
São objetivos este trabalho:


Caracterizar o tipo de solo para receber esse tipo de fundação;



Abordar as principais leis e normas sobre o tema;



Descrever o processo para cravação das estacas pré-moldadas



Descrever os controles e ensaios das estacas;



Descrever as principais patologias;

1.1.3. Metodologia
O seguinte trabalho propõe uma metodologia de pesquisa exploratória relacionando-se com os
objetivos, bibliografia, procedimentos de execução da pesquisa.
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A metodologia de forma abrangente e concomitante (...)
a) como discussão epistemológica sobre o “ caminho do pensamento”
que o tema ou objeto de investigação requer;
b) como a apresentação adequada e justificada dos métodos, técnicas e
dos instrumentos operativos que devem ser utilizados para a busca
relativas às indagações da investigação;
c) e como a “ criatividade do pesquisador”, ou seja, a sua marca
pessoal e específica na forma de articular teoria, métodos, achados
experimentais, observacionais ou de qualquer outro tipo específico de
resposta ás indagações específicas.
MINAYO (2007, p. 44).
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2.

DESENVOLVIMENTO

2.1. Características Gerais
As estacas pré-moldadas, que pode ser armado ou protendido, é indicado nos casos em que a
camada resistente do solo que se busca para suportar a estrutura encontra-se muito profunda
ou sob uma camada espessa de solo mole.

Devem ser executadas com concreto adequado e submetidas à cura necessária para que possua
resistência compatível com os esforços decorrentes do transporte, manuseio e da instalação,
bem como resistência a eventuais solos agressivos.

A utilização das estacas pré-moldadas de concretos são usadas com regularidade há mais de 6
décadas no Brasil para execução de fundações profundas e normalmente estão entre 6 m e 40
m de profundidade (PINI, 2011)

Entre as vantagens associadas ao uso dessa metodologia está a possibilidade de maior controle
da qualidade final das peças. Eurico Leite Carvalhaes Filho, coordenador do Comitê de
Estacas Pré-fabricadas da Associação Brasileira da Construção Industrializada do Concreto
(Abcic), conta que o processo de fabricação industrial permite, ainda, controle e
rastreabilidade das diversas etapas produtivas até a montagem no canteiro de obras. "Além
disso, uma vez atendidos todos os requisitos especificados dentro das normas, o ambiente
fabril assegura um incremento na qualidade e na produtividade da obra ao propiciar fluxo
contínuo de produção", diz Carvalhaes (PINI, 2011).

Obras com condições logísticas favoráveis de acesso que comportem movimentações
simultâneas mais livres e maior número de equipamentos bate-estacas podem utilizar esta
metodologia, que apresenta rendimentos executivos similares a outros tipos de fundações
mais custosas. Por outro lado, obras com terrenos confinados e divisas restritas que dificultem
a cravação, com prazos mais arrojados de término, não devem optar por esta metodologia",
acrescenta o engenheiro Carlos Olivares, gerente de obras da Racional Engenharia.

Em obras de infraestrutura, as estacas pré-fabricadas e pré-moldadas de concreto encontram
aplicação na construção de pontes, aeroportos e arenas esportivas, entre outros.
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Figura 2 – Cravação das estacas pré-fabricadas por percussão
com martelos de queda livre.

Fonte: Infraestrutura urbana PINI (2015).

2.2.

Normas e especificações

As estacas pré-fabricadas de concreto têm produção regida pela recém-publicada NBR
16.258:2014 - Estacas Pré-fabricadas de Concreto - Requisitos, que padroniza os critérios da
fabricação, manuseio e estocagem dos materiais feitos em concreto armado ou protendido.
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Com base nestas teorias, também foram desenvolvidas as normas que são essenciais para o
entendimento dos assuntos que envolvem as analises das fundações profundas. Para o estudo
de estacas pré-moldadas também são pertinente as seguintes normas: - ABNT NBR
12131(2006), - ABNT NBR 7181(1988) ABNT NBR 6459(2001)

2.3.

Método executivo

2.3.1 Dimensionamento
A determinação da seção transversal, o comprimento (profundidade a ser atingida) bem como
as seções de aço serão dimensionados pelo engenheiro calculista e constarão do projeto de
fundações.

Seu dimensionamento será de acordo com a NBR-6118/80 projeto e execução de obras de
concreto armado(NB-1/78) e NBR 6122/96 – projeto e execução de fundações.
Tabela 1 – Dimensão das estacas pré-moldadas

Fonte: Infraestrutura urbana PINI (2015).
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2.3.2. Fabricação das estacas
A fabricação se dará por firmas especializadas, a nível industrial, e deverá ocorrer em lotes,
sendo que todas as estacas de um lote deverão ser do mesmo tipo (dimensões e capacidade).

Durante o processo de produção a CEHOP poderá manter, nas instalações da contratada, um
preposto, que acompanhará a execução das formas, de concretagem e da cura das estacas.
Cada lote deverá ser identificado por número e data de fabricação.

As formas utilizadas na fabricação deverão ser conservadas e bom estados e montadas com
chapas de compensado devidamente reforçadas ou com chapas de aço. Não será admitida a
utilização de formas em condições precárias, que apresentem possíveis problemas de
estanqueidade, o que pode permitir a fuga da nata de cimento.

A concretagem das estacas deverá ser feita de maneira contínua, perfeitamente vibrada, de
modo a evitar o aparecimento de vazios, nichos de agregados graúdos e outros defeitos de
concretagem.

Durante a concretagem e respectiva vibração deverão ser tomadas precauções no sentido de se
evitar que a armadura seja deslocada. O recobrimento mínimo da armadura deverá ser de
3,0cm e o concreto a ser usado apresentará o fck mínimo de 22mpa.

Imediatamente após a concretagem, a superfície exposta da estaca deverá ser regularizada de
modo a adquirir textura idêntica à das faces em contato com a formas. Essas formas não
deverão ser retiradas antes de decorridos três dias do término da concretagem. Esse prazo
poderá ser reduzido através do emprego de aditivos adequados, de cimento de alta resistência
inicial ou de processos de cura a vapor.

Entretanto, esse prazo nuca poderá ser inferior a 24 horas, ficando a autorização de redução de
prazo de retirada de formas a critério da fiscalização, com base nos resultados dos
rompimentos dos corpos de prova.

Outro ponto importante está na cura, que deverá ser feita cuidadosamente, evitando-se a
movimentação e os choques nas formas durante esse período.
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As peças são fornecidas em elementos com comprimentos variáveis entre 4 m e 12 m.
Quando há necessidade de comprimentos maiores, as estacas podem ser emendadas pela
união soldada de dois anéis previamente fundidos nas extremidades, ou pela utilização de
luvas de aço, criando uma "rótula" no local da emenda.

As estacas protendidas são fundidas com concreto com fck 40 MPa, estruturadas com aço
com bitolas de 5 mm, 6 mm e 8 mm. Dependendo do fornecedor, a seção transversal da estaca
pode ser quadrada, redonda, sextavada, octogonal ou estrela. Já as estacas armadas podem ter
seção cheia ou vazada (com seção redonda ou sextavada).

2.3.3.Processos durante a Fabricação
Todo o concreto produzido será controlado tecnologicamente. O controle a ser adotado será
do tipo sistemático. O controle tecnológico abrangerá pelo menos o seguinte:

a)Verificação da dosagem utilizada:

Pelo menos uma vez por dia ou sempre que houver alteração do traço ou modificação das
características dos constituintes, será feita a verificação das quantidades utilizadas por ocasião
da sua colocação na betoneira.
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Figura 3 – Mistura e homogeneização dos agregados

Fonte: Infraestrutura urbana PINI (2015).

b)Verificação da Trabalhabilidade:

Terá freqüência diária e a finalidade de comprovar se a consistência do concreto produzido
corresponde à prevista. A determinação da consistência poderá ser feita pelo ensaio de
abatimento
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Figura 4 – Slump test do concreto para estaca

Fonte: Infraestrutura urbana PINI (2015).

c)Verificação das características dos constituintes

Além dos ensaios iniciais de caracterização de todos os materiais componentes, deverão ser
realizados ensaios periódicos ou sempre que houver alteração de materiais e de acordo com a
EB-1 e EB-4.to.
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Figura 5 – Seleção dos agregados graúdos

Fonte: Infraestrutura urbana PINI (2015).

d)Verificação da resistência mecânica

Deverá obedecer aos métodos de ensaio MB-2 e MB-3 e à norma NBR-6118. A idade de
ruptura será aos 7 e aos 28 dias. Diariamente serão coletadas amostras do concreto produzido,
que serão relacionadas com as estacas confeccionadas e receberão numeração de fácil
identificação.
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Figura 6 – Rompendo amostra do concreto utilizado

Fonte: Infraestrutura urbana PINI (2015).

Figura 7 – Preparação da estaca

Fonte: Infraestrutura urbana PINI (2015).

2.3.4. Transporte e armazenamento
O manuseio das estacas só se dará após a aferição da evolução da resistência do concreto,
medida através do rompimento de corpos de prova com pelo menos 80 % de sua tensão de
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ruptura prevista para os 28 dias.

Neste caso, as mesmas poderão ser transportadas para o local de armazenamento. O
armazenamento será feito por empilhamento com separação por calços apropriados de
madeira. O período de cura poderá ser estendido mesmo após o transporte. O sistema a ser
utilizado para transporte, empilhamento e posterior colocação no bate-estacas, deverá evitar
danos nas mesmas, como choques, vibrações, estilhaçamentos de concreto, quebra de arestas
etc.

As estacas deverão ser suspensas por ganchos previstos pelo calculista e posicionados de
forma a facilitar sua movimentação. Estacas danificadas no seu manuseio, deverão ser
substituídas, por outras em perfeitas condições de utilização.
Figura 8 –Transporte para obra

Fonte: Infraestrutura urbana PINI (2015).
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2.3.5. Cravação da Estaca
Primeiramente, será feita a locação, sobre oterreno, dos pontos de cravação das estacas.
Através de gabarito de madeira serão marcados os eixos das estacas. Nos cruzamentos destes
eixos estarão os pontos de cravação.

Na cravação serão utilizados bate-estacas dimensionados para as seções das estacas e as
profundidades a serem atingidas, equipados com martelo apropriado para esse fim. Na escolha
de um bate-estaca por gravidade deverá ser observado que a altura máxima de queda não pode
ser superior a 1,50 m e que o martelo deverá ter peso máximo igual a 1,5 vezes o peso da
estaca.

Durante a cravação, o topo das estacas será protegido por um cabeçote de aço. Deverão ser
obedecidas, rigorosamente, as definições de projeto quanto às seções e quantidades de estacas
por bloco, às inclinações das mesmas, às condições de “nega” e às profundidades de
cravação.
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Figura 9 – Bate estaca

Fonte: Infraestrutura urbana PINI (2015).

Na cravação das estacas, o operador não deverá cingir-se rigorosamente à profundidade
prevista no projeto, porém realizar a cravação até onde ocorrer a “nega”, indicando a
presença de camadas suficientemente resistentes para a obra em execução. Quando da
cravação de estacas próximas, sobretudo aquelas locadas a distâncias inferiores a 5 (cinco)
vezes o diâmetro, serão tomados cuidados maiores no sentido de evitar-se a danificação das
estacas circunvizinhas.
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Figura 10 –Tirando a “nega” e o “repique” em uma estaca pré-moldada

Fonte: Solo.net (2016).

2.3.6. Corte das Estacas

Após a cravação e verificada a “nega” em todas as estacas de um mesmo bloco de fundação,
será efetuado o corte das mesmas a uma altura definida em projeto, acima da cota de
arrasamento, deixando as correspondentes armaduras livres e limpas, para possibilitar a
ancoragem no interior do bloco de coroamento. Esse corte deverá ser efetuado normalmente
ao eixo da estaca, por meio de ponteiros apropriados.

2.3.7. Blocos de Coroamento

As extremidades superiores das estacas serão ligadas entre si por vigas e blocos de fundação
de coroamento, de concreto armado, conforme detalhes do projeto. Na ocasião da
concretagem do bloco de coroamento o concreto das estacas acima da cota de arrasamento
deverá estar removido.
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2.4.

Controle e testes

2.4.1. Prova de carga estática (PCE)
A prova de carga é um ensaio utilizado para avaliar a capacidade de carga e o deslocamento
dos elementos de fundação quando submetidos a um carregamento em escala real. Desde
2010 a norma NBR 6122/2010 (Projeto e execução de fundações) obriga que sejam
executadas provas de carga estática em pelo menos 1% das estacas da obra. Já no controle
estatístico, a norma pede que a cada 10 estacas rompe-se 1 para comprovar se aquela estaca
atingiu as especificações pré-dimensionadas.
Tabela 2 – Quantidade de provas de cargas

Fonte: ABNT NBR 12131.

Para comprovação de desempenho as provas de carga estáticas podem ser substituídas por
ensaios dinâmicos na proporção de cinco ensaios dinâmicos para cada prova de carga estática
em obras que tenham número de estacas entre os valores da coluna B (Tabela 6) e duas vezes
esse valor. Acima deste numero de estacas será obrigatória pelo menos uma prova de carga
estática, conforme ABNT NBR 12131.
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A prova de carga sobre estacas ou tubulões – e consiste na aplicação de cargas estáticas
através de macacos e bombas hidráulicos e na medição dos deslocamentos ocorridos através
de relógios comparadores. O ensaio pode ser axial, de tração ou compressão, ou transversal e
o carregamento pode ser feito de quatro forma diferentes: rápido, lento, misto ou cíclico, a
escolha entre eles depende do objetivo do ensaio.

Os resultados são expressos em uma curva Carga x Deslocamento, uma excelente ferramenta
de avaliação e análise para o projetista de fundações.

Figura 11 –Ensaios de prova de carga estática (PCE)

Fonte: geoprova (2015).
2.4.2. Prova de carga dinâmica (PDA)
O ensaio de carregamento dinâmico (ECD), também comumente chamado de prova de carga
dinâmica (PDA), é uma simulação dos efeitos do carregamento real sobre as estacas, através
de esforços dinâmicos, ou seja, de impactos gerados por martelos de aço de grande massa.

Os principais objetivos desse ensaio são: obtenção da carga máxima mobilizada (resistência)
da estaca, avaliação da condição de integridade do elemento, a estimativa da distribuição da
carga em profundidade e a medição da eficiência do sistema de cravação através do qual
pode-se ajustar as energias aplicadas, evitando-se, massivamente, a quebra de estacas na obra.

A NBR-6122 (Projeto e Execução de Fundações) cita a necessidade de execução de ensaios
de carregamento dinâmico em conformidade com a norma NBR-13208, sendo que em um
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determinado número de estacas da obra, para que possa ser caracterizada como verificada a
capacidade de carga a ser adotada em uma estaca.

A utilização do Ensaio de Carregamento Dinâmico (PDA) oferece um maior número de
informações para o acompanhamento do projeto e da própria execução do estaqueamento.
Além disso, é possível aferir os coeficientes de segurança, e como consequência, otimizar o
custo global da fundação.
Figura 12 – Ensaios de prova de carga dinâmico (PDA)

Fonte: geoprova (2015).

2.4.3. Características do solo
A NBR 7181 define que as análises granulométricas são executadas através da peneiração de
uma amostra do solo que se está a estudar, após a peneiração vai-se pesar o que ficou retido
em cada peneira e faz-se uma tabela, após a conclusão dessa tabela, analisa-se a porcentagem
que ficou retida em cada peneira. Após esses procedimentos é feito a curva granulométrica, a
partir daqui já se sabe a porcentagem de argila, areia e silte encontrado na amostra com esses
dados já é possível pensar em um tipo de fundação que traga estabilidade, que seja econômica
e de possível execução. Diante estes estudos foi se eliminando alguns tipos de fundações,
algumas por questões técnicas outras econômicas e de dificuldades de execução, concluindo
que as estacas pré-moldadas em concreto atendiam todos os requisitos para esse solo em
estudo.
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Vale ressaltar que é necessário que tenham resistência compatível com os esforços a que estão
sujeitas no transporte, no manuseio, na cravação e, eventualmente, em solos agressivos. São
indicadas para transpor camadas extensas de solo mole e em terrenos onde o plano de
fundação está a uma profundidade homogênea, sem restrição ao seu uso abaixo do lençol
freático.

2.4.4. Sondagens de simples reconhecimento com SPT
A NBR 6484 é de suma importância para a coleta das diferentes camadas do solo e
identificação do lençol freático, essas amostras serão analisadas juntamente com a posição do
nível de d´água, esses dois itens citados anteriormente, são os mais relevantes no momento de
definir qual fundação será executada e também qual será descartada, como no caso em estudo
o nível d’água estava a aproximadamente 0,50 metros e o solo só apresentou resistência a
partir dos 10 metros de profundidade as fundações rasas foram descartadas restando às
fundações profundas. A identificação da resistência e comportamento do terreno e do solo
favoreceu na escolha das estacas pré-moldadas de concreto.
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Figura 13 – Ensaios de Sondagem (SPT)

Fonte: AP&L sondagens (2014).
2.4.5. Resistencia obtida por provas de cargas executadas na fase de elaboração ou
adequação do projeto
Para que se tenha a carga admissível (ou carga resistente de projeto) de estacas, a partir de
provas de carga, é necessário que:
 As provas de cargas sejam estáticas;
 As provas de carga sejam especificadas na fase do projeto e executadas no
início da obra, de modo que o projeto possa ser adequado para demais
estacas;
 As provas de cargas sejam levadas até uma carga no mínimo duas vezes a
carga admissível prevista em projeto;

O fator de segurança a ser utilizado para determinação da carga admissível é de 1,6 e para
carga resistente de projeto é de 1,4. Quando em uma mesma região representativa for
realizado um número maior de provas de carga, a resistência característica poderá ser
determinada pela expressão:
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2.4.6. Controle da Cravação
A “nega” a ser obedecida na cravação será determinada pelo projetista das fundações, em
função do tipo de solo, do tipo de equipamento utilizado, do peso do martelo, do tipo de
estaca e desua seção.

Se a estaca for danificada durante sua cravação, ou atingir a nega abaixo da cota de
arrasamento a Fiscalização poderá:

a) Exigir sua remoção e substituição;
b) Exigir a cravação de uma ou mais estacas adjacentes, com função de reforço;
c) Ou, ainda, autorizar sua emenda em uma extensão suficiente para obter a
correção total do defeito ocorrido.
d) Número de golpes que caracterizou a “nega” da estaca.

2.4.7. Tolerâncias
O espaçamento mínimo entre os eixos de duas estacas será de 2,5 (duas e meia) vezes o seu
diâmetro ou o diâmetro do círculo de área equivalente.

A tolerância admissível para o desvio do centro dos topos das cabeças das estacas em relação
à locação do projeto, será, no máximo, de 10% do seu diâmetro ou de 7 cm, adotando-se o
valor menor.
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No caso de estacas inclinadas, a tolerância máxima de diferença de inclinação, em relação à
projetada, será de 1 cm para cada metro (1/100) de estaca cravada. As verificações deverão
ser feitas antes do início da cravação e após ter sido cravado metade do comprimento total
previsto. Se a Fiscalização observar que os limites de tolerância foram ultrapassados, poderá,
a seu critério:

a)

Rejeitar a estaca, que deverá ser removida e substituída por outra que

atenda às exigências do projeto;
b)

Determinar a cravação de estacas adicionais;

c)

Ou, ainda, aceitá-la, desde que baseada em parecer do projetista das

fundações.

2.4.8. Emendas
As estacas terão o comprimento especificado no projeto, evitando-se emendá-las salvo se
previsto. Havendo necessidade de emendas, essas terão resistência correspondente à da estaca
e deverão ser executadas sem prejuízo da parte cravada.
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Figura 14 – Execução de emendas da estaca

Fonte: Infraestrutura urbana PINI (2015).

2.4.9. Controle das Emendas
As emendas das estacas, quando previstas, deverão ser objeto de detalhe específico do
projeto.
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2.4.10. Provas de Carga
Nas estacas pré-moldadas a prova de carga somente será iniciada a partir de:
a)

24 horas após a cravação - em terreno arenoso;

b)

5 dias a pós a cravação - em terreno argiloso.

Deverão ser realizadas pela CONTRATADA, pelo menos duas provas de carga, em locais
previamente designados pela Fiscalização, sobre estacas de blocos distintos.

2.4.11. Principais patologias
Má Compactação do solo,

especialmente os granulares nas estacas cravadas com deslocamento de solo, como as prémoldadas de concreto e tipo Franki, induzindo comprimentos diferenciados em blocos com
grande número de estacas e até impossibilitando execução com espaçamento inicial de
projeto.

Levantamento de elementos já cravados pela execução de novos elementos,

típico de blocos com várias estacas que provocam deslocamento do solo na cravação (Franki,
pré-moldada de concreto, tubulares de ponta fechada).

Falsa nega

após obtenção de nega na cravação, ao verificar a penetração na recravação, a estaca penetra
facilmente. Este fenômeno pode ter origem em vários mecanismos de comportamento do solo,
tais como a geração de poro-pressões negativas durante a cravação ou relaxação do solo.
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Figura 15 – Estacas rompidas na cravação (exumação)

Fonte: Infraestrutura urbana PINI (2015).

2.4.12. Vantagens e desvantagens
Vantagem:
 Quando comparadas às estacas moldadas no terreno destaca-se pela boa
qualidade do concreto que se pode obter, não se sujeitando a agentes
agressivos no solo e água, ou mesmo agentes que afetem a pega e cura do
concreto;
 Quando da passagem por camadas muito moles, onde estacas de concreto
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moldadas in loco pode apresentar problemas.
 Facilidade de execução em terrenos que apresentam elevado nível do lençol
freático.
 Melhor desempenho na execução ao se atravessar camadas de solos moles,
com baixa resistência, suscetíveis ao desmoronamento das paredes do furo
(no caso das estacas escavadas).
 Possibilidade de execução de estacas em lugares com pé-direito reduzido.

Desvantagem:
A principal desvantagem das estacas pré-moldadas cravadas com martelo é a vibração
proporcionada pelos equipamentos de cravação do elemento no terreno de fundação, que pode
chegar a ser excessiva conforme a resistência e compacidade do solo e contexto local de onde
se encontra a obra (proximidade com outras edificações como hospitais e em setores
históricos).

Podemos citar também, a dificuldade de adaptação às variações do terreno, podendo resultar
em perdas.
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3. CONCLUSÃO
Foi apresentado e caracterizar o tipo de solo para receber a fundação em estaca. As
características do solo influem no uso desse tipo de fundação. Quando encontra-se camadas
extensas de solo mole e em terrenos onde o plano de fundação está a uma profundidade mais
homogênea.

As principais normas que regem o nosso projeto de pesquisa são: NBR 6121, NBR 6122,
NBR 9.062, NBR 12.131, NBR 13.208 entre outros.

As principais normas que regem o nosso projeto de pesquisa são: NBR 6121, NBR 6122,
NBR 9.062, NBR 12.131, NBR 13.208 entre outros.

As cravações das estacas são normalmente feitas pelo processo de percussão com martelos de
queda livre. Já nos ensaios preliminares e posteriormente devem seguir rigorosamente as
normas técnicas, para que não ocorra problemas futuros com a fundação, como exemplo, os
problemas de patologias, que para evitarmos, devemos ficar atento ao tipo de solo na qual
iremos trabalhar, principalmente em obras de pequeno porte, que as vezes os estudos do
mesmos são ignorados por grandes parte dos “profissionais” da construção.

Dentre os principais problemas vimos que um solo mal preparado/compactado poderá sofre
recalques, também temos problemas com a falsa nega, levantamento de elementos já cravados
pela execução de novos elementos, erro locação, erro de diâmetros ou lado do elemento,
características do concreto inadequadas entre outros.
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