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Resumo: O presente artigo descreve o processo de extração de estacas escavadas com lama, de pequeno
diâmetro, com bulbos, executadas em um terreno localizado na região praieira da cidade de Maceió, Alagoas.
O subsolo do terreno é basicamente arenoso, com ocorrência de silte. As estacas tinham diâmetro nominal de
30cm e comprimento de 9m. Com a extração, constatou-se a grande variabilidade dos formatos do fuste e
dos bulbos em função da compacidade ou consistência do solo. Em todas as estacas, a partir dos 5m houve o
aumento do diâmetro do fuste até a ponta da estaca (9m, aproximadamente), onde se tinha um silte argiloso
de baixa consistência (SPT≅4). Verificou-se também que nas camadas de compacidades maiores, o diâmetro
do fuste das estacas sem bulbo tendeu a ser menor que o diâmetro nominal das estacas.
Abstract: This article describes the process of extraction, from the ground, of small diameter slurry bored

piles, with bulbs, built in a ground located on the coast of Maceió, Alagoas. The soil profile is basically
sandy, with occurrence of silt. The piles had nominal diameter of 30cm and length of 9m. With the
extraction, it was evident the great variability of formats of the shaft and the bulbs in function of the
compactness or consistency of the soil. In all piles, from 5m to the tip (9m, approximately), the diameter of
the shaft had increased. This is why there was clayey silt of low consistency (SPT≅4) at the tip of the piles. It
was also verified that in the layers of high compactness, the diameter of the shaft of the piles without bulb
tended to be smaller than the nominal diameter.
1 INTRODUÇÃO

2 ASPECTOS GEOTÉCNICOS DA ÁREA ONDE
FORAM EXECUTADAS AS ESTACAS

A estaca escavada de pequeno diâmetro, com
bulbos, é um tipo de fundação correntemente
adotada em várias cidades do nordeste brasileiro.
Essas estacas são executadas com perfuratrizes
comuns, sendo a perfuração feita com circulação de
lama estabilizadora. São estacas armadas em todo
seu comprimento e o fuste é preenchido com
argamassa fluida, injetada através de tubo de injeção
pelo processo submerso, da ponta em direção ao
topo da estaca (Marques, 1997). Com a evolução do
processo construtivo, passou-se a executar bulbos ao
longo do fuste, obtendo-se consideráveis ganhos de
capacidade de carga das estacas.
Os bulbos, ou alargamentos de fuste, são
executados quando há a transição de camadas de
baixa e alta compacidades, logo após a etapa de
perfuração da estaca. Substituindo-se a peça cortante
por um “bico” inclinado e, com a haste em
movimento rotativo, faz-se incidir sobre as paredes
do furo jatos do fluído de perfuração. Dessa forma
provocam-se rupturas hidráulicas localizadas com o
conseqüente alargamento do fuste. Normalmente
são executados um ou dois bulbos por estaca, a
depender do perfil do terreno, que trabalham como
bases múltiplas ao longo do fuste.

O perfil geotécnico representativo da área onde
foram executadas as estacas é apresentado na Figura
1. É um terreno situado na região praieira de
Maceió, cujo subsolo é basicamente arenoso com
ocorrência de silte. Inicialmente é composto por
areia fina, siltosa, pouco compacta a compacta,
seguida por uma areia média, medianamente
compacta (SPT de 17 golpes). A camada seguinte é
constituída por um silte arenoso, pouco compacto,
SPT em torno de 6 golpes. Sotoposta a esta, aparece
um silte argiloso, muito mole a mole, com SPT
variando de 1 a 4 golpes. Destaca-se que a ponta das
estacas foi assente na profundidade de 9m. O lençol
freático encontra-se a uma profundidade de 1,9m em
relação à “boca” do furo, que coincide com a cota
do topo das estacas.
3 DESCRIÇÃO DAS ESTACAS
As estacas aqui apresentadas foram estudadas por
Marques (2004). Trata-se de cinco estacas, com
30cm de diâmetros nominais e comprimentos de
9,0m, sendo duas estacas com dois bulbos, uma com
1

um bulbo na base, uma com um bulbo superior (a
2,4m de profundidade) e uma sem bulbo. A Tabela
1 apresenta a identificação das estacas. Neste
trabalho, o bulbo inferior será designado também
pela palavra “ponta” e, o superior, simplesmente por
“bulbo”. Na ponta da estaca EOB ocorreu um bulbo,
não intencional, face à existência de solo de mais
baixa resistência.
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último, o formato do fuste, constituído de bulbos e
aumentos naturais do diâmetro do fuste, provocados
pelo processo de perfuração nas camadas de areias
fofas e muito fofas.
Acrescenta-se a esses fatores a existência de uma
camada de areia, de média compacidade a compacta,
com uns dois metros de espessura aproximadamente
(entre 2 e 4m de profundidade), que limitou o
diâmetro do fuste (30cm), dificultando a passagem
dos bulbos ou dos trechos do fuste com diâmetros
maiores, em torno de 60cm. Seriam necessários
guindastes com 900kN de capacidade, difícil de se
encontrar na região, além de alto custo financeiro do
seu aluguel.
Na primeira tentativa de extração, executaram-se
vários furos com 10cm de diâmetro em torno da
estaca sem bulbo, com o objetivo de reduzir a força
necessária ao arrancamento, e utilizou-se um
guindaste com capacidade de 300kN (maior
guindaste disponível naqueles dias, na região). Após
várias horas de trabalho, a estaca subiu pouco mais
de 2m e não houve como movimentá-la nenhum
milímetro a mais.
A segunda idéia para extração das estacas
constituiu-se de dois macacos hidráulicos, com
capacidade de carga de 1000kN e 2000kN,
aplicando carga num sistema constituído de barras
horizontais e inclinadas, acopladas à estaca por meio
de braçadeiras, como mostra a Figura 2.

Classificação do Material
AREIA fina, siltosa poucos
fragmentos de crustáceos, cor
amarela, pouco compacta a
compacta.
AREIA média, cor amarela,
medianamente compacta.
SILTE arenoso com
fragmentos de crustáceos, cor
cinza escuro, pouco
compacto.
SILTE argiloso com poucos
fragmentos de crustáceos, cor
cinza escuro, muito mole a
mole.
AREIA pouco argilosa, cor
cinza escuro e creme claro,
fofa a medianamente
compacta.
AREIA fina a média, cor
creme claro, muito compacta.

ARGILA, cor cinza claro,
consistência dura.

Figura 1: Perfil do subsolo do terreno onde
foram executadas as estacas.
Tabela 1 – Descrição das Estacas
Descrição
1 bulbo inferior (ponta)
1 bulbo inferior (ponta)
1 bulbo superior (bulbo)
1 bulbo superior e 1 bulbo inferior
(ponta)
E2B2
1 bulbo superior e 1 bulbo inferior
(ponta)

Estaca
EOB
E1BI
E1BS
E2B1

4 PROCESSO DE EXTRAÇÃO
A extração das estacas, para fins de estudos de suas
características geométricas, foi a etapa mais difícil
dentre todos os trabalhos de campo da pesquisa de
Marques (2004).
Destacam-se três fatores como os principais
responsáveis pelas dificuldades de extração. O
primeiro residiu na ocorrência do lençol freático a
1,90m da superfície do terreno. O segundo, na
dificuldade de escavar um solo constituído,
predominantemente, de material arenoso. E, por

Figura 2: Sistema utilizado na extração das estacas.
Cada macaco hidráulico tinha um êmbulo de
15cm. Assim, a cada 15cm de extração da estaca,
recolhia-se o êmbulo dos macacos e adicionavam-se
mais 15cm de calços, os quais eram constituídos
basicamente por placas de madeiras de 40cm x
40cm e espessura de 7,5cm (Figura 2). A cada 1,5m
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de estaca extraída, todo sistema (macacos,
braçadeiras, calços, etc.) era desmontado e o
processo de extração recomeçava com os macacos
reposicionados no nível zero (nível do terreno). A
Figura 3 mostra o sistema em fase de desmonte.

contratempos). Esse tempo não foi maior porque,
quando faltava 1m, ou um pouco mais, para o
arrancamento total da estaca, dois caminhões
guinchos concluíam o trabalho de extração (Figura
4).
4.1 Análise das estacas extraídas
A extração das estacas confirmou que os diâmetros
do fuste e dos bulbos superiores e das pontas variam
em função da compacidade das areias ou siltes. A
Figura 5 apresenta o formato real das estacas e o
perfil de sondagem mais próximo de cada estaca.
Como exemplo da variação do diâmetro em
função da compacidade do solo, cita-se a estaca sem
bulbo (EOB). Devido ao processo de perfuração,
seu diâmetro variou em torno de 26cm, a 3,15m de
profundidade, onde se tem areia compacta, a 60cm
(dobro do diâmetro nominal) na profundidade de
8,50m onde ocorre silte arenoso e/ou silte argiloso,
com SPT variando entre 2 e 4 golpes (ver detalhe da
ponta da estaca na Figura 6).
Nas três estacas com bulbos superiores,
observou-se que os seus diâmetros variaram entre
43cm e 52,4cm, no trecho da areia pouco compacta
a medianamente compacta, SPT de 5 a 11 golpes,
representando um aumento do diâmetro do bulbo
em relação ao diâmetro do fuste de 43% a 73%. Na
profundidade em torno 8,5m, onde ocorre o silte
arenoso ou silte argiloso de baixa resistência à
penetração (SPT de 3 a 4 golpes), o diâmetro do
bulbo variou de 66cm a 77cm (aumento de 100 a
157% em relação ao diâmetro nominal).
Analisando mais detidamente as cinco estacas
extraídas juntamente com os cinco perfis das
sondagens (Figura 5), observou-se que o formato do
bulbo depende da seqüência do tipo de solo no qual
ele está apoiado, como mostra o esquema da Figura
7.
No caso da estaca E2B1, o bulbo foi executado
dentro da camada de silte argiloso (entre 8,3 e 9m,
Figura 7A) e sendo este coesivo não houve
desmoronamento do maciço que está acima do
bulbo (antes dos 8,3m). Para os bulbos das estacas
E1BI e E2B2, que se iniciaram no silte arenoso e
terminaram dentro do silte argiloso (ver Figura 7B),
ocorreu desmoronamento do silte arenoso, não
coesivo, no momento em que se aplicou o jato
horizontal de lama para a formação do bulbo. Em
todos estes casos a forma do bulbo resulta de um
novo equilíbrio hidrostático entre o fluido
estabilizante (lama) e o solo que circunda a estaca.

Figura 3: Sistema de extração em fase de desmonte.

Figura 4: Final da extração com dois caminhões
guinchos.
Essas operações levavam horas. Passava-se mais
de um dia para extração de 1,5m. O tempo médio de
extração de uma estaca foi de 10 dias e, das cinco
estacas, próximo de 60 dias (incluindo os
3

( A)

( B)

Est. E0B

2

25,9

1

2

- 2,20

Ar ei a f i na si l t osa
( SPT: 5 a 10)

2

29,6

3

27,1 Ar ei a f i na à

Ar ei a f i na à
médi a
( SPT: 12 a 40)

médi a
( SPT: 7a30)
4

4
- 4,60

5

6

- 4,70

5

Si l t e ar enoso
( SPT: 7)
32,5

-8,50

Ar ei a f i na à médi a,
si l t osa
( SPT: 10 a 40)

5

- 2,40

45,4
30,6 Ar ei a médi a,

pouco si l t osa
( SPT: 14 a 32)

4
29,0

- 7,00

- 5,00

5
- 5,70

6

Si l t e ar enoso
( SPT: 4)

Si l t e ar gi l oso
( SPT: 4)

9

34,0

6

32,8

Si l t e ar enoso
( SPT: 2 a 4)

7

8

Si l t e ar enoso
( SPT: 3 a 5)

7

65,3

8

Si l t e ar gi l oso
77,1
( SPT: 3 a 4)

22,3

9
- 10,00

-10,00

-10,00

3
30,5

4

44,3(60)

( SPT: 5)

9

Ar ei a f i na à médi a,
si l t osa
( SPT: 15 a 35)
33,1

38,0

-7,70

76,4* Si l t e ar gi l oso

32,5

3

31,5

7

8
71,0

59,6

2

43,0*

33,1

8

8

- 2,40

Ar ei a f i na si l t osa
( SPT: 6 a 8)

46,8

-5,90

-5,80

Si l t e ar enoso
( SPT: 4)

Si l t e ar gi l oso
( SPT: 2 a 5)

Ar ei a f i na si l t osa
( SPT: 4 a 11)

2

30,2

5

6

7

33,1
1

30,2

Ar ei a si l t osa
( SPT: 12)
32,8

- 6,00

7

9

4

33,4

28,6

Ar ei a f i na si l t osa
( SPT: 7 a 10)

0,00

d

32,6
1

-2,40

3

30,9

( E)

Est. E2B2

0,00

d

32,2
1

-2,50

3

Est. E2B1

0,00

d

32,2

Ar ei a f i na si l t osa
( SPT: 5 a 6)

( D)

Est. E1BS

0,00

d

27,0
1

( C)

Est. E1BI

0,00

d

-8,50

9
37,5

-10,00

40,1

Si l t e ar gi l oso
66,0
( SPT: 6) -10,00

Figura 5: Formato real das estacas: a) EOB; b) E1BI; c) E1BS; d) E2B1; e) E2B2.
bulbo da estaca E2B1, mostrado na Figura 10, tem
formato diferente, é mais curto e mais localizado.
Nas cinco estacas verificou-se o aumento do
diâmetro com a profundidade, devido à baixa
resistência do solo na ponta das estacas. Pode-se
identificar dois tipos de formatos de fuste,
denominados por formato “cônico”, acima do bulbo
superior, e formato “cônico invertido”, abaixo dos
5m de profundidade.

Figura 6: Detalhe da ponta da estaca EOB.
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Figura 7: Formatos de bulbos em função do tipo de
solo.
As Figuras 8 e 9 confirmam essas considerações
ao mostrarem o formato do bulbo inferior das
estacas E1BI e E2B2, respectivamente. Os bulbos
têm formatos semelhantes, são mais longos. Já o

Figura 8: Detalhe do bulbo inferior da estaca E1BI.
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isto a espessura do “cake” dessas estacas é muito
variável.
Algumas das estacas, como a EOB e E1BS,
apresentaram em alguns trechos do fuste ondulações
ou rugosidades. Evidentemente esse fato tem
contribuição positiva na resistência lateral da estaca.
Mas a ocorrência do “cake” mais espesso tende,
normalmente, a diminuir ou até anular esta
contribuição.

Figura 9: Detalhe do bulbo inferior da estaca E2B2.
Figura 11: Espessura do “cake”.
5 CONCLUSÕES
Apresentam-se, a seguir, as principais conclusões
desta pesquisa.

A extração das estacas, para fins de estudos
de suas características geométricas foi uma das
tarefas mais árduas e difíceis da pesquisa,

devido: a) à profundidade do lençol freático a 1,9m
da superfície do terreno; b) ao formato irregular do
fuste, com bulbos e variações naturais do diâmetro;
e c) a ocorrência de uma camada de areia compacta
com uns 2m de espessura, dificultando a passagem
dos trechos mais alargados do fuste. A utilização de
dois macacos hidráulicos, aplicando carga num
sistema constituído por barras horizontais e
verticais, acopladas à estaca por meio de
braçadeiras, foi a solução que teve êxito na extração
das estacas.
Com a extração, constatou-se a grande
variabilidade do formato do fuste em função da
compacidade ou consistência do solo. Em todas as
estacas, a partir dos 5m houve o aumento do fuste
até a ponta da estaca (9m, aproximadamente), onde
se tinha um silte argiloso de baixa consistência
(SPT≅4). Verificou-se também que nas camadas de
compacidades maiores, o diâmetro do fuste das
estacas sem bulbo tendeu a ser menor que o
diâmetro nominal.
A abertura de bulbos em areias com SPTs de 5 a
11, mostrou que o diâmetro dos bulbos superiores,
comparados com o diâmetro nominal do fuste,
aumentou de 43 a 73% (1,43 a 1,73d). O bulbo
inferior (ponta) executado em silte argiloso, com

Figura 10: Detalhe do bulbo inferior da estaca
E2B1.
4.2 Características do “cake” formado
A espessura do “cake” das estacas extraídas variou
entre 5 e 20mm (Figura 11). Sabe-se que a espessura
do “cake” é função da densidade da lama de
perfuração. Nesse tipo de estaca, a lama, além de
sua função estabilizadora das paredes do furo, é
também o elemento de transporte dos detritos do
solo perfurado. Quando a perfuração atravessa uma
camada argilosa, ou areias cálcicas, a lama engrossa
de forma tal que, freqüentemente, é necessário
adicionar muita água para torná-la mais fluida. Por
5

SPTs de 2 a 5, aumentou de 100 a 157% (2,0 a
2,57d).
Constatou-se também a ocorrência de “cakes”
com espessura variando entre 5 a 20mm. O processo
de perfuração com lama, deste tipo de estaca,
semelhante ao de poços cartesianos, torna muito
difícil, se não impossível, adotar as mesmas
especificações e controle executivo da lama
bentonítica empregada na execução das estacas
escavadas convencionais. Apesar de não se utilizar a
bentonita industrializada, o processo executivo se
mostrou confiável garantindo um fuste contínuo,
comprovado posteriormente pela extração das
estacas.
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