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1. INTRODUÇÃO 
 

A experiência com fundações no estado de Alagoas concentra-se em Maceió, capital 
do Estado. Entretanto nas páginas seguintes apresenta-se um pequeno comentário sobre 
tipos de fundações executados em algumas cidades do interior, tais como, Arapiraca, 
Penedo, Palmeira dos Índios e São Miguel dos Campos. 

Um breve histórico sobre o desenvolvimento do conhecimento e prática de fundações 
em Maceió é apresentado logo após esta introdução. Em seguida descreve-se o perfil 
geológico e geotécnico do Estado de Alagoas, com ênfase para a sua capital. Apresenta-se 
com minúcias, a estaca Rotativa-Injetada, atualmente conhecida por estaca AGM, que foi 
criada e desenvolvida em Maceió. Por fim, relata-se detalhadamente a prática de fundações 
nos diversos bairros da cidade de Maceió, com destaque para a região praieira, e a 
experiência alagoana em projetos e execuções de fundações dos últimos 30 anos. 
 
2. BREVE HISTÓRICO 

 
O edifício Brêda foi a primeira edificação de porte, com 10 pavimentos, construído em 

Maceió. Sua construção ocorreu no final da década de 50, no centro da cidade. Teve para 
suas fundações estacas pré-moldadas de comprimento variável entre 8 e 10 metros. Poucos 
anos após, construiu-se, também no centro, o segundo edifício, no qual se instalou o Park 
Hotel com 7 pavimentos, sobre fundações direta. Nessa mesma época foi construído o 
primeiro edifício na Praia de Pajuçara, com 8 pavimentos sobre sapatas. A construção de 
edifícios nos 20 anos seguintes de porte médio a grande (para os padrões de Maceió) com 
um máximo de 17 andares (Ed. Graciliano Ramos, o mais alto de Maceió, construído na 
praia de Ponta Verde), foi concentrada na região das praias num ritmo médio, de um prédio 
a cada dois anos. 

A verticalização contínua da cidade de Maceió ocorreu no começo da década de 80. 
Esse crescimento vertical se deu nas regiões praieiras com destaque inicial para o bairro de 
Ponta Verde. Devido à ocorrência de uma camada de areia compacta a muito compacta, 
com espessura média de uns 3 metros, na profundidade de 3 metros (aprx), as dificuldades 
para execução de fundações eram enormes. 

As estacas pré-moldadas não conseguiam atravessar a camada de areia compacta, sem 
sofrer danificações. As metálicas necessitavam de grandes profundidades para se ter a 
carga admissível tecnicamente viável, mas economicamente inviável. As estacas tipo 
Franki, atravessavam a citada camada de areia (na maioria das vezes com muita 
dificuldade), mas rachavam as construções vizinhas. Normalmente os proprietários dessas 
construções prejudicadas pela cravação das estacas conseguiram o embargo judicial da 
obra. 

Somente a partir de 1985 essa dificuldade de cravação de estacas foi superada. Isto foi 
possível com a utilização de estacas tipo Raiz, que até então não havia nenhum projeto 
nordestino com esse tipo de estaca. Este foi um fato marcante na história das fundações 
profundas no Estado de Alagoas, pois foi a partir daí que foi desenvolvida a estaca 



Rotativa-Injetada e que passou a ser até os dias atuais a solução de fundação profunda 
insubstituível na região praieira da cidade de Maceió. Paralelamente às estacas Rotativas-
Injetadas, teve-se inicio a prática de fundações com o bloco-sapata sobre estacas. Este tipo 
de fundação foi implantado devido a baixa capacidade de carga que a estaca Rotativa-
Injetada apresentava naquela época e a presença da camada de areia compacta próxima à 
cota de arrasamento das estacas, já que praticamente todos os edifícios eram e ainda são 
projetados com meio subsolo (-1,50m abaixo do nível do meio fio). Com a utilização do 
bloco-sapata, transmitindo parte da carga do pilar àquela camada de areia compacta, em 
profundidade variável entre 2,50 e 3,00 metros, passou-se a ter projetos de fundações 
profundas extremamente econômicos. Este fato também foi muito marcante na história das 
fundações em Alagoas. 
 
3. PRÁTICA DE FUNDAÇÕS EM ALGUMAS CIDADES INTERIORANAS 
 

Nas cidades de Arapiraca, Penedo, Palmeira dos Índios e São Miguel dos Campos, 
apesar de poucas construções de porte médio, pode-se comentar sobre os tipos de 
fundações praticadas. 

Em Arapiraca, as construções importantes (prédios com máximo de 8 pavimentos) 
concentram-se no centro da cidade e estão apoiadas sobre tubulões a céu aberto ou estacas 
moldadas in loco com comprimento variável entre 8 e 10 metros, com o nível d’água numa 
profundidade média de 9 metros. O subsolo é constituído de solo coesivo arenoso, de 
consistência variável entre mole a dura.  

Nas cidades de Penedo e Palmeira dos Índios, as edificações mais importantes têm no 
máximo 5 pavimentos, também se concentram na parte central da cidade e apóiam-se sobre 
fundações diretas a uma profundidade não superior a 2 metros. O subsolo da cidade de 
Penedo, na área central, é constituído basicamente de um material argiloso com 
pedregulhos e em Palmeira dos Índios o subsolo é arenoso pedregulhoso, com pouca 
argila. 

Em São Miguel dos Campos, as maiores edificações (máximo de 6 pavimentos) 
também estão localizadas no centro da cidade, apóiam-se sobre estacas escavadas de 
pequeno diâmetro, com profundidade média de 6 metros. O subsolo predominante é argilo 
arenoso e o lençol freático situa-se numa profundidade maior que 10 metros. Na parte 
baixa da cidade tem-se uma várzea onde toda e qualquer construção requer fundações 
profundas. 
 
4. ASPÉCTOS GOELÓGICO E GEOTÉCNICO DO ESTADO DE ALAGOAS 
 

Geologicamente o Estado de Alagoas é constituído de parte sedimentar e não 
sedimentar. Na Figura 1 a linha tracejada delimita essa divisão. A parte sedimentar, na qual 
está inserida a cidade de Maceió, tem uma largura emersa variável entre 15 e 45 Km, e 
continua de mar adentro até o talude da plataforma continental. Sua extensão, na direção 
norte-sul é de aproximadamente 250 Km (dentro do Estado de Alagoas). 

Neste contexto, a Figura 2 apresenta um perfil geológico sintetizado da região praieira, 
e da parte alta da cidade de Maceió (MARQUES, 2004). Na parte alta da cidade, têm-se os 
tabuleiros que estão numa altitude média de 40m e são formados de sedimentos dos 
períodos do Plioceno e do Pleistoceno (Formação Barreiras). São constituídos de areias, 
argilas, e siltes, misturados entre si, com concreções ferruginosas, seixos e pedregulhos de 
tamanhos variados. Na parte baixa da cidade, a camada de sedimentos do Holoceno tem 
espessura média de 25m. Sotoposto a esta, ocorrem camadas de sedimentos do Cretáceo, 
que constituem as Formações Maceió (espessura de 65m a 1300m, aproximadamente), 



Ponta Verde (1300m a 1600m, aproximadamente) e Coqueiro Seco (1600 a 3500m, 
aproximadamente). 

 

 

Figura 1 – Limites da Bacia Sedimentar alagoana (LIMA, 1990). 
 

Como mostra a Figura 2, os sedimentos do Holoceno, nesta área, são constituídos de 
areias, siltes, calcário arenítico, algumas poucas ocorrências de calcário coralíneo, argila e 
areias siltosas ou de argilosas e silte argiloso (LIMA, 1990 e LIMA, 2004). Na seqüência, 
abaixo da profundidade média de 25m, ocorrem folhelhos cinzas esverdeados calcíferos, 
pedregulhos médios a grossos, arenitos, siltitos e argilitos. Ainda na Formação Maceió, 
ocorrem também salgema, gesso, anidrita, e sedimentos grossos e finos, tipo cascalheiros, 
e calhaus graníticos. Também ocorrem intercalações de folhelhos com petróleo ou gás. Na 
Formação Ponta Verde tem-se a predominância maciça do folhelho verde acicular. 

Por último, na Formação Coqueiro Seco, encontram-se folhelho betuminoso, arenito, 
argilas e feldspato róseo; calcários ocorrem na parte superior e inferior da camada. 
Sotoposta a esta última formação encontra-se o Horst de Maceió. 

Em MARQUES (1997), o subsolo de Maceió foi representado, geotecnicamente, pelos 
perfis I-M, II-M e III-M (Figuras 3, 4 e 5, respectivamente). O perfil I-M (Figura 3) é 
característico de toda área praieira, numa extensão de uns 20 km. Ele é composto por 
quatro camadas. Inicia com areia fina a média, fofa a medianamente compacta, espessura 
média de 3 m seguida de outra camada de areia com textura igual a primeira, às vezes 
pouco siltosa de média compacidade a muito compacta e espessura que pode variar de 1 a 
10 m. Essa camada pode ocorrer concomitantemente com o calcário arenítico. Sotoposta a 
esta, aparece uma areia fina siltosa com fragmentos de conchas, eventualmente pouco 
argilosa, fofa, espessura variável entre 1 a 12 m. A quarta camada, que ocorre em 
profundidades superiores a 10 m, é constituída de areia fina a grossa de média 
compacidade a muito compacta ou arenito. O lençol freático tem profundidade variável 
entre 1 e 3 m. A cor predominante é o cinza. 



 

HORST DE MACEIÓ

0,00

3500 m

SEDIMENTOS DO HOLOCENO:
AREIAS, SILTES ARENOSOS OU ARGILOSOS, 

AREIAS SILTOSAS, CALCÁRIO ARENÍTICO.

SEDIMENTOS DA FORMAÇÃO BARREIRAS:
ARGILAS ARENOSAS OU SILTOSAS, AREIAS ARGILOSAS, COM 

OCORRÊNCIA DE SEIXOS, CONCREÇÕES FERRUGINOSAS, ETC.
MAR

SEDIMENTOS DA FORMAÇÃO PONTA VERDE:

FOLHELHO VERDE ACICULAR

SEDIMENTOS DA FORMAÇÃO MACEIÓ:

FOLHELHOS CALCÍFEROS, PEDREGULHOS MÉDIOS E GROSSOS, CALCÁRIOS E DOLOMÍTICOS; ARENITOS SILTITOS E 
ARGILÍTOS. SALGEMA, GESSO E ANIDRITA. INTERCALAÇÕES DE FOLHELHOS,COM PETRÓLEO OU GÁS.

SEDIMENTOS DA FORMAÇÃO COQUEIRO SECO:

INTERCALAÇÕES DE FOLHELHO BETUMINOSO EM ARENITO COM ARGILAS E FELDSPATO RÓSEO. CALCÁRIOS NA PARTE 
SUPERIOR E INFERIOR.
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Figura 2 – Perfil geológico sintetizado da cidade de Maceió (MARQUES, 2004). 

 
fina a média, fofa a medianamente compacta, espessura média de 3 m seguida de outra 
camada de areia com textura igual a primeira, às vezes pouco siltosa de média 
compacidade a muito compacta e espessura que pode variar de 1 a 10 m. Essa camada 
pode ocorrer concomitantemente com o calcário arenítico. Sotoposta a esta, aparece uma 
areia fina siltosa com fragmentos de conchas, eventualmente pouco argilosa, fofa, 
espessura variável entre 1 a 12 m. A quarta camada, que ocorre em profundidades 
superiores a 10 m, é constituída de areia fina a grossa de média compacidade a muito 
compacta ou arenito. O lençol freático tem profundidade variável entre 1 e 3 m. A cor 
predominante é o cinza.  

O perfil II-M (Figura 4) é característico da parte alta da cidade. É constituído por 
camadas de argilas arenosas ou areias argilosas, com textura fina a grossa, às vezes 
siltosas, com ocorrência de concreções ferruginosas em profundidades abaixo dos 8 m. 
Esses solos têm consistência ou compacidade crescente com a profundidade, indo de mole 
ou fofa a dura ou muito compacta. Tem cores típicas das formações Barreiras (creme, 
cinza, vermelha, amarela) e o lençol freático encontra-se em profundidades superiores a 35 
m. 

O perfil III-M (Figura 5) é típico das áreas lacustres. Apresenta inicialmente uma 
camada de areia fina siltosa (ou não), fofa a medianamente compacta de 1 a 5 m de 
espessura sobrejacente a uma camada de argila orgânica, eventualmente turfosa muito 
mole, espessura variável entre 2 a 15 m, seguida de areias siltosas ou argilosas, fofa a 
medianamente compacta, de espessura variável. O lençol freático encontra-se em 
profundidades de 0,5 a 2,0 m. Nas áreas de mangues, a camada superficial é constituída de 
solo orgânico com espessura variável entre 2 a 6 m, seguida de camadas intercaladas de 
areias e argilas orgânicas ou não, espessuras e compacidades ou consistências variáveis. 
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Figura 3 – Perfil I-M, característico de toda 
área praieira. 
Figura 4 - Perfil II-M, característico da parte 
alta da cidade. NA não encontrado. 
Figura 5 - Perfil III-M, característico das áreas 
lacustres. 
 

Figura 5  
 
 



5. ESTACAS AGM 
 

A estaca AGM, antiga estaca Rotativa-Injetada, foi desenvolvida em Maceió na 
década de 80. São estacas executadas mecanicamente por meio de perfuratrizes que são 
utilizadas nas investigações do subsolo e perfurações de poços. A execução delas divide-se 
em três etapas: perfuração, colocação da ferragem, e argamassagem (semelhante a 
concretagem). O procedimento de perfuração é igual ao de perfuração de poços artesianos, 
a colocação da ferragem e o procedimento de argamassagem (ato de injetar argamassa) é 
semelhante ao da estaca Raiz. Nos terrenos arenosos ou muito moles, submersos, o núcleo 
da estaca, que corresponde a 80% da seção do fuste (aproximadamente), é protegido por 
uma tela de nylon. 

As etapas de execução das estacas AGM, com bulbos, são apresentadas na Figura 6. 

 
Figura 6 – Etapas de execução da estaca AGM, com bulbos. 

 
 

6. PRÁTICA DE FUNDAÇÕES NA CIDADE DE MACEIÓ 
 
Nos últimos 25 anos, na cidade de Maceió, estima-se que 90% das edificações com 

mais de 5 pavimentos (máximo de dezessete) foram instaladas na zona da praia, constituída 
pelos bairros de Pajuçara, Ponta Verde, Jatiúca, Stella Maris e parte de Cruz da Almas. 
Nesses bairros, devido ao alto preço dos terrenos não se constrói prédios de pequeno porte. 
Os 10% restantes estão no bairro do Farol. Prédios com menos de 4 pavimentos são 
construídos em toda cidade, principalmente nos bairros que constituem a parte alta da 
cidade de Maceió, quais sejam: Farol, Gruta de Lourdes, Murilópes, Barro Duro, Serraria, 
tabuleiro dos Martins etc. 

Nos bairros da região praieira, em boa parte dos terrenos, executavam-se fundações 
em radier ou sapatas (sapatões) interligadas por cintas de alta rigidez para edifícios com 

 

Lama Betonitica
Injeção de Argamassa

1-Inicio da perfuração
com lama betonitica.

2-Perfuração Concluída.

3-Execução do bulbo 1.

4-Execução do bulbo 2 e limpeza da perfuração.

preenchimento do furo,
6-Injeção de argamassa, com o

de baixo para cima.

1

2 4 5 63

5-Colocação da armadura.



um número médio de 8 pavimentos. Na maioria desses casos essas fundações eram 
projetadas para trabalharem no limite dos recalques. Com o advento das estacas rotativas e 
o conseqüente barateamento dos custos das fundações sobre estacas, essas soluções de 
fundações superficiais nesses terrenos foram abolidas. Somente nos terrenos mais 
afastados da orla a solução de fundações sobre sapatas é economicamente mais 
interessante. 

O mapa da Figura 7 mostra os bairros praieiros (onde mais se constroem edifícios 
residenciais), a parte alta da cidade (bairros: Farol, Jacintinho, Pitanguinha, Pinheiro, 
Conjunto Castelo Branco e Feitosa) e a região lagunar que se estende do Pontal da Barra ao 
bairro de Bebedouro. A linha tracejada, destacada nessa figura, delimita a parte baixa da 
parte alta da cidade de Maceió. São nas áreas hachuriadas desse mapa, que ocorrem 
fundações profundas. Na área I, as fundações são em estacas para prédios com mais de 5 
pavimentos e nas áreas II e III, as fundações são profundas para edificações de qualquer 
porte (evidentemente que existem exceções). São nessas áreas II e III, que se tem a 
ocorrência de solos orgânicos. 

Pelas razões já expostas, o tipo de estaca utilizada em Maceió, invariavelmente, é a 
Rotativa-Injetada (hoje estaca AGM). Como conseqüência, e pela sua praticidade, esse tipo 
de estaca é também empregada nas fundações de todo tipo de obras, inclusive industriais 
(usinas de açúcar) em todo Estado de Alagoas. 

Na área hachuriada I, mostrada na Figura 7, a profundidade das estacas varia entre 4 a 
18 metros. Do início da praia de Pajuçara (considerando-se a Atlantic como marco zero) 
até uma distância de uns 500 metros (no sentido norte e no sentido sul), as estacas atingem 
profundidades médias de 18 metros. Também nos terrenos próximos ao Alagoinha (uns 
200 metros), mais no sentido praia de Pajuçara, as estacas tendem a ter comprimentos em 
torno dos 18 metros. As estacas mais curtas, com 4 a 6 metros, ocorrem normalmente nos 
terrenos que têm a presença do calcário ou em áreas do bairro de Stella Maris um pouco 
distante da praia (a partir dos 400 metros). Na quase totalidade dos terrenos em que o 
calcário ocorre (a área hachuriada A4, da figura 7) a profundidade média é de 5 metros (em 
relação ao meio-fio). Esta área situa-se entre a Av. Jatiúca e a rua Dr. Antônio Cansanção. 
Como a camada de calcário não ocorre de forma contínua, no sentido horizontal, em boa 
parte desses terrenos pode-se ter, inclusive num mesmo terreno, estacas de comprimento 
variável entre 4 e 12 metros, aproximadamente. Nos demais terrenos situados na área 
hachuriada I da Figura 7, a profundidade média das estacas é em torno de 10 metros. 

Na parte alta da cidade (altitude média de uns 35 metros), Formação Barreiras, 
projetam-se fundações profundas para estruturas com mais de 6 pavimentos na maioria dos 
terrenos. Essas fundações podem ser estacas ou tubulões a céu aberto, com profundidade 
média de 10 metros. Para estruturas que têm carga média de pilar em torno de 300 
toneladas, os tubulões são economicamente mais viáveis. Como a maioria das construções, 
até a data atual, tem carga média menor que a citada, as fundações sobre estacas também 
são as mais projetadas para essa área da cidade. 

Na grande parte das outras áreas da cidade de Maceió, as construções são de pequeno 
porte (máximo de 3 pavimentos) e apóiam-se em fundações corridas, com profundidade 
média de 0,50 metro. 

As áreas em que ocorrem camadas de solos orgânicos muito moles a mole de 
espessura variável entre 2 e 25 metros, situam-se no bairro da Levada (principalmente, 
onde localizam-se a Ceasa, Mercado da Produção e a Vila Brejal), na área que margeia a 
Lagoa Mundaú (com largura média de uns 100 metros) entre a Vila Brejal e o bairro de 
Bebedouro; áreas da CEFET- Maceió (e adjacências), e grande parte dos terrenos que 
situam-se próximos aos Riachos do Salgadinho e do Sapo. As camadas mais espessas de 
solos orgânicos muito moles (espessuras média de uns 15 metros), encontram-se em 



terrenos da Vila Brejal, Mercado da Produção (e adjacências) e nos terrenos da citada área 
que margeiam a Lagoa Mundaú (área hachuriada II da Figura 7). Na área III a espessura do 
solo orgânico varia entre 1 e 8 metros. 

Uma prática de fundações especialmente peculiar ocorre nas construções da Vila 
Brejal. As pessoas que constroem e moram nessa área, tem poder aquisitivo muito baixo. 
Essa vila é vizinha ao Ceasa e ao principal mercado municipal de Maceió (Mercado da 
Produção) e localiza-se às margens da Lagoa Mundaú. Normalmente, a camada de argila 
orgânica muito mole, e às vezes turfosa, inicia em profundidades muito próximas a 
superfície (iguais ou menores a 1 metro) e muitas vezes alcançam profundidades superiores 
aos 20 metros. Era uma região de vázea e manguezais e o lençol freático aflorava à 
superfície. 

Sendo a fundação profunda a solução técnica para qualquer tipo de edificação, e sendo 
este tipo de fundação absolutamente inviável economicamente, por razões já explícitas, os 
moradores logo aprenderam a construir casas tipo “gaiola”. Estas casas são totalmente 
estruturadas com cintas horizontais (uma no nível da fundação e outra do pé direito) e 
verticais, as quais são localizadas nos encontros das paredes. Devido à influência da maré, 
na elevação do nível do lençol freático em épocas de maré muito alta ou de enchentes, 
essas casas são construídas sobre aterro, com espessura média de 0,80 metro. Devida a 
altíssima compressibilidade desse solo (sua umidade natural é em torno de 400%) grandes 
recalques ocorrem ao longo do tempo. Nos casos em que os recalques alcançam valores em 
torno dos 50cm, o piso das casas são reaterrados e os telhados sobem para uma altura igual 
ou superior a original. Há residências que recalcaram mais de um metro. 
 
7.  BLOCO-SAPATA SOBRE ESTACAS 

 
A estaca Rotativa-Injetada (ou escavada de pequeno diâmetro com bulbos), além de 

solucionar o grande problema de execução de fundações profundas que se tinha na cidade 
de Maceió, proporcionou a concepção de projetos de fundações em que o bloco de 
coroamento é também um elemento de fundação de transferência de carga ao terreno. Isto 
porque esse tipo de estaca requer grandes recalques para alcançar a ruptura, exceto quando 
apoiadas em rocha. Normalmente, a estaca de 400mm de diâmetro entra em ruptura para 
recalques superiores a 50mm. Assim sendo as cargas de projeto dessas estacas 
correspondem a recalques que variam entre 8 a 15mm. Esta ordem de grandeza de 
recalques permite despertar, plenamente, pressões de trabalho, sob o bloco-sapata. 
Evidentemente que estacas cujos recalques da carga de trabalho são de 2 a 4mm, não 
devem ser projetadas para trabalharem solidariamente com o bloco-sapata, pois pouca 
carga irá ser transmitida na camada próxima à superfície, a não ser que esta camada seja 
constituída de solos pouco deformáveis. 

Os projetos de fundação com o bloco-sapata sobre estacas são elaborados 
empiricamente em função do conhecimento prévio da curva carga - recalque do conjunto 
(bloco-sapata-estaca) ou da estaca e do bloco-sapata, individualmente. Em função dessas 
informações, dimensionam-se a estaca e o bloco-sapata para as respectivas parcelas de 
carga que irão trabalhar, tendo-se o cuidado de dimensionar (estruturalmente) a estaca para 
uma carga superior (ao menos 50% a mais) a que a ela efetivamente irá trabalhar, pois ela 
poderá receber uma carga bem maior que a prevista, em condições normais. As Figuras 8 e 
9 mostram bloco-sapatas sobre uma e duas estacas, respectivamente. Bloco-sapatas 
apoiados em até 20 estacas já foram projetados para fundações do edifício Ana Rosa, com 
27 pavimentos, construído na cidade de João Pessoa. O dimensionamento de um bloco-
sapata como este, se faz de forma análoga aos radiers estaqueados. 
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Figura 8 - Bloco-sapata sobre uma estaca. 
 

 
 

Figura 9 - Bloco-sapata sobre duas estacas. 
 

As Figuras 10a e 10b mostram um exemplo de eficiência de um bloco-sapata sobre 
estaca. Neste caso a estaca tinha comprimento de 2,90m, diâmetro de 400mm. O bloco-
sapata com dimensões de 1,30m x 1,30m, apoiava-se numa areia fina com SPT de 6 golpes 
e o solo da ponta da estaca era uma areia fina compacta, submersa. A estaca teve carga de 
ruptura de 1090 kN (Figura 10a).A face inferior do bloco-sapata que inicialmente estava 
6cm acima do concreto magro, após a execução da prova de carga na estaca, apoiou-se no 
concreto de regularização (concerto magro). Foi feito o descarregamento e realizou-se uma 
nova prova de carga no conjunto bloco-sapata-estaca, cujo resultado é o apresentado na 
Figura 10b. A carga de 1506 kN atingida nessa prova de carga, corresponde ao limite de 
carga do sistema de reação e a carga de ruptura obtida por extrapolação por VAN DER 
VEEN (1953), foi estimada em 2481 kN. Neste exemplo a carga admissível da estaca, 



isoladamente, segundo a NBR 6122 era de 550 kN, para um recalque de 10mm. Para esse 
mesmo recalque, a carga admissível do conjunto bloco-sapata-estaca foi de 1000 kN. 

 

  (a) (b) 
Figura 10 – (a) Curva carga – recalque da estaca; (b) Curva carga – recalque do bloco-
sapata/estaca. 
 
8.  A EXPERIÊNCIA ALAGOANA COM FUNDAÇÕES DE DIFÍCIL 
EXECUÇÃO 
 

O reforço de fundações com estacas, na maioria das vezes, o executor depara-se com 
enormes dificuldades de execução. Geralmente, isto ocorre devido às restrições que se tem 
de acesso aos locais de execução das estacas de reforço. 

A estaca Rotativa-Injetada, devido a sua simplicidade de execução e facilidade de 
manuseio dos equipamentos utilizados na sua execução, tem sido empregada para resolver 
difícieis casos de execução de reforço de fundações. Cita-se a ampliação do prédio da 
Hemope (Recife) de dois para cinco pavimentos, onde as fundações originais foram 
reforçadas com esse tipo de estaca para receberem os novos pavimentos; a reforma da parte 
lateral direita do Hotel Ponta Verde (Maceió), onde foram construídos 8 pavimentos sobre 
3 existentes (subsolo mais dois). As estacas foram executadas no subsolo, com pé direito 
de 2,50m, com restrições extremas de espaço. Igualmente ocorreu no reforço das 
fundações do Estádio de futebol Lourival Batista (Aracaju), popularmente conhecido como 
Batistão. Neste caso (e em outros) as estacas foram executadas com trado semimecanizado 
(ver Figura 11) em locais com pé direito menor que 1,50m (debaixo das arquibancadas). 
Os resultados das provas de carga (Figuras 12a e 12b e Figuras 13a e 13b) executadas em 
estacas dessa obra, com diâmetro de 25cm e comprimento de 8m, comprovaram que uma 
estaca com essas características, executadas com de forma semimanual pode alcançar 
cargas de ruptura superiores a 1000kN.  
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Figura 11 – Trado semimecanizado. 

 
 
 

(a) (b) 
Figura 12 – (a) Perfil de sondagem SP4; (b) Perfil de sondagem SP1. 
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  (a) (b) 
Figura 13 – (a) Curva carga x recalque da estaca C1; (b) Curva carga x recalque da estaca 

C3. 
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