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FUNDAÇÕES PROFUNDAS 

• Definição 

• A transmissão da carga ocorre de duas maneiras 

distintas: 

• Resistencia de Ponta 

• Por atrito lateral (resistência do fuste) 

• De acordo com a NBR 6122 a profundidade de 

assentamento deve ser maior que o dobro da menor 

dimensão em planta do elemento de fundação. 

• “Fundações profundas são aquelas cujas bases 

estão implantadas a mais de duas vezes sua menor 

dimensão, e a pelo menos 3m de profundidade”. 





FUNDAÇÕES PROFUNDAS 

Em geral as fundações profundas são 
executadas quando: 

Os solos superficiais não apresentam 
capacidade de suportar as cargas da 
edificação; 

Estão sujeito a processos erosivos; 

Existe a possibilidade da realização de 
escavação futura nas proximidades da 
obra. 



FUNDAÇÕES PROFUNDAS 

Estacas Tubulões 

De modo geral dividem-se em: 



ESTACAS 

• Elemento de fundação profunda executado com 
auxílio de ferramentas ou equipamentos; 

• Cravadas a percussão, prensagem, vibração, por 
escavação, ou combinação destas. 



TUBULÃO 

• Elemento de fundação profunda de forma cilíndrica; 

• Em pelo menos uma de suas fases de execução, há a 
descida do operário. 



FUNDAÇÕES PROFUNDAS 

Caixões 

Elemento de fundação de forma 

prismática, concretado na superfície 

do terreno, e instalado por 

escavação interna, podendo ainda 

na sua instalação utilizar ou não, ar 

comprimido, e ter, ou não, a sua 

base alargada. 



SUBDIVISÕES 

• Estacas e Tubulões podem ser executados de 

modos distintos; 

• As estacas podem ser pré-moldadas ou moldadas 

“in-loco” 

• Os tubulões podem ser executados à céu aberto ou 

com o uso de câmaras de compressão e 

descompressão (tubulões pneumáticos) 







FUNDAÇÕES PROFUNDAS 

• Como se pode observar há uma grande 

variedade de estacas para fundação e contenção; 

• Continuamente surgem no mercado novos tipos 

de estacas envolvendo novas técnicas; 



Escolha do tipo de fundações 

profundas 

• Deve-se observar: 

• Esforço nas 

fundações; 

• Características do 

subsolo; 

• Características do 

local da obra; 

• Características das 

construções 

vizinhas. 

 



1 - ESFORÇO NAS FUNDAÇÕES 

• Nível das cargas nos pilares; 

• Ocorrência de outros esforços além dos de 

compressão (tração e flexão); 

2 – CARACTERÍSTICAS DO SUBSOLO 

• Argilas muito moles, dificultando a execução de estacas 
de concreto moldadas in-situ; 

• Solos muito resistentes (compactos ou com 
pedregulhos) que devem ser atravessados, dificultando 
ou mesmo impedindo a cravação de estacas de 
concreto pré-moldadas; 



2 – Características do subsolo 

• Solos com matacões, dificultando ou mesmo 
impedindo o emprego de estacas cravadas de 
qualquer tipo. 

 

 



3 – CARACTERÍSTICAS DO LOCAL DA 
OBRA 

• Terrenos acidentados, dificultado o acesso de 
equipamentos pesados (bate-estacas etc); 

• Local com obstrução na altura, como telhados e 
lajes, dificultando o acesso de equipamentos 
altos; 

• Obra muito distante de um grande centro, 
encarecendo o transporte de equipamentos 
pesados; 

• Ocorrência de lâmina d’água. 

Continua  



• Nível do lençol muito elevado, dificultando a 
execução de estacas de concreto moldadas in 
situ sem revestimento ou uso de lama; 

• Aterros recentes (em processo de adensamento) 
sobre camadas moles, indicando a possibilidade 
de atrito negativo. 



4 – CARACTERÍSTICAS DAS 

CONSTRUÇÕES VIZINHAS 

• Tipo e profundiade das fundações; 

• Existência de subsolos; 

• Sensibilidade a vibrações; 

• Danos já existentes. 

 

• Observação: é importante considerar a 
experiência local. 



FUNDAÇÕES I 
ESTACAS 



ESTACAS 

• Pré moldadas 

• Estacas de concreto; 

• Estacas de madeira; 

• Estacas metálicas 

• Forma de Funcionamento 

• Estaca de ponta; 

• Estaca de atrito ou flutuante; 

• Estaca mista. 

• Forma de carregamento 

• Estaca de compressão 

• Estaca de tração 

• Estaca de flexão 
 



ESTACAS 

• Quanto ao Processo de Execução podem ser 

• Moldadas in loco 

• Sem lama betonítica:  

• Tipo Franki; tipo Strauss, Escavada 
Mecanicamente com trado Helicoidal, Estaca 
tipo broca; Hélice contínua; 

• Com lama betonítica; 

• Estaca injetadas: microestacas e as estacas raíz. 



ESTACA DO 

TIPO FRANKI 



Estaca Franki - princípio 

 

Um engenheiro belga (Edgard 

Frankignoul) pensou em alargar a 

base das estacas a fim de aumentar a 

capacidade de carga nestas, (como na 

base dos Tubulões). 

VASCONCELOS (2002). 



Estaca Franki - processo executivo 

 Consiste na cravação de um tubo de aço cuja 

ponta é fechada por uma bucha de pedra e areia, 

sobre a qual bate-se um pilão em queda livre 

com peso de 1t a 3t que arrasta o tubo por atrito, 

obtendo-se ao final da cravação uma forma 

estanque. 

 (Bate Estaca) 







 Etapa 1: posicionamento do tubo de 

revestimento e formação da bucha a partir do 

lançamento de brita e areia no interior do tubo e 

compactação pelo impacto do pilão fazendo o 

material aderir fortemente ao tubo; 

 Etapa 2: cravação do tubo no terreno por meio 

da aplicação de sucessivos golpes do pilão na 

bucha formada na etapa anterior; 

Estacas tipo Franki – etapas de 

execução 



Estacas tipo Franki – etapas 

de execução 

 Etapa 3: terminada a cravação, o tubo é 

preso à torre do bate-estaca por meio de 

cabos de aço, para expulsar a bucha e iniciar 

a execução da base alargada, que se dá 

pelo apiloamento de camadas sucessivas de 

concreto quase seco; 

 Etapa 4: colocação da armação da estaca, 

tomando-se o cuidado de garantir a sua 

ligação com a base alargada; 



Estacas tipo Franki – etapas 

de execução 

Etapa 5: concretagem do fuste, com o 

lançamento de camadas sucessivas de 

pequena altura de concreto e 

recuperação do tubo; 

Etapa 6: Finalização do processo 

executivo, onde a concretagem do fuste 

ocorre até 30 cm acima da cota de 

arrasamento. 



EXECUÇÃO 



Estaca Franki 

O concreto usado na execução das estacas 

tipo Franki possui baixo fator água/cimento, 

resultando num concreto de “slump” zero, o 

qual permite o apiloamento previsto no 

processo executivo. 

 Possuem alta capacidade de carga; 

 Podem ser executadas a grandes 

profundidades, não sendo limitadas pelo 

nível de lençol freático. 

 Sempre considerar as condições de 

vizinhança e peculiaridades do local. 



Estaca Franki 

Outros inconvenientes referentes ao uso 
destas estacas dizem respeito ao 
encurtamento da ferragem (decorrente de 
concretagem inadequada ou deformação 
do fuste), 

Levantamento de estacas já executadas 
quando da execução de estacas 
próximas. 



Estaca Franki 

Quando existem camadas muito moles 

de grande espessura ou onde as 

condições locais não permitir a execução 

de estaca Franki comum, pode ser 

empregada a estaca Franki tubada. 

consiste na cravação de um tubo com 

parede entre 8 e 10mm, onde se 

executa a base e a concretagem, sem 

a retirada do tubo. Pode-se ainda 

cravar o tubo normal e introduzir outro 

tubo mais fino para se concretar o 

fuste. 



Estaca Franki 

Ao contrário das estacas pré-moldadas 
as estacas Franki são recomendadas 
para o caso de a camada resistente 
encontrar-se a profundidades variáveis. 

Também são perfeitamente aplicáveis a 
terrenos com pedregulhos ou pequenos 
matacões. 
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