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cursos da UFP, como contrair-se ao que se julga pertinente e alargar-se ao que se pensa omitido. 

Embora o texto tenha sido revisto, esta versão não é considerada definitiva, sendo de supor a 

existência de erros e imprecisões.  

Conta-se não só com uma crítica atenta, como com todos os contributos técnicos que possam ser 

endereçados. Ambos se aceitam e agradecem. 

João Guerra Martins 

 

 



 

 

Sumário 

O presente trabalho tem como objectivo a enumeração e descrição dos principais 

métodos de execução considerados na contenção periférica de solos por cortinas de 

estacas.  

São identificadas as diferentes tipologias existentes, sendo efectuada uma breve 

descrição de cada tipo, sua constituição e processo construtivo. É realizada uma 

apreciação individual de cada solução, em cortinas de estacas, e apontadas suas 

vantagens e inconvenientes num contexto comparativo. 

Enumeram-se as principais aplicações resultantes do método de contenção em cortinas 

de estacas, destacando as principais características, estendendo o confronto a outros 

modelos estruturais de contenção de solos. 

Referem-se os mais usuais métodos de ensaios geotécnicos, para efeito de 

reconhecimento dos terrenos, destacando-se os elementos a obter para efeitos de 

execução e dimensionamento de cortinas de estacas. 

Apresentam-se os principais passos do faseamento construtivo, bem assim como os 

cuidados a ter em conta em obra e respectivos testes a efectuar, de forma a garantir a 

qualidade e segurança da execução. 
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Introdução 

A presente monografia tem por base estudar a execução de um método de contenção 

periférica de solos designado por cortinas de estacas, cada vez mais utilizado na 

realização de obras de construção civil, principalmente em zonas urbanas, cujo 

crescimento tem sido explosivo, vindo a ocupar, de forma apreciável, o mercado de 

outras soluções concorrentes, como as paredes moldadas. 

Nos tempos que decorrem, o aumento progressivo da aplicação das cortinas de estacas, 

em grandes obras de construção em zonas urbanas, foi o principal factor que me 

motivou a realizar este trabalho. 

A importância e a ocupação dos espaços urbanos têm determinado, nos últimos anos, o 

aumento progressivo do número de estruturas e infra-estruturas enterradas, construídas 

com o apoio de obras de contenção, condicionadas por razões de ordem geológica e 

geotécnica, de vizinhança, serviços afectados, entre outras. 

Um bom exemplo, bastante debatido nos tempos, é a questão dos transportes 

subterrâneos (metropolitano), que necessita, em certos troços, de obras como as cortinas 

de estacas, de modo a possibilitar as escavações necessárias sem afectar construções 

vizinhas e perturbando o menos possível as actividades normais da cidade.  

Pelo facto de não existir muita documentação sobre este tema, situação já esperada no 

arranque dos trabalhos, é também um objectivo deste trabalho contribuir para um 

pequeno na escassa bibliografia. 

Para a elaboração da presente monografia foram consultados artigos soltos expostos na 

Internet, sendo, no entanto, as grandes fontes de informação obtidas nos parcos textos 

disponíveis, e, com grande saliência, nas informações obtidas nas empresas da 

especialidade. Também a recolha de opiniões de colegas e docentes ajudaram na 

elaboração deste trabalho. 

No que toca à estrutura do texto, o primeiro capítulo apresenta os aspectos gerais da 

constituição de uma cortina de estacas, assim como as suas diferentes configurações.  



Execução de Cortinas de Estacas 

2 

O enquadramento do tema escolhido é feito no segundo capítulo, com uma exposição 

das principais situações em que são aplicadas as cortinas de estacas e as principais 

comparações com outros métodos de contenção periférica.  

No terceiro capítulo são apresentados os cuidados a ter antes da execução, evidenciando 

as questões geotécnicas mais importantes e, mesmo, de estudos a efectuar. São 

apresentados os ensaios mais comuns, com sucinta descrição do ensaio SPT, assim bem 

como das ilações a retirar do mesmo.  

No capítulo quatro são especificadas todas as fases de execução de uma cortina de 

estacas, pelos métodos aplicáveis, evidenciando sempre os benefícios e cuidados a ter. 

No capítulo cinco de um modo geral são tratados os principais ensaios para realizar para 

atestar a boa qualidade das estacas executadas. Por último, em prol dos conhecimentos 

adquiridos, são apresentadas as principais conclusões sobre os aspectos mais relevantes 

deste documento. 
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Capítulo I – Definição e classificação de cortinas de estacas 

1.1- Definição 

As cortinas de estacas em betão armado são um tipo de estrutura de contenção periférica 

de solos em que os elementos principais desta estrutura, as estacas, são executadas 

directamente no interior do solo, mesmo antes de se realizar a escavação da cavidade. 

A aplicação das cortinas de estacas como contenção periférica, quer em edifícios quer 

noutros tipos de construção, tem vindo a ganhar popularidade nos tempos mais recentes, 

sobretudo devido à facilidade e rapidez de execução, comparativamente às soluções 

alternativas. A actual aplicação deste tipo de estruturas também se deve ao 

desenvolvimento progressivo dos equipamentos para a sua execução [2]. 

Esta solução consiste, fundamentalmente, na construção de uma frente descontínua de 

estacas (Figura 1) moldadas no terreno, sendo este posteriormente escavado num dos 

lados. 

 

Figura 1 – Cortinas de estacas (cortesia da Fundasol) 



Execução de Cortinas de Estacas 

4 

As estacas poderão estar mais ou menos distanciadas entre si, podendo mesmo 

intersectar-se, sendo o terreno entre elas estabilizado por um efeito de arco. A sua 

estabilidade pode ser garantida, em fase provisória ou definitiva, por ancoragens ou, 

somente, pela sua própria rigidez e resistência. Por vezes numa fase definitiva, as lajes 

dos pisos ou por coberturas dos túneis podem realizar este papel. Esta estabilidade 

permite que as cortinas de estacas sejam incorporadas como um elemento resistente na 

estrutura final, inclusive para cargas verticais da superstrutura ou outras. As estruturas 

de suporte constituem-se num paramento colocado na face de escavação, originando, 

assim, o conceito de “cortina” ou “parede”. Quando este tipo de estrutura, em serviço, 

sofre deformações por flexão que condicionam a distribuição e a grandeza das pressões 

das terras, logo dos impulsos, designam-se de flexíveis. Segundo Matos Fernandes [1], 

as cortinas de estacas podem ser designadas por estruturas de suporte flexíveis. 

A distribuição das pressões causadas pelo maciço à estrutura, causam deformações na 

mesma, estando este facto relacionado com o efeito de arco em solos, teorizado por 

Terzagui (1943), citando: 

“Quando uma parte da estrutura que suporta uma dada massa de solo se afasta desta, 

mantendo-se a restante na posição inicial, o solo adjacente à primeira tende a 

acompanhá-la. Ao movimento relativo no interior do solo opõe-se a resistência ao corte 

na zona de contacto da massa, que tende a deslocar-se da remanescente, tentando 

manter a primeira na posição inicial. Por esse motivo, as pressões de terras diminuem 

na parte da estrutura de suporte que se afastou e aumentam nas que se mantiverem 

imóveis (ou que se deslocam menos, ou, até, que se deslocam contra ao solo). É esta 

transferência de tensões que se designa por ‘efeito de arco”. 

Da citação anterior decorre que as distribuições das pressões por efeito de arco não são 

apenas dependentes das deformações por flexão da cortina. A grandeza dos impulsos 

das terras, e a sua distribuição, são dependentes das condições de apoio da cortina, 

particularmente da posição e da rigidez de elementos de apoio, como as escoras ou 

ancoragens, eventualmente ligadas, bem como dos eventuais pré-esforços nestes 

elementos. O conjunto estrutura de suporte flexível e o maciço que a envolve 

constituem um sistema hiperestático, de muito difícil determinação por meio dos 

métodos de análise clássicos da Mecânica dos Solos. 
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É também importante acrescentar que a grandeza do impulso das terras suportadas pela 

contenção depende, ainda, do estado de tensão inicial instalado no solo. As tensões 

horizontais dos futuros maciços, suportado e escavado, na sua face desafogada, antes 

esta ser efectuada, encontram-se em equilíbrio. Após a escavação, retirando-se o solo 

numa das faces, há uma equivalência de forças aplicadas direccionadas para o interior 

desta, estaticamente equivalente às tensões horizontais referidas. O estado de tensão em 

repouso determina as alterações do mesmo associado à escavação, logo, indirectamente, 

as pressões sobre a cortina de contenção. Isto pode implicar que em maciços argilosos, 

fortemente sobreconsolidados e com grandes tensões horizontais de repouso, as 

pressões e esforços de estrutura de suporte possam ser muito elevados. 

Existem métodos matemáticos, como o método dos elementos finitos, que fornece 

informações sobre o estado de deformações no maciço envolvente, o que é de grande 

utilidade nas estruturas.  

Existem vários tipos de estruturas flexíveis de suporte, distintas nos elementos 

componentes, nas matérias empregues e no processo construtivo. Hoje em dia é cada 

vez mais frequentes serem usados para suportar grandes escavações em meio urbano, 

nas quais minimizar os movimentos relacionados com a escavação é uma condicionante 

do projecto. 

Em geral, estes elementos estruturais são dimensionados tendo em conta esforços de 

flexão e corte, momentos flectores e esforços transversos, respectivamente, se bem que 

esforços axiais possam ser considerados em presenças de cargas significativas segundo 

o eixo da peça. Por regra, este esforço axial, a existir e embora de compressão, é 

favorável, dado que a encurvadura não será um fenómeno condicionante, dado as 

estacas estarem impedidas de se deslocar transversalmente pelo terreno, de um lado, e 

pelas ancoragens, do outro. Sendo este o caso, a compressão diminui as tensões de 

tracção induzidas pela flexão, reduzindo a armadura necessária. 
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1.2 – Elementos constituintes de uma Cortina de Estacas 

1.2.1 – As estacas 

As estacas são os elementos principais para este tipo de contenção, conforme o nome 

indica. Estas são aplicadas sob a forma de vários tipos e métodos associados. No 

presente trabalho irão ser especificados (em particular no Capítulo 4) os métodos mais 

utilizados no âmbito da aplicação das estacas em contenções periféricas de solos.  

As estacas utilizadas, normalmente, como contenção periférica de solos são as estacas 

moldadas. As estacas moldadas são enformadas pelo próprio terreno, 

independentemente da utilização de um tubo moldador (função da menor estabilidade 

do terreno, como solos arenosos ou lodosos). 

Em alternativa às estacas moldadas existem as estacas cravadas no terreno (pré-

fabricadas), pouco adequadas às situações em que se torna importante a redução dos 

movimentos e perturbações do terreno, como é o caso das cortinas de estacas [2]. 

Ao longo dos tempos foram aparecendo novos métodos para a execução de estacas, com 

soluções diversas e específicas, aplicáveis ou não, dependendo da estrutura a executar e 

das características dos terrenos existentes.  

As estacas moldadas são dotadas de uma grande extensão de métodos quanto à forma de 

execução. Geralmente, as empresas da especialidade utilizam, com uma certa 

flexibilidade, três métodos para a execução de estacas moldadas na aplicação das 

cortinas de estacas, que são:  

1. Trado contínuo; 

2. Tubo moldador (recuperável, por regra); 

3. Lamas bentoníticas. 

Estes métodos que irão ser tratados, com algum detalhe, no Capítulo 4 (Processo 

Construtivo). Existem outros métodos para a execução de estacas moldadas que já estão 

em desuso, ou não são apropriados para este tipo de cortinas (com tubo moldador 

perdido: impraticável nalguns casos, demasiado caro e sem garantia de estanqueidade - 
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situações em que há influência do nível freático). No Quadro I estão identificadas as 

principais vantagens e desvantagens destes dois tipos de estacas. 

 

Quadro 1 – Vantagens e desvantagens para estacas moldadas e cravadas (adaptado de [4; 6]) 

Tipo de 

Estacas 
Vantagens Desvantagens 

Moldadas 

- A execução não origina ruído ou 

vibração significativa dos solos; 

- Afectam pouco as condições iniciais do 

terreno; 

- A amostragem do terreno permite ter 

um controlo sobre as características dos 

solos atravessados e atingidos;  

- Não se desaproveita o material; 

- Não apresenta problemas de transporte; 

- A ponta da estaca pode ser alargada, 

aumentando a sua resistência; 

- Podem construir-se estacas de grande 

diâmetro (mais de 1 m). 

- A qualidade final do betão não é 

controlável; 

- Não dá completas garantias 

relativamente à não existência de 

defeitos ao longo da superfície 

lateral da estaca, se bem que 

ensaios de vibração (sísmico) 

pode dar indicações se a estaca 

tem excrescências de betão ou 

reentrâncias de solo no seu fuste; 

- Possibilitam desvios de 

verticalidade da armadura e 

arrastamentos do betão durante a 

presa. 

Cravadas  

(Pré-

fabricadas) 

- É mais difícil a corrosão das armaduras 

face às condições de fabrico, que 

permitem uma melhor garantia de 

recobrimento; 

- Não são afectadas pelas águas 

subterrâneas durante a presa; 

- A execução permite que, antes da 

cravação, sejam controlados e garantidos 

a qualidade do betão, as dimensões da 

secção e o posicionamento dos varões. 

- Origina movimentos do solo 

durante a cravação com 

repercussões nos edifícios 

vizinhos; 

- Podem deteriorar-se durante a 

cravação; 

- Originam ruídos e vibrações nas 

mediações durante a operação de 

cravação; 

- Desaproveitamento de material 

(por vezes têm de ser cortadas se 

demasiado longas). 
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1.2.2 - Elementos Complementares 

À excepção das estacas, uma cortina de estacas é/ou pode ser constituída por outros 

elementos que a complementam, quer numa fase provisória (para apoio no processo de 

construção) como numa fase definitiva (elementos estruturais para a concretização da 

contenção e possível ligação com a superstrutura). 

Os elementos que complementam a cortina de estacas são, genericamente: 

• Viga de coroamento e viga de solidarização intermédia; 

• Ancoragens ou escoramentos. 

Viga de coroamento e viga de solidarização intermédia 

A viga de coroamento tem como principal finalidade a de distribuir os esforços ao longo 

das estacas (solidarizando as estacas) que compõem a cortina, podendo, também, servir 

de apoio à aplicação das ancoragens [2]. 

 

Figura 2 – Cortinas de estacas com viga de coroamento e de solidarização intermédia (cortesia da 

Soares da Costa) 



Execução de Cortinas de Estacas 

9 

Normalmente a viga de coroamento (metálica ou em betão armado) tem grandes 

dimensões e é aplicada na face do extradorso da cortina no topo das estacas (Figura 2), 

apresentando, contrariamente a uma viga normal (no caso de ser em betão armado), 

maior percentagem de armadura nas faces laterais do que nas faces superior e inferior. 

Isto deve-se ao facto de as grandes condicionantes nas contenções periféricas serem os 

impulsos horizontais. 

A viga de solidarização intermédia (Figura 2) tem a mesma funcionalidade e 

características da viga de coroamento, excepto o seu posicionamento ser a um nível 

inferior na face de escavação.  

Uma cortina de estacas será constituída por tantas vigas de solidarização intermédia 

quantas as necessárias, dependendo da profundidade da mesma e dos esforços 

necessários a distribuir ao longo do comprimento das estacas. 

Ancoragens ou escoramentos 

As estacas de uma cortina podem funcionar [1]: 

• Em “balanço” (Figura 3a), ou seja, simplesmente encastradas no terreno de 

fundação, quando a altura das estacas (H) não for muito elevada e a penetração 

(D) possa ser suficiente; 

• Com elementos lineares que apoiam as cortinas de estacas designados por 

ancoragens (Fig.3b), quando instaladas atrás da cortina no interior do maciço; 

• Com elementos lineares que apoiam as cortinas de estacas designados por 

escoras (Fig.3c) quando colocados no interior do corte. 

Para qualquer das soluções de cortinas, as estacas poderão ou não ser 

ancoradas/escoradas, dependendo essa opção do dimensionamento da cortina: 

• Do nível de deslocamentos permitido no topo; 

• Do tipo de terreno; 

• Da altura livre da cortina; 



Execução de Cortinas de Estacas 

10 

• Da rigidez das próprias estacas. 

(a) Cortina - Estaca em "balanço"

H

D

(a)

(b) Cortina - Estaca ancorada

H

D

(b)

H

(c) Cortina - Estaca escorada

D

(c)

(bolbo da ancoragem fora da linha de 
escorregamento)

 

Figura 3 – Cortina em balanço (a), ancorada (b) e escorada (c). 

As ancoragens poderão estar ligadas directamente às estacas e também entre as estacas, 

em que nesta última solução os esforços transmitidos para essas mesmas estacas são 

distribuídos através da viga de coroamento, ou da viga de solidarização intermédia para 

níveis inferiores. 

Como alternativa, ou para complementar as ancoragens, podem ser executados 

escoramentos para sustentação das cortinas de estacas numa fase provisória, enquanto se 

aguarda a construção do resto da superstrutura (como lajes de piso, se for o caso). 

O sistema de escoras pode suportar horizontalmente duas faces escavadas, a não ser que 

a distância entre as mesmas seja muito grande exigindo a aplicação das escoras 

inclinadas. As escoras utilizadas podem ser de metal (situação normal), betão ou 

madeira, dependendo das cargas actuantes. 

Em relação às ancoragens, o recurso a escoramentos apresenta as seguintes vantagens 

[2]: 

• Não é necessária a intromissão nas propriedades vizinhas; 

• Não é necessário equipamento e operador especializado para a sua execução; 

• O procedimento é bastante simples e rápido para pequenas escavações; 
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• É substancialmente mais barato (mas nem sempre, poderá ficar mais oneroso, 

em algumas situações particulares). 

No entanto, tem desvantagens importantes [2]: 

• Delimita substancialmente o acesso e a construção no local de trabalho; 

• Em escavações mais profundas o escoramento torna-se mais complicado, sendo 

necessário procedimentos especiais, tais como o pré-esforço das escoras. 

1.3 – Tipos de Cortinas de Estacas 

As cortinas de estacas poderão ser diferenciadas, relativamente ao espaçamento entre 

estacas. Existem basicamente três tipos de cortinas [2]:  

• De estacas espaçadas (Figura 4); 

• De estacas contíguas (Figura 5); 

• De estacas secantes (Figura 6 e 7). 

Tal como no ponto anterior, a sequência de execução dos diferentes tipos de estacas irá 

ser tratada no Capítulo 4 (Faseamento Construtivo), fazendo apenas uma apresentação 

elementar.   

1.3.1 - Cortinas de Estacas Espaçadas 

As cortinas de estacas espaçadas consistem num conjunto de estacas alinhadas, com um 

espaçamento livre entre si até cerca de 1,5 m, embora o seu distanciamento habitual não 

seja superior a 0,5m.  

É de salientar que após a escavação o terreno existente entre cada duas estacas é 

estabilizado através do efeito de arco, anteriormente referido.  

Como é evidente, esta solução não oferece quaisquer garantias de impermeabilidade de 

uma contenção e é menos resistente aos impulsos por metro linear. 
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Aproximadamente 1,5 m

ESTACA ESTACA ESTACA

 

Figura 4 – Cortina de estacas espaçadas 

Em relação às outras soluções de cortinas de estacas, as estacas espaçadas apresentam as 

seguintes vantagens: 

• São mais económicas por metro de largura de cortina; 

• Oferecem uma boa flexibilidade, em termos de tipos de estacas e respectivos 

diâmetros; 

• As estacas de grande diâmetro oferecem um aumento de rigidez para certas 

aplicações; 

• São facilmente incorporadas em trabalhos permanentes; 

• podem ser projectadas para suportar cargas verticais. 

E desvantagens (para além das referidas anteriormente): 

• Obrigam quase sempre à colocação de ancoragens, por serem menos resistentes 

por metro de largura; 

• Só são aplicáveis em solos relativamente estáveis (autoportantes durante a fase 

construtiva através de um efeito de arco). 

1.3.2 – Cortinas de Estacas Contíguas 

As cortinas de estacas contíguas, ou tangentes, são um tipo de cortina de estacas muito 

idêntico ao das estacas espaçadas, mas em que as estacas são construídas ao longo de 

um alinhamento com pequenos espaços livres entre as estacas, na ordem de 75 a 100 

mm. 
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Tal como a anterior solução, as estacas contíguas não podem ser facilmente usadas em 

estruturas para contenção em água. A sua principal utilização é em solos argilosos onde 

a afluência de água não constitui problema. Por vezes são também usadas para reter 

materiais granulares. Nestas aplicações, onde a água não é problema, o espaçamento 

entre estacas pode ser regulado de maneira a evitar o desmoronamento do solo entre as 

estacas.  

ESTACA ESTACA ESTACAESTACA

Entre 75 a 100 mm  

Figura 5 – Cortina de estacas contíguas 

1.3.3 – Cortinas de Estacas Secantes 

As cortinas de estacas secantes são construídas de tal modo que as estacas se 

intersectam umas nas outras. A intersecção é feita com dois tipo de estacas: 

• As estacas macho (armadas com armadura tradicional ou com perfil metálico), 

que são estacas intermédias das estacas fêmeas; 

• Estacas fêmeas, que seguem o alinhamento para que foi a parede dimensionada 

e armada. 

ESTACA FÊMEA ESTACA MACHO

 

Figura 6 – Cortina de estacas secantes 

Estes dois tipos de estacas poderão ser construídas de tal forma que as profundidades 

das mesmas podem ser variáveis (Figura 8).  
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O betão das estacas iniciais (um betão plástico com uma baixa resistência) difere das 

estacas intermédias, de modo a facilitar o seu corte durante a furação para execução das 

estacas intermédias. Pela mesma razão, as estacas iniciais não têm, geralmente, 

armadura convencional.  

 

Figura 7 – Cortina de estacas secantes (www.skanska.co.uk) 

A execução deste método só poderá ser realizado com estacas moldadas sem tubo 

moldador (trado contínuo).  

Viga de Coroamento

Estacas Armadas

Estacas de betão

 

Figura 8 – Variação de profundidades em cortinas de estacas secantes (adaptado Fundasol) 
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Cap. 2 – Aplicabilidade 

2.1 – O uso de cortina de estacas 

As cortinas de estacas são aplicadas principalmente em construções enterradas 

contíguas a vias de comunicação (Figura 9, à esquerda) e a edifícios de médio e grande 

porte com fundações a níveis menos profundos (Figura 9, à direita), não excessivamente 

susceptíveis a deformações. Outra aplicação, bastante usual, é no apoio à construção de 

túneis em zonas urbanas (Figura 10, à esquerda). No entanto, podem também ser 

utilizadas como muros de suporte de taludes verticais (Figura 10, à direita) ou em 

estruturas especiais (Figura 11).  

 

Figura 9 – Cortinas de estacas em apoio a uma via-férrea (à esquerda) e a uma edificação (à direita) 

(www.skanska.co.uk) 

A aplicação deste método de contenção poderá, eventualmente, ser utilizado 

simultaneamente com dupla função, como contenção periférica de solos e como 

fundação (Figura 10, à esquerda). Refira-se que, aliás, o recurso às estacas para os dois 

tipos de solução atrás referidos, como contenção e como fundação, é viabilizado em 

obra em termos económicos, comparativamente com outras alternativas. Assim sendo, a 

cortina de estacas terá não só de suportar os impulsos de terras no seu tardoz, como 

também oferecer à estrutura suficiente capacidade de suporte vertical. 
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Figura 10 – Cortina de estacas: apoio na construção de um túnel (à esquerda), suporte de terras (à 

direita) (www.terratest.es; www.keller-ge.co.uk) 

 

Figura 11 – Cortinas de estacas para apoio de execução subterrânea (www.bacsol.co.uk) 
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2.2 – Selecção do tipo de cortina de estacas 

A escolha dos três tipos de estacas (espaçadas, contíguas e secantes) depende de vários 

factores, nomeadamente [2]: 

• Presença de nível freático (impossibilita as estacas espaçadas e as contíguas); 

• Coesão dos solos (quanto mais coerente for o solo, mais viabiliza a aplicação 

das estacas espaçadas); 

• Necessidade de estanqueidade (limita praticamente a utilização às estacas 

secantes); 

• Disponibilidade financeira e prazos de tempo a cumprir (as cortinas de estacas 

espaçadas são mais baratas e rápidas de executar); 

• Número de estacas a executar (em menor número para as cortinas de estacas 

espaçadas); 

2.3 – Comparação com outras soluções de contenção de solos 

Em relação a outras soluções de paredes de contenção (ex: paredes moldadas), as 

cortinas de estacas apresentam as seguintes vantagens [2]: 

• Baixo custo (caso as estacas sejam executadas com trado contínuo ou trado 

curto e sem tubo moldador, aumentando significativamente se forem executadas 

com o recurso ao tubo moldador recuperável ou a lamas bentoníticas - por outro 

lado, as estacas secantes não têm um baixo custo, ao contrário das cortinas de 

estacas espaçadas ou contíguas); 

• Rapidez de construção para estruturas de suporte de terras, temporárias ou 

permanentes, desde que as condições de perfuração sejam propícias; 

• Todo o processo de instalação do equipamento e de execução é relativamente 

limpo (excepto se o método aplicado for com lamas bentoníticas) e pouco 

ruidoso (a execução das estacas origina apenas vibrações não significativas); 
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• Para profundidades de escavação pequenas consegue-se distâncias igualmente 

muito pequenas entre a cortina e eventuais estruturas existentes (espaço 

reduzido de ocupação); 

• A solução é válida numa gama de solos muito alargada: solos incoerentes com 

poucas excepções; solos coerentes (excepto se muito duros em profundidade 

significativa); solos intermédios em geral; rochas pouco resistentes e gesso 

(embora possam ocorrer problemas); 

• Podem ser utilizadas em conjunto com outras soluções de contenção periférica 

(por exemplo, troços de parede moldada entre estacas espaçadas); 

• Em relação a outras soluções de paredes de contenção as cortinas de estacas 

necessitam, em geral e em função do seu diâmetro, de menos níveis de 

ancoragens. 

As cortinas de estacas apresentam também as seguintes limitações/desvantagens 

relativas: 

• A solução não é aplicável em determinados (poucos) tipos de terreno: argilas 

moles ou solos fracos de carácter orgânico; rochas duras; 

• A não garantia da impermeabilidade da solução (excepto para cortinas de 

estacas secantes, se bem executadas); 

• Apresentam limitações em termos de altura, devido à profundidade até à qual as 

estacas podem ser executadas (12 m em termos práticos para estacas executadas 

com trado continuo), mas também têm a ver com a dificuldade em manter a 

verticalidade e com a dificuldade em perfurar solos muito rijos na base da 

cortina; 

• Baixa eficiência das secções circulares em termos de flexão, a que se junta o 

facto de ser necessário prever um elevado recobrimento das armaduras, pela 

dificuldade em garantir o seu valor na fase construtiva; 



Execução de Cortinas de Estacas 

19 

• Obrigam, geralmente, a trabalhos adicionais (execução de parede de alvenaria 

interior ou projecção de reboco) para se obter um paramento interior 

esteticamente aceitável; 

• Estacas de grande diâmetro obrigam a um espaço maior entre a cortina e as 

eventuais estruturas adjacentes existentes. 

A máxima profundidade a que as cortinas de estacas podem ser construídas é, na 

prática, cerca de 18 a 20 metros, se bem que, em certas circunstâncias e particularmente 

quando existem amplos espaçamentos entre estacas, esse comprimento possa ser maior. 

Em teoria, as estacas secantes podem ser perfuradas até profundidades da ordem dos 30 

metros, se as estacas iniciais contiverem perfis metálicos. No entanto, as dificuldades de 

construção de uma estaca aumentam quando o seu comprimento vai para além dos 20 

metros, sendo estas dificuldades especialmente sentidas em solos onde as estacas 

atravessam o nível freático (exactamente as circunstâncias em que as estacas secantes se 

tornam geralmente as soluções mais adequadas). 
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Capítulo III – Trabalhos e estudos preliminares 

A execução de uma contenção periférica de solos depende de vários factores a serem 

analisados previamente, entre os quais [7]: 

• Características geotécnicas do local (através de ensaios adequados - peso 

específico, coesão, ângulo de atrito interno, posição do nível freático, etc.); 

• Solicitações da estrutura (grandeza e natureza das solicitações – verticais, 

inclinadas, momentos, cargas dinâmicas, etc.); 

• Tipos de métodos existentes no mercado; 

• Restrições técnicas de cada método; 

• Tipo e estado actual das fundações das edificações vizinhas; 

• Espaço disponível para o estaleiro; 

• Análise da envolvente – construções vizinhas e circulações de trânsito a 

considerar; 

• Economia (custo dos diversos métodos para contenção periférica de solos 

existentes no mercado); 

• Tempo (necessário para a execução dos métodos tecnicamente possíveis). 

O critério técnico é o factor com mais relevância na construção, em geral, tendo 

obrigatoriamente de ser sempre satisfeito, prevalecendo sempre sobre os critérios 

económicos. Satisfeitos os critérios técnicos e económicos, existe a questão do tempo 

disponível para a execução da obra, que por vezes, em certas obras, prevalece sobre o 

factor económico. 

3.1 - Reconhecimento Geotécnico 

Antes da construção de uma contenção periférica é essencial ter um conhecimento 

adequado da envolvente, da natureza e da formação do terreno onde vai ser implantada.  
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Há, portanto, a necessidade de serem efectuadas investigações preliminares 

(reconhecimento geotécnico) e recolha de documentação disponível, que permita uma 

boa identificação em termos geotécnicos das formações encontradas, referente às 

características dos solos. 

A investigação preliminar poderá abranger, nomeadamente, os seguintes factores [3]: 

• Características topográficas gerais; 

• Perturbações aparentes devidas a deslocamentos de terras; 

• Tipo de estruturas existentes e eventual danificação das mesmas; 

• Marcas de cheias em edifícios antigos, pilares ou encontros de pontes, etc.; 

• Níveis de água no subsolo (poços, escavações); 

• Afloramentos de rochas; 

• Perfis geológicos de cortes ou escavações existentes (estradas, caminhos de 

ferro, pedreiras, etc.); 

• Colheita de amostras características, fotografias; 

• Informações sobre o clima, acessos, materiais de construção; 

• Contactos com autoridades locais, técnicos locais de estradas, caminhos-de-

ferro, agrónomos e empreiteiros locais. 

Quanto à recolha de documentação, incidirá sobre [3]: 

• Cartas (topográficas, cadastrais, geológicas, de solos, de sismicidade, etc.); 

• Artigos e relatórios sobre prospecção e geologia dos locais e suas vizinhanças; 

• Registos hidrológicos; 

• Casos históricos; 

• Fotografias aéreas. 



Execução de Cortinas de Estacas 

22 

Para evidenciar, ainda mais, a importância do conjunto de operações referidas 

anteriormente, relativas ao reconhecimento geotécnico, Silvério Coelho refere as 

principais causas de acidentes com origem em fundações, no período de 1950 a 1972, 

em França [3]: 

• 40% falta de reconhecimento geotécnico; 

• 35% má interpretação das sondagens ou mau conhecimento das leis da 

mecânica dos solos; 

• 15% defeitos de execução; 

• 10% agressão do meio (corrosão por águas ou ambientes agressivos, etc.).   

Caso não exista uma boa observação de certos princípios de investigação, e mesmo 

descuido na obtenção de informações referentes ao subsolo e à sua envolvente, poderão 

existir graves danos, totais ou parciais na obra. 

3.2 - Prospecção Geotécnica 

Os trabalhos de prospecção e a interpretação do estudo geotécnico são feitos 

normalmente por empresas da especialidade, baseando-se nas normas existentes 

relativas à prospecção geotécnica de terrenos. Esse estudo informa sobre a constituição 

dos solos, suas propriedades físicas e presença de água em função das respectivas 

profundidades.  

O custo de um trabalho de prospecção, bem conduzido, situa-se entre 0.5 e 1% do valor 

da obra. Mas com base numa boa investigação preliminar o custo da prospecção poderá 

ser reduzido significativamente [7].  

Os projectos geotécnicos são normalmente executados com base em ensaios de campo, 

cujos resultados permitem uma definição satisfatória das formações existentes do 

subsolo bem como as suas propriedades. 
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3.2.1 – Disposição e profundidade da prospecção 

Nos termos das Especificações LNEC, E217-1986, todo o tipo de operações que 

engloba a disposição, espaçamento e o número de sondagens, devem ser tais que 

permitam identificar modificações importantes na espessura, profundidade, estrutura ou 

propriedades das formações em causa [3]. 

As operações de prospecção necessárias irão variar dependendo das dimensões e a 

natureza da estrutura a afundar, as características do terreno e a existência ou não de 

adequados registos geológicos. 

Na realização deste conjunto de operações deve haver uma adaptação à medida que são 

colhidas as informações. 

Quanto à profundidade da prospecção, deverá ser tal que permita o esclarecimento das 

questões que o reconhecimento tenha deixado em aberto e que possam condicionar o 

comportamento da obra.  

A prospecção deve atingir a profundidade adequada ao longo de todo o terreno, para 

que as tensões induzidas pela construção deixem de provocar deslocamentos ou 

deformações. Essa profundidade depende do tipo do terreno e da importância, finalidade 

e natureza da obra, em especial do tipo de estrutura, do seu peso e dimensões e da forma 

e disposição das áreas carregadas. Na verdade, a profundidade a atingir pela prospecção 

deve ser a suficiente para assegurar que as tensões induzidas pela construção deixem de 

ter efeitos significativos [3]. 

Relativamente às estacas (elementos estruturais constituintes da cortina de estacas) a 

prospecção deve atingir profundidades abaixo do previsto nível da ponta das estacas, a 

menos que haja a garantia, obtida por outros meios, de que não existem camadas 

compressíveis abaixo daquele nível. As características dos solos localizados sob a base 

das estacas condicionam fortemente o comportamento destas, aconselhando, portanto, a 

prospecção a um nível abaixo do previsto da ponta das estacas [4].  

Em solos que contenham grandes blocos de pedra (alguns tipos de depósitos glaciares, 

solos residuais, nomeadamente do granito, etc.) pode ser difícil distinguir se foi 

alcançada uma pedra envolvida em solo ou se atingiu uma camada rochosa. Nestes 
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casos o estudo da geologia local, a experiência preexistente e o cuidadoso registo das 

operações de furação podem orientar correctamente a interpretação das sondagens. 

Nos estudos necessários ao projecto de estacas empregam-se as técnicas e métodos 

usuais de todos os estudos geotécnicos. Assinale-se que a grande maioria das vezes 

esses estudos são realizados nos terrenos antes da instalação das estacas e depois da 

instalação das mesmas. Ora como as estacas afectam as características dos solos, torna-

se necessária uma considerável capacidade de apreciação para estimar as reais 

propriedades dos solos que condicionarão o comportamento das estacas. 

3.2.2 – Ensaios Geotécnicos 

Normalmente é a partir dos ensaios geotécnicos de campo que são fornecidos os dados 

essenciais para um correcto dimensionamento e posterior execução. 

Uma prospecção geotécnica fornece informações sobre vários factores importantes para 

a execução de obras de contenção periférica, sobretudo [7]:  

• Profundidade e espessura da camada de solo identificado; 

• Compacidade dos solos granulares e a consistência dos coesivos; 

• Profundidade do topo da rocha e suas características (litologia, área em planta, 

profundidade, grau de decomposição, etc.); 

• Localização do nível freático; 

• Extracção de amostras indeformadas (ensaios mecânicos do solo). 

Para efeitos de dimensionamento os ensaios geotécnicos mais frequentes são executados 

para determinar a coesão, ângulo de atrito interno e módulo de deformabilidade do 

terreno [2]. 

Os ensaios mais utilizados são: 

• Sondagens de furação – ensaios de penetração SPT (Standard Penetration Test); 
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• Ensaios de corte (Molinete) – pás rotativas ou colheita de amostras para ensaios 

laboratoriais; 

• Sondagens de penetração – penetrómetros dinâmicos ou estáticos tipo holandês. 

O ensaio de penetração dinâmica (S.P.T.) é o ensaio mais utilizado pelas empresas da 

especialidade, para efeitos de contenção periférica de solos. É uma ferramenta habitual e 

económica, empregada em todo o mundo, permitindo a indicação da densidade de solos 

granulares, também aplicado à identificação da consistência de solos coesivos e mesmo 

de rochas brandas [7]. 

O ensaio SPT (Figura 12) consiste em cravar no terreno um amostrador com dimensões 

e energia de penetração normalizadas (pilão com 63,5 kg de massa e altura de queda de 

760mm), na base de um furo de sondagem.  

O ensaio é realizado em três fases com penetrações de 15cm, respectivamente. Devido à 

perturbação do terreno provocada pelos trabalhos de furação, desprezam-se os 

resultados obtidos na primeira fase. 

 O número de pancadas necessárias para atingir a penetração de 30cm (segunda e 

terceira fase) define o valor de N (SPT) [8]. 

     

Figura 12 – Ilustração do ensaio SPT (à esquerda) e execução da penetração (à direita) [8]. 
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De acordo com a especificação LNEC E219 “Prospecção geotécnica de terrenos – 

Vocabulário”, a partir dos valores obtidos através do ensaio S.P.T. é possível 

caracterizar um solo incoerente quanto à sua compacidade relativa (volume ocupado 

pelas partículas do solo/volume aparente do solo) (Quadro2) e um solo coerente quanto 

à sua consistência e resistência (Quadro3). 

Quadro 2 – Classificação de solos incoerentes quanto à compacidade relativa [LNEC E219]. 

Classificação do Solo 
Ensaio de 

penetração 

S.P.T. Muito Solto Solto 
Medianamente 

Compacto 
Compacto 

Muito 

Compacto 

Nº de 

Pancadas 
0 – 4 4 – 10 10 – 30 30 – 50 >50 

Quadro 3 – Classificação de solos coerentes quanto à consistência [LNEC E219]. 

Classificação do Solo 

Ensaio 
Muito 

Mole 
Mole 

Consistên

cia Média 
Duro 

Muito 

Duro 
Rijo 

Penetraçã

o S.P.T 

Nº de 

Pancada

s 

0 – 2 2 – 4 4 – 8 8 – 15 15 – 30 >30 

Compress

ão 

Simples 

Tensão 

de 

Rotura 

Kgf/cm² 

0 – 

0,25 

0,25 – 

0,50 

0,50 – 

1,00 

1,00 – 

2,00 

2,00 – 

4,00 

>4,0

0 



Execução de Cortinas de Estacas 

27 

Como foi já referido anteriormente, um dado de extrema importância, que é 

determinado pelos ensaios de sondagem, é a altura do nível freático. Estes ensaios 

devem ser realizados num período relativamente próximo do início das obras para não 

existirem alterações significativas do nível freático. 

Devem ainda ser analisadas as condições de circulação da água subterrânea, e a possível 

existência de aquíferos, de forma a controlar a variação do nível freático através de 

fracturas dos maciços [3]. 
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Capítulo IV – Faseamento Construtivo 

O presente capítulo expõe, detalhadamente, todo o processo construtivo das cortinas de 

estacas.  

É dado um especial destaque, para além do processo construtivo em geral, os métodos 

mais utilizados para a execução das estacas, bem como das possíveis configurações das 

cortinas de estacas.  

Todo o processo construtivo deverá ser supervisionado em obra, com especial cuidado, 

por um técnico habilitado responsável (engenheiro), visto que na execução das 

contenções é frequente existirem graves acidentes relacionados, quase sempre, com 

deficientes resoluções referentes aos problemas encontrados ao longo da obra, 

principalmente na fase de escavação [3]. 

Segundo Therzagui, a sequência da construção nas estruturas de contenção periférica de 

solos, como é o caso das cortinas de estacas, tem uma significativa influência nos 

impulsos (terras, águas, sobrecarga, sismos e cargas directas) e no comportamento geral 

da estrutura [5]. 

O faseamento construtivo de uma cortina de estacas passa por várias fases, como é 

descritas de seguida, sumariamente: 

1. Preparação do terreno; 

2. Execução dos muros guia; 

3. Rebaixamento do nível freático (eventual); 

4. Execução das estacas em betão armado; 

5. Início da escavação 

6. Execução da viga de coroamento; 

7. Execução das ancoragens ou escoramentos; 
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8. Sequência de escavação; execução de vigas intermédias; colocação das 

ancoragens ou escoramentos, até se atingir a cota de fundo; 

9. Execução da superstrutura (caso exista).  

4.1 - Execução dos Muros Guia 

Os muros guia têm como principal função definir as secções das estacas em todo o 

perímetro, criando assim condições para um posicionamento correcto do topo das 

estacas. 

Têm também funções de suportar as cargas transmitidas pelo equipamento da escavação 

e de resistir aos impactos causados pelo mesmo [3]. 

Normalmente os muros guia são executados em betão armado, com uma altura mínima 

de 0.80m, podendo ir até 1.50m, e com uma distância entre si igual à do diâmetro das 

estacas acrescida de cerca de 0.05m a 0.10m, conforme a altura dos mesmos.  

Os muros guia deverão estar sempre, no mínimo, com um posicionamento 1.50m acima 

do nível freático. 

Cota de Trabalho
e

0.20 0.20

M
ín

im
o 

1.
50

 m

N.F.

Terreno Virgem

e=Espessura da parede mais 5 cm em troços rectos  

Figura 13 – Pormenor do muro guia [2] 

Na abertura das valas para a colocação dos muros guia exige-se um rigor absoluto, de 

modo a não ultrapassar, em profundidade ou lateralmente, o terreno no qual irão 

assentar, relativamente à dimensão do muro, evitando remeximento. 
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No caso de serem encontrados obstáculos durante a escavação para os muros guia, estes 

deverão ser retirados e substituídos por solos coerentes compactados. Se forem 

encontrados vazios, serão preenchidos com a solução anteriormente descrita ou, em 

alternativa, prolongar-se-ão os muros guia até terreno compacto. 

A cofragem dos muros guia levanta algumas dificuldades, devido à forma final que se 

pretende, nomeadamente nas cortinas de estacas secantes (Figura 15, à esquerda). As 

cofragens metálicas (Figura 15, à direita) permitem uma produtividade mais elevada 

mas não se adaptam aos pontos singulares, como os cantos. 

Após a montagem da cofragem, procede-se à colocação da armadura e à betonagem 

(Figura 14). 

 

Figura 14 – Execução de muro guia para estacas secantes (www.bauer.de) 

À medida que se procede à descofragem, as duas paredes (no caso do muro guia ser 

destinado para uma cortina de estacas secantes) do muro guia devem ser escoradas uma 

à outra com intervalos regulares. 

É ainda necessário referir que a utilização dos muros guia, é apenas obrigatório para as 

estacas secantes, porque tendo uma configuração de intersecção é aconselhável localizar 

o posicionamento do topo de cada estaca. 
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Figura 15 – Muro guia para estacas secantes (à esquerda), muro guia para estacas contíguas 

ladeado da respectiva cofragem (à direita) (cortesia da Fundasol) 

4.2 - Rebaixamento do Nível Freático 

Há problemas que surgem, principalmente, quando se pretende escavar abaixo do nível 

freático, situação esta bastante predominante aquando da execução das cortinas de 

estacas. 

Podendo as condições de trabalho ser prejudicadas, há que proceder ao rebaixamento do 

nível freático durante a fase de construção da cortina. 

O rebaixamento pode ser feito por vários métodos, entre os quais [5]: 

• Extracção da água por bombagem com o auxílio de uma mangueira durante o 

decorrer da obra (Figura 16); 

• Sistema de bombagem através de agulhas filtrantes, por meio de bombas que 

evacuam a água para colectores dispostos em vários níveis de escavação à 

medida que a obra avança; 
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• Poços profundos de grande diâmetro, situados na obra ou na sua periferia, 

bombeando a água por meio de bombas centrífugas submergidas; 

• Poços de alívio verticais, associados a poços profundos ou a agulhas filtrantes, 

que libertem a pressão das camadas aquíferas permeáveis mais profundas, 

situadas abaixo de uma camada impermeável; 

• Rede de drenos horizontais conectados a poços profundos, ou a colectores por 

gravidade; 

• Técnicas menos correntes, como a criação no solo uma corrente eléctrica entre 

agulhas filtrantes instaladas previamente (electro-osmose) ou ainda o 

congelamento da água freática. 

Figura 16 – Sistema de bombagem com auxílio da mangueira (www.basfrond.com.br) 

Estes sistemas de rebaixamento do nível freático são bons auxiliares para a escavação 

das cortinas de estacas, mas em geral nem sempre são de fácil utilização em zonas 

urbanas, devido aos possíveis efeitos de esgotamento dos terrenos vizinhos, podendo 

provocar assentamentos ou fissurações nos edifícios inseridos nesses mesmos terrenos. 
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4.3 - Execução das estacas 

Como foi referido no Capítulo I, as estacas mais utilizadas pelas empresas da 

especialidade, para a execução das cortinas de estacas, são as moldadas com trado 

contínuo, com tubo moldador recuperável e ainda com lamas bentoníticas. 

4.3.1 - Com Trado Contínuo   

Neste método o furo é executado por rotação com um trado contínuo com hélice 

(semelhante a uma broca), estendida ao longo de toda a haste (Figura 18, à esquerda). A 

haste tem outra importância acrescida, visto ser através dela que é realizada a 

betonagem do furo, a partir da cota prevista no sentido ascendente. A armadura só é 

introduzida apenas após a betonagem. Este processo prescinde do tubo moldador e das 

lamas bentoníticas na sustentação das paredes do furo para a estaca. 

 

Figura 17 – Estacas com trado contínuo: 1) início da perfuração com o trado contínuo; 2) 

penetração até profundidade desejada; 3) extracção do trado em simultâneo com bombagem pelo 

veio oco; 4) introdução da armadura no betão; 5) estaca executada (adaptado de www.terratest.es) 
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Faseamento construtivo 

De seguida estão descritas as fases de execução de estacas, com trado contínuo 

(Figura17): 

1. Selecciona-se um trado contínuo com comprimento e diâmetro adequados à 

dimensão da estaca a executar, bem como a escolha da cabeça de furação 

adaptado às características do terreno existente (Figura 18, à direita);  

  

Figura 18 – Máquina para execução de estacas com trado contínuo (à esquerda), cabeça de furação 

de rocha (à direita) (www.brasfond.com.br; www.terratest.es) 

2. Dá-se início à furação com o trado até à profundidade prevista no projecto, 

expelindo parte do solo durante esta operação (Figura 19, à esquerda). 

Interiormente o fuste é oco, com cerca de 10 cm de diâmetro, estando obturado 

inferiormente a fim de bloquear a entrada da terra. A penetração do trado em 

solos rochosos está dependente da resistência mecânica dos equipamentos 

utilizados; 

3. Atingida a cota de furação pretendida, ainda com o trado no interior do furo, 

inicia-se a betonagem com injecção do betão (o obturador é aberto por pressão) 

através da parte oca do trado, com recurso a uma bomba de betão (Figura 19, à 
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direita). O trado é retirado lentamente a uma velocidade correspondente à 

quantidade de betão bombeado, garantindo que o trado esteja ainda mergulhado 

no betão já colocado. Depois da betonagem os primeiros 3 metros de betão da 

estaca devem ser compactados através do recurso a um vibrador (Figura 20), a 

parte restante da estaca não necessita de ser vibrada já que o peso do betão 

colocado superiormente gera um efeito de auto-compactação;  

Figura 19 – Furacão com o trado contínuo (à esquerda), betonagem da estaca (à direita) 

(www.jetgrunn2000.no e www.revdrill.com) 

4. Com a estaca betonada até à cota inicial é removida a terra acumulada junto ao 

furo. A armadura é suspensa pela máquina, verticalizada (Figura 21, à esquerda) 

e posteriormente introduzida no furo, com o auxílio do prato e tubo acoplado a 

vibrador eléctrico tirando partido do seu próprio peso (podendo por vezes ser 

necessário empurrar a armadura com a colaboração dos próprios trabalhadores) 

(Figura 21, à direita). Este conjunto de operações exige uma rigidez razoável da 

armadura (Figura 22). Independentemente do processo utilizado, a colocação de 

armaduras com mais de 8 m de comprimento traduz dificuldades acrescidas; 
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Figura 20 – Vibração do topo da estaca (ver o site) 

 

 

Figura 21 – Armadura verticalizada a ser colocada no furo (à esquerda), introdução da armadura 

com o auxílio do prato e tubo acoplado a vibrador eléctrico juntamente com os operários 

(www.terratest.es; www.geg.pt)) 

5. A parte inferior da armadura irá ter uma redução de diâmetro para facilitar a sua 

penetração no furo preenchido com o betão. Quando não há recurso a tecnologias 

especiais de cravação o comprimento máximo das armaduras está limitado a 12 
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m. Quando a estaca tem um comprimento acima dos 12 m, chega a prescindir-se 

da armadura no troço inferior, uma prática inaceitável na execução de cortinas de 

estacas; 

Figura 22 – Armadura da estaca (http://www.dec.fct.unl.pt/UNIC/palestras/Ciclo_Palestras_2003) 

6. A cabeça da estaca é saneada (demolida), de modo a que se extraía o betão que 

está misturado com o solo. Para evitar o saneamento da cabeça da estaca por 

vezes retira-se o betão ainda fluido à superfície do furo. 

Vantagens e desvantagens 

A execução de estacas moldadas com trado contínuo é o método preferido na 

construção de cortinas de estacas, pelas empresas da especialidade.  

Trata-se de um método que é adequado para solos granulares, sendo normalmente usado 

para estacas com diâmetros até 600 mm. Deve ser aplicado em contenções de pouco 

risco, com alturas não muito altas.  

No Quadro 4 efectua-se um resumo das vantagens e desvantagens das estacas moldadas 

com trado contínuo. 
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Quadro 4 – Vantagens e desvantagens das estacas moldadas com trado contínuo 

Vantagens Desvantagens 

Estacas 

moldadas 

com trado 

contínuo 

 

- Rapidez de execução 

(rendimentos na ordem 

de 16 a 20 m/h); 

- Comparativamente é 

um método bastante 

económico; 

- Ausência de 

vibrações; 

- Níveis de ruído 

relativamente baixos; 

 

- A execução é muito dependente do operador; 

- Em solos arenosos e abaixo do nível freático a 

resistência do solo em volta da estaca é reduzida, 

causada pela perfuração;  

- A queda de resíduos para o interior do furo pode 

contaminar o betão; 

- As estacas têm de ser betonadas até ao nível 

inicial; 

- A altura máxima do trado é limitada (a lança de 

perfuração tem entre 17 a 22 m) - na prática está 

limitado a 12 m pelo facto da armadura ser colocada 

só após a betonagem;  

- Falta de precisão no diâmetro da estaca e das suas 

características; 

- Não há garantia de um bom posicionamento das 

armaduras e seu recobrimento. 

 

 

Consequências possíveis 

Existem alguns problemas que podem ocorrer durante a execução de estacas moldadas 

com trado contínuo, que são os seguintes: 

• Colunas de estacas cortadas – o corte do fuste das estacas está associado à 

extracção incorrecta do trado durante a betonagem, sendo, portanto, necessário 

haver uma assistência ajustada que assegure a velocidade de extracção do trado 

igual ao ritmo de escoamento do betão; 

• Redução da capacidade da estaca – a perfuração convém deve ser realizada com 

o máximo cuidado, já que pode provocar descompressões em excesso no solo 

que envolve a estaca. Quanto mais potência a ponta do trado tiver mais 
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descompressões pode causar, sendo este mais adequado para solos com 

descompressão limitada. A descompressão gera uma redução da força de atrito, 

que é normalmente 60 a 75% da força transmitida para as estacas cravadas; 

• Obstruções – o trado contínuo perfura pedras com grandes dimensões, desde 

que a sua dimensão seja de menos de um terço do diâmetro da estaca, e não 

estejam muito juntas. Quando são encontradas pedras de maiores dimensões, a 

solução a adoptar é alterar o posicionamento inicial da estaca; 

• Dificuldades na introdução da armadura – o betão tem tendência a fluidez pelo 

facto da água que o constitui se infiltrar no terreno circundante, quando 

permeável. Curiosamente, este processo poderá beneficiar a centralização da 

armadura, já que costuma ocorrer na periferia da estaca. 

4.3.2 - Com tubo moldador recuperável 

Neste método, recorre-se a um tubo moldador cilíndrico e metálico, cuja função é conter 

as paredes do furo enquanto o interior deste não é preenchido com betão. À medida que 

a betonagem vai decorrendo, o tubo moldador é puxado para cima e recuperado, 

naquela que é a fase mais crítica do processo. 

Faseamento construtivo 

Descrevem-se de seguida as fases de execução de estacas com tubo moldador 

recuperável (Figura 23): 

1. A perfuração inicial realiza-se a uma profundidade entre 2 a 4 m com uma 

largura igual ao diâmetro exterior do tubo moldador. Introduz-se o 1º troço do 

tubo (de coroa denteada na ponta) rodando-o em dois sentidos de maneira a 

penetrar no solo vencendo o atrito lateral (Figura 24, à esquerda). A colocação do 

tubo serve para proteger do nível freático [2;6]; 

2. Inicia-se a furação com trado curto ou balde suspenso no mastro da máquina 

devidamente verticalizado (Figura 24, à direita). Esta verticalidade é obtida à 

custa de diversos mecanismos hidráulicos existentes. Quando se utiliza o tubo 
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moldador o diâmetro nominal da estaca deve ser aumentado em cerca de 100 

mm; 

Figura 23 – Estacas com tubo moldador: 1) cravação do tubo moldador; 2) remoção do solo no 

interior do tubo; 3) limpeza do fundo do furo; 4) colocação da armadura; 5) betonagem no sentido 

ascendente; 6) remoção do tubo moldador; 7) estaca executada (www.terratest.es) 

3. Antes de se iniciar o avanço da furação é introduzido um tubo metálico de 

revestimento, que é ligado à cabeça de furação e introduzido por efeito de 

rotação. Para o efeito de cortinas de estacas esta operação poderá ter de ser 

interrompida para conectar (com cavilhas, parafusos ou um cabo de aço) os 

vários troços de tubo moldador, dependendo da profundidade da estaca ser, ou 

não, superior ao comprimento do equipamento de furação; 

4. Enquanto se procede à furação, para solos coerentes, a terra é retirada subindo o 

trado curto de vez em quando, imprimindo um movimento de rotação libertando 

a terra aderente ao mesmo (Figura 25, à esquerda). Para solos muito 
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desagregados é necessário recorrer ao balde, pelo facto de o trado não conseguir 

trazer a terra; 

Figura 24 - Troços de tubo moldador com coroa dentada (à esquerda), início da furação com tubo 

moldador (à direita) (Sebenta de Processos de Construção, UFP, Ricardo Teixeira) [9] 

5. Concluída a furacão, por ter sido atinginda a cota prevista, procede-se à limpeza 

do furo com um balde apropriado (também designado por limpadeira) (Figura 25, 

à direita); 

 

Figura 25 – Remoção da terra no interior tubo com trado curto (à esquerda), com balde (à direita) 

(www.terratest.es) 



Execução de Cortinas de Estacas 

42 

6. A armadura é introduzida e apoiada no tubo moldador, recorrendo-se a varões 

transversais (Figura 26, à esquerda) para garantir o recobrimento inferior da 

mesma, estando suspensa em cerca de 0.50 m acima da ponta da estaca. Dá-se 

início à betonagem do furo através de uma “trémie” (Figura 26, à direita) (tubo 

semi-rígido, constituído por troços cilíndricos acoplados, com um funil no seu 

topo), cuja extremidade inferior é levada até ao fundo, na primeira fase, e fica 

sempre mergulhada entre 2 a 5 m no betão já colocado. A partir do momento em 

que é prevista uma betonagem mais prolongada, torna-se de grande utilidade 

adicionar um retardador de presa (o primeiro betão introduzido na estaca, que 

está submerso, deve subir do fundo até ao topo da estaca), para manter uma boa 

trabalhabilidade; 

Figura 26 – Suspensão da armadura com apoio de varões transversais (à esquerda), betonagem da 

estaca com trémie (à direita) (www.terratest.es) 

7. À medida que vai decorrendo a betonagem, com o auxílio de macacos hidráulicos 

complementados com vibração, o tubo moldador é puxado para cima de forma 

gradual a partir do momento que exista uma altura de betão de cerca de 2 a 3 m. 

Esta operação poderá também que ser interrompida de modo a que os troços do 

tubo moldador sejam desconectados, assim como da “trémie” (retirada essa que 

está associada às limitações de altura do equipamento de furacão). No caso de 

não existirem essas limitações, poderá retirar-se o tubo moldador com o seu 

comprimento final e no fim da betonagem (Figura 23 - passo 6); 
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8. Tal como no método anterior (com trado contínuo), os 3 m superiores da estaca 

devem ser compactados com um vibrador e a cabeça da estaca saneada. O 

comprimento da estaca a ser saneado deverá ser no mínimo de 40 cm, 

comprimento este que aumenta com o diâmetro da estaca. Procede-se à 

escavação em volta da estaca até à cota pretendida, retirando-se de seguida o 

betão a sanear com um martelo pneumático (Figura 26A). Remove-se o betão 

destacado com o auxílio de uma grua. Este procedimento é aplicado em estacas 

de grande diâmetro originando uma superfície muito rugosa. A remoção dos 

restos de betão é efectuada com o recurso a ferramentas de menor potência e até 

mesmo à mão, processo este que pode encarecer a construção, pelo facto de ser 

lento, para além de danificar muito mais as armaduras. 

 

Figura 26 A – Cabeças a armadura com apoio [www.geg.pt] 

Vantagens e desvantagens 

Este é um método mais demorado e mais dispendioso do que o anterior. Comparando 

com o mesmo método é, no entanto, mais aconselhável em contenções com estacas com 

grandes diâmetros e em solos menos coerentes. 

No Quadro 5 efectua-se um resumo das vantagens e desvantagens das estacas moldadas 

com tubo moldador. 



Execução de Cortinas de Estacas 

44 

Quadro 5 – Vantagens e desvantagens das estacas moldadas com tubo moldador 

Vantagens Desvantagens 

Estacas 

moldadas 

com tubo 

moldador 

 

- Custos baixos de instalação do 

equipamento; 

- O equipamento pode funcionar em espaços 

limitados e difícil acesso; 

- As estacas têm boa capacidade de carga; 

- Podem ser executadas com grandes 

dimensões e com comprimentos na ordem 

dos 50 m, dependendo da constituição dos 

solos. 

 

- Custo elevado por metro de 

estaca; 

- Baixas taxas de produção; 

- Este método não é adequado 

para solos sem coesão e 

situados abaixo do nível 

freático; 

- A variedade de dimensões das 

estacas está limitada aos tubos 

moldadores disponíveis; 

- Os níveis de ruído e vibração, 

por serem elevados, podem 

apresentar problemas. 

 

Consequências possíveis 

Existem alguns problemas que podem ocorrer durante a execução de estacas moldadas 

com trado contínuo, que são os seguintes: 

• A diferença de pressões entre o nível da água no exterior e no interior do tubo 

(que pode ser causado pelo efeito de sucção provocada pelos equipamentos de 

escavação) poderá consistir num risco acrescido de assentamento do solo em 

torno da estaca, caso exista esta diferença. A limpeza desta antes da betonagem, 

na existência de solos arenosos abaixo do nível freático, exige uma camada de 

solo coesivo acima do nível de fundação, de maneira a reter o tubo moldador, 

dando a possibilidade de efectuar a limpeza da estaca; 

• Estrangulamento da secção da estaca - a adesão do betão às paredes do tubo, 

quando este é retirado, leva a que o respectivo espaço ocupado pelo betão o seja 

pelo terreno (se ainda tiver fluidez);  
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• A secção da estaca poderá ser destruída, por acção de água corrente que arrasta 

os finos do betão, mesmo que aconteça algumas horas depois de ser retirado o 

tubo moldador. 

4.3.3 - Com lamas bentoníticas 

Neste método, utilizado em solos sem capacidade de auto-sustentação em paramentos 

verticais, prescinde-se do tubo moldador, substituindo-se a acção de contenção deste nas 

paredes do furo pela presença de lamas bentoníticas, posteriormente reaproveitadas para 

a execução de outras estacas.  

De notar que as lamas bentoníticas tem um comportamento de um líquido quando 

agitadas e de um solo quando em repouso. Será de ter em atenção o pH do solo e das 

águas subterrâneas, dada a sensibilidades destas lamas a esses valores. 

Faseamento construtivo 

Descrevem-se de seguida as fases de execução de estacas com lamas bentonítcas 

(Figura 27): 

1. Procede-se à montagem e instalação de todo o circuito de fabrico, distribuição, 

recuperação e reciclagem das lamas bentoníticas (Figura 28); 

2. Inicia-se a furação com o trado suspenso, devendo estar o mastro da máquina 

devidamente verticalizado. Esta verticalidade, tal como no método anterior (com 

tubo moldador), é obtida à custa de diversos mecanismos hidráulicos existentes;  

3. A parte inicial da escavação deve ser delineada e protegida por tubos guia 

(cofragens metálicas cilíndricas recuperáveis), com uma profundidade de, pelo 

menos, dois diâmetros da estaca, para evitar a entrada de lamas no terreno 

superficial, guiar o equipamento e facilitar na suspensão das armaduras; 

4. Para a remoção da terra o procedimento é feito da mesma maneira que no método 

anterior, sendo o balde a ferramenta mais utilizada, devendo-se ao de tipo de solo 

associado ao presente método;  
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5. No decorrer da furacão, ao mesmo tempo que é removida a terra do interior do 

furo, este vai sendo preenchido com as lamas bentoníticas, para estabilizar as 

paredes do mesmo, O nível das lamas deve ser constante durante todo o processo, 

e deve ser mantido abaixo do topo dos tubos guia; 

 

Figura 27 –Estacas com lamas bentoníticas: 1) furação com trado; 2) furação até profundidade 

pretendida; 3) limpeza do fundo do furo; 4) introdução da armadura com o furo estabilizado com 

lamas bentoníticas; 5) betonagem com extracção simultânea das lamas; 6) estaca executada 

(adaptado de www.terratest.es) 

Figura 28 – Misturador de bentonite (à esquerda), bomba de recolha de bentonite (à direita) [9] 
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6. Atingida a profundidade pretendida do furo, é feita a limpeza dos detritos de 

terreno acumulados no fundo do furo, com um balde ou mesmo com um sistema 

de aspiração; 

7. É introduzida a armadura, podendo ser necessária a sua suspensão se a estaca 

tiver mais de 12 m de comprimento, para se realizar o empalme. Realiza-se a 

betonagem do furo, com uma “trémie”, no sentido ascendente, extraindo-se 

através de bombagem as lamas bentoníticas (que são menos densas que o betão e 

mais densas do que a água). As lamas bentoníticas, depois de extraídas, serão 

recicladas para aplicação nas estacas seguintes. A betonagem da estaca é feita 

num intervalo de tempo razoável em que permaneça o betão trabalhável. A parte 

inferior da “trémie” deve estar sempre abaixo do nível superior do betão, em 

cerca de 2 a 4 m; 

8. A betonagem estará concluída quando o nível do betão estiver cerca de 0.5 a 

1.0m acima do topo da estaca. O betão acima do topo da estaca é retirado até ser 

visualizada a armadura, obtendo-se a garantia de que o betão que esteve em 

contacto com a lama bentonítica, juntamente com os detritos do terreno durante a 

betonagem, é subtraído; 

9. A cabeça da estaca deverá, então, ser saneada, retirando o betão contaminado 

(processo este com mais relevância no presente método do que nos referidos 

anteriormente).  

Vantagens e desvantagens 

Este método acaba por ser preterido sempre em relação aos descritos anteriormente, 

excepto nas situações em que eles não são aplicáveis: estruturas em solos com baixa 

coesão ou com nível freático elevado, sobretudo se existir percolação de água 

subterrânea. 

Esta preterição deve-se ao facto de se tratar de um método com custos variáveis 

significativos, especialmente em obras de pequena escala. 

No Quadro 6 efectua-se um resumo das vantagens e desvantagens das estacas moldadas 

com lamas bentoníticas. 
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Quadro 6 – Vantagens e desvantagens das estacas moldadas com lamas bentoníticas 

Vantagens Desvantagens 

Estacas 

moldadas 

com lamas 

bentoníticas 

 

- Solução económica para o 

domínio de aplicação acima 

referido; 

- Ruído reduzido; 

- Não há vibração associada; 

- Existe uma boa gama de 

diâmetros possíveis; 

- Permite estacas com grandes 

comprimentos. 

 

 

- A bentonite é uma matéria-prima muito 

cara, o que encarece de sobremaneira o 

método; 

- É necessário um grande estaleiro para 

proceder à preparação e reciclagem das 

lamas bentoníticas; 

- Só podem ser construídas estacas na 

vertical; 

- Problemas ambientais devido à perda das 

lamas, embora estes possam ser 

parcialmente resolvidos recorrendo a lamas 

biodegradáveis; 

- Dado o seu preço nem sempre é vantajoso 

face à concorrência das paredes moldadas. 

 

 

Consequências possíveis 

São os seguintes os problemas potenciais principais que podem ocorrer durante a 

execução de estacas moldadas com recurso a lamas bentoníticas: 

• Colapso da escavação da estaca – existe o risco de colapso da parede da 

escavação, sendo praticamente anulado se for efectuado o procedimento 

correcto na escavação e as características técnicas das lamas bentoníticas forem 

cumpridas. Um colapso pequeno e localizado não trará grandes problemas para 

a estaca, ao contrário de um maior colapso, sério para a estaca, adoptando-se a 

anulação desta, enchendo o furo de escavação o mais rapidamente possível. A 

causa deverá ser analisada antes de ser feita nova escavação; 

• Espera entre a furação e a betonagem – a estaca deverá ser betonada no mesmo 

dia que a escavação é efectuada, porque no caso de haver espera entre a 
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betonagem e a escavação, a bentonite tem tendência a aumentar de espessura 

diminuindo a capacidade de mobilizar atrito lateral na estaca;  

• Betonagem com a “trémie” – é necessária uma grande experiência por parte do 

operador para criar uma boa estaca. O problema maior, em geral, deve-se ao 

entupimento da “trémie”, sendo necessário proceder-se à sua limpeza;  

• Betão fluido – para seja possível o betão escorrer na “trémie” é necessário que 

este tenha um “slump” da ordem dos 20 cm, critério este que se torna muito 

difícil de ser cumprido, se não mesmo impossível, com agregados e adjuvantes 

correntes. O betão na zona central da “trémie” mostra muitas vezes sinais de 

excesso de água e pode ter alguma deficiência de cimento. Este é um problema 

que não pode ser completamente eliminado em estacas profundas betonadas 

usando uma “trémie”, apenas poderá ser minimizado. Antes de se começar a 

construir, deve fazer-se um estudo dos agregados a utilizar para se conseguir a 

posologia ideal, finalmente, em obra, a posologia deve ser rigidamente seguida 

e não se deve juntar mais água à amassadura do que a estritamente necessária à 

hidratação do cimento. 

4.3.4 - Selecção do método de execução das estacas 

Após a descrição dos diferentes tipos de estacas mais correntemente utilizados na 

execução de cortinas de estacas, é fácil perceber que, em circunstâncias diferentes, a 

selecção do tipo de estacas tem duas vertentes: a técnica e a económica. Definido qual o 

tipo de estaca a aplicar, optar-se-á, em geral, pela solução construtiva mais económica 

de entre as possíveis para ese tipo de estaca. 

Em relação aos custos, como já foi referido, o método de estacas mais económico é o 

com trado contínuo. Os outros dois tipos de soluções tratadas, com tubo moldador 

recuperável e com lamas bentoníticas, são métodos mais dispendiosos. Este último 

método é claramente o mais caro.  

Extra a componente económica, a aplicabilidade das diferentes soluções difere em 

aspectos técnicos.  
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Em solos coerentes sem a presença de água (ou com uma presença pouco significativa), 

opta-se pelas estacas executadas com trado contínuo. Nos solos com alguma coesão, 

mesmo que pequena e ainda que na presença do nível freático elevado, a solução das 

estacas com tubo moldador recuperável é a eleita. Se existirem dúvidas sobre a garantia 

das condições atrás referidas, ou em solos sem capacidade de auto-sustentação, opta-se 

pelas estacas executadas com o auxílio de lamas bentoníticas. 

4.3.5 - Ordem e execução da cortina de estacas 

As estacas da cortina são normalmente executadas à rotação, sendo as soluções mais 

correntes as descritas no presente Capítulo no ponto 4.3.1 (trado contínuo). Conforme 

referido no Capítulo 1, as estacas podem ser secantes, contíguas ou espaçadas, 

dependendo do tipo de terreno e da existência ou não de nível freático ao longo da 

contenção. 

A execução destes três tipos de configurações de cortinas de estacas é distinta não só 

pela funcionalidade e limitações associadas (referidas no Capítulo I), mas também pela 

sequência construtiva. 

A afirmação anterior não é totalmente correcta, pelo facto de as cortinas de estacas 

espaçadas e contínuas, apresentarem a ordem de execução praticamente idênticas. Por 

esse facto os esquemas de seguida apresentados irão ser separados em dois, um para as 

estacas espaçadas e contínuas e outro para as secantes, relativamente à sua ordem de 

execução. 

Ordem e execução das estacas espaçadas e contíguas 

Nas cortinas de estacas espaçadas, na fase definitiva, há a necessidade de estabilizar o 

terreno entre estacas, principalmente se os solos forem solos menos estáveis, como 

argilas moles ou pouco densas. 

A estabilização pode ser feita através de uma espécie de abóbadas (Figura 4) com cerca 

de 50 a 150 mm de espessura total, sendo executadas através de uma primeira camada 

de betão projectado contra o terreno, à superfície da qual é colocada uma malha 

electrossoldada (Figura 30), após o que se segue uma segunda camada de betão 

projectado (Figura 30A). De referir que a colocação de drenos deverá ser, 
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preferencialmente, em todos os intervalos entre estacas, sem alternância, ao contrário do 

que pode entender-se da figura 30. 

 

Figura 29 – Ordem de execução das cortinas de estacas espaçadas e contíguas 

 

Figura 30 – Cortina de estacas com malha electrossoldada (www.geg.pt) 

Para que se garanta a amarração destas malha electrossoldada, pode-se proceder das 

seguintes maneiras:  

• Prever, nas próprias estacas, armaduras de espera para posterior empalme da 

malha electrossoldada; 
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• Fazer com que esta passe no intradorso das estacas e, portanto, com 

continuidade de cada abóbada para as estacas seguintes (esta solução é 

normalmente a preferida, sendo a mais prática, apesar de originar um maior 

consumo de malha e betão projectado). 

   

Figura 30A – Regularização entre estacas com betão (em baixo) (www.geg.pt) 

Nestas soluções, espaçadas e contíguas, pouco mais se poderá acrescentar em termos da 

execução da cortina propriamente dita. A superfície que fica à vista das estacas pode ser 

regularizada após a escavação no intradorso da cortina, recorrendo-se à projecção de 

uma camada pouco espessa de betão, que, para o caso das estacas contíguas, servirá 

para evitar a decomposição do terreno entre as estacas. 

Ordem e execução das estacas secantes 

Um outro aspecto de grande importância é a drenagem das águas na fase definitiva, 

podendo ser adoptados vários tipos de soluções, que diferem caso a aplicação da cortina 

de estacas seja para o efeito de muro de suporte ou integre na estrutura de um edifício 

[6]. 
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A utilização de uma drenagem interna é aplicada caso não seja possível executar 

aberturas ou tubos para a saída de água para o exterior. Outra possibilidade poderá ser a 

execução de canais de drenagem em PVC (ideal para túneis) armados com arame de aço 

(secções na ordem de 6 a 19 mm) (figura 30B). 

 

Figura 30 B – Cortina de estacas com drenos entre juntas (www.geg.pt) 

 

Figura 31 – Ordem de execução das estacas secantes 
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4.4 - Execução da Viga de Coroamento e Vigas Intermédias 

Após a execução da cortina há que proceder ao saneamento da cabeça das estacas com a 

finalidade de retirar o betão contaminado e de obter comprimento de amarração 

suficiente da armadura longitudinal destas na viga de coroamento. Como foi referido no 

Capítulo I, outra das finalidades da viga de coroamento é a de distribuir os esforços por 

igual ao longo das estacas e de apoio à colocação das ancoragens (Figura 32). 

INTRADORSO

Pré-esforço

ESTACA EXTRADORSO

Baínha em PVC  interior
para passagem do cabo de 
pré-esforço

Betonagem
contra o terreno

armadura de ligação à laje

 

Figura 32 – Pormenor da viga de coroamento, com ligação à estaca, com ancoragem aplicada e com 

a armadura de ligação à laje (adaptado Fundasol)    

Esta viga de coroamento fará parte da estrutura definitiva e está posicionada à cabeça 

das estacas, ao longo da totalidade do perímetro a conter. Nos locais onde a viga está em 

contacto directo com o terreno, bem como nas estacas e inclusive as estruturas vizinhas 

(caso exista), após o saneamento das cabeças das estacas, há a necessidade de garantir 

uma espessura de betão de limpeza entre 5 a 10 cm com uma classe de C12/15, mesmo 

antes da colocação da viga de coroamento. 

Para que exista uma boa aderência entre o betão de limpeza e o da estrutura confinante é 

aconselhável picar o betão existente para obter uma superfície rugosa, aplicar um 

produto selante à base de resina e colocar, então, o betão de limpeza com o apoio de 
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cofragem, se necessário. Este processo deve ser repetido sob a viga de coroamento pela 

mesma razão. 

 

Figura 33 – Comprimento de amarração para ligação à laje (www.westpile.co.uk) 

 

Figura 33A – Cofragem escorada de uma viga intermédia, sendo visíveis ancoragens a rematar 

noutra voga intermédia e ancoragens já rematadas na viga de coroamento [www.geg.pt] 
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Deve também ser assegurado recobrimento das armaduras, bem como o comprimento 

de amarração da armadura das estacas na viga. O recobrimento deve ter cerca de 5 cm e 

o comprimento de amarração da armadura das estacas na viga nunca deve ser inferior a 

50Φ. No caso de ser necessária a ligação da cortina de estacas à superstrutura, é também 

essencial deixar o comprimento de amarração necessário (Figura 33). 

Quando as ancoragens a executar são colocadas na viga de coroamento, deve-se prever 

e marcar os negativos das mesmas antes da betonagem da viga. 

4.5 - Execução das Ancoragens 

Para as várias soluções de cortinas as estacas poderão ser ou não ancoradas. 

Como foi também referido no Capítulo I, as ancoragens tanto poderão estar ligadas 

directamente às estacas como entre as mesmas. Tal como é referido no ponto anterior, é 

também necessário prever o negativo introduzido nas armaduras das estacas, garantindo 

uma grande precisão nas mesmas, a fim de existir um bom posicionamento das 

ancoragens. 

Entre as estacas, a inclusão de ancoragens têm o apoio das vigas de coroamento e das 

vigas intermédias de solidarização (Figura 34), que absorvem as cargas actuantes. Esta 

última opção, apesar de ser um pouco mais cara que a anterior, pelo facto de obrigar à 

criação da vigas, é mais prática e a mais correntemente utilizada em obra. As 

ancoragens podem são posicionadas no topo da cortina, e quando previsto num ou mais 

níveis intermédios. 

Viga de Solidarização 
Intermédia

Estacas

Ancoragens Viga de Coroamento

 

Figura 34 – Alçado de uma cortina de estacas com dois níveis de ancoragens 
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Uma ancoragem é um sistema constituído por um tirante em pré-esforço, que é 

introduzido num furo de sondagem, geralmente entre os 8 a 14 cm, aberto num maciço e 

constituído por uma armadura de aço de alta resistência, geralmente pré-esforçada 

(ancoragem activa). Na ponta inferior do furo existe a zona de ancoragem, também 

designada de zona de amarração ou bolbo de selagem (Figura 35), e no outro extremo 

coloca-se a cabeça de ancoragem, em que é absorvida a tracção exercida na armadura 

pelo corpo da ancoragem. Os furos das ancoragens poderão transmitir aos maciços 

forças para solos coesivos entre 500 a 700 kN, para solos não coesivos entre 800 a 1000 

kN e em formações rochosas alguns milhares de quilonewtons. 

As ancoragens podem ser designadas por provisórias ou definitivas, dependendo do 

período em que se mantêm com função resistente. 

As ancoragens provisórias, segundo a norma alemã DIN 4125, são consideradas aquelas 

que têm um período de utilização, com função resistente, inferior a 2 a 3 anos. 

 

Figura 35 – Corte vertical de uma cortina de estacas (com ancoragens fora da zona de 

escorregamento) 

As ancoragens normalmente são injectadas com calda à base de cimento, injecção essa 

que poderá ser efectuada com ou sem pressão. A injecção pode ser realizada numa ou 

mais fases variando a pressão da injecção. A utilização de injecções por fases é 

normalmente utilizada em solos com pouca resistência. Nos maciços rochosos, em vez 

de ser utilizada a calda de cimento, é utilizada resina (tempo de endurecimento muito 
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curto, facilmente controlável e aplicável), podendo ainda recorrer-se a ancoragens 

mecânicas [2]. 

O posicionamento para a colocação das ancoragens é feito com recurso a negativos 

deixados na cortina (viga de coroamento, viga intermédia ou nas próprias estacas), e são 

normalmente constituídos por tubos metálicos ou de PVC. 

A sequência de execução das ancoragens (nas cortinas de estacas noutras soluções de 

contenção periférica) é a seguinte [2]:  

1. Perfuração à roto-percurssão com trado de varas e “bit”, garantindo a inclinação 

do furo com o plano horizontal definida em projecto (normalmente entre 20 e 

35Ø). As paredes do furo deverão ficar rugosas e é essencial que os detritos da 

furação sejam removidos eficientemente, usando um de três meios: ar, água (o 

método mais usado, garante uma boa ligação da calda ao terreno, excepto se este 

amolecer quando húmido) ou lama argilosa (suspensão de água/bentonite); 

2. Extracção das varas e “bit” e sondagem do furo para controlo do seu estado de 

limpeza; 

3. Introdução do tubo manchete, para a execução do bolbo de selagem, e do tubo 

liso (de diâmetro igual ao do furo e não penetrando na zona de selagem), este 

último só quando as paredes do furo não são auto-sustentáveis (nesta hipótese, 

ainda existe a possibilidade de ir preenchendo o furo com calda logo na furação, 

o que permite dispensar o tubo liso exterior); 

4. Introdução da armadura de pré-esforço, no interior do tubo liso e fora do tubo 

manchete, munida de separadores/centralizadores ao longo do seu comprimento 

(de 2 em 2 m na zona de amarração e de 4 em 4 m na zona livre). Para permitir a 

penetração da calda, os cabos devem estar afastados entre si, pelo menos, 5 mm; 

5. Selagem do furo com calda, de modo contínuo e sem interrupções. Se se tratar de 

ancoragens provisórias, destinadas apenas a suster o terreno durante a execução 

da obra de contenção, a selagem abrange apenas a extremidade dos cabos (zona 

de amarração). Para as ancoragens definitivas, a selagem tem que abranger todo o 

comprimento do furo (fazendo a calda afluir à boca deste), mais para proteger a 
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armadura contra a corrosão do que para incrementar a capacidade de carga da 

ancoragem. Esta selagem é feita, geralmente, através de um terceiro tubo cuja 

extremidade fica no fundo do furo; 

6. A operação de injecção faseada (por troços de 1.5 m) da calda para formação do 

bolbo de selagem. A primeira reinjecção ocorre cerca de 24 horas depois da 

primeira injecção, cuja função é a impermeabilização prévia do furo. Após cada 

injecção, feita através do obturador, é feito um ensaio de absorção de água. A 

pressão de injecção não deve ser excessiva para não provocar danos no terreno e 

nas estruturas vizinhas; 

7. Aplicação do pré-esforço através de um macaco hidráulico, aproximadamente 3 a 

7 dias após cada injecção da calda. Este tempo deverá ser adaptado em função de, 

na calda, terem ou não sido introduzidos aceleradores de presa. Regista-se o 

comportamento das ancoragens de ensaio. 

O processo de execução das ancoragens, e os próprios materiais e equipamento 

utilizados, podem sofrer algumas alterações, consoante as condições do terreno, o nível 

freático e o próprio empreiteiro.  

4.6 - Execução da escavação 

A execução da escavação (Figura 36) é um processo que pode se efectuado 

faseadamente, à medida que se vão executando as vigas de coroamento, de solidarização 

intermédias e as ancoragens, ou mesmo de uma só vez, caso estes processos não sejam 

necessários. 

Poderão, portanto, serem estas as seguintes fases de escavação: 

1. Primeira fase de escavação (no intradorso da cortina) até cerca de 0.60 m de 

profundidade, contados do nível da plataforma de trabalho para execução do 

saneamento da cabeça das estacas, da viga de coroamento e do primeiro nível de 

ancoragens (caso existam); 

2. Segunda fase de escavação (também no intradorso da cortina) até ao nível da 

base da viga intermédia (caso sejam aplicadas nesta, 2º nível de ancoragens), 
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caso não exista um 2º nível quer da viga, quer das ancoragens, será realizado o 

acabamento final, referido de seguida;  

 

Figura 36 – Escavação na face de uma cortina de estacas (http://fbe.uwe.ac.uk) 

3. Terceira fase de escavação no intradorso da cortina, até ao nível inferior previsto 

para a escavação. Caso não existam mais níveis de ancoragem (o mais usual), 

para as estacas contíguas ou espaçadas pode-se regularizar a superfície das 

estacas, com betão projectado, eventualmente armado com rede electrossoldada, 

como referido anteriormente. 

4.7 - Execução dos Escoramentos 

Como referido no Capítulo I, existe uma alternativa ou um complemento em relação às 

ancoragens que são os escoramentos.  

As escoras a utilizar poderão ser de metal (Figura 37), betão ou madeira, dependendo 

das cargas actuantes. As escoras podem ser pré-esforçadas, particularmente em 

situações em que é necessária a redução dos movimentos de solos nos terrenos 

circundantes. 

O sistema de escoramento pode ser utilizado para o suporte de vários tipos de paredes, 

normalmente aplicadas entre paredes com largura reduzida, horizontalmente. No caso 
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da distância ser grande demais relativamente à solução anteriormente adoptada, a 

colocação das escoras passa a ser inclinada.  

Figura 37 – Escoras metálicas (Sebenta de Processos de Construção, UFP, Ricardo Teixeira) [9] 

Caso os solos sejam muito pobres, pode vir a ser necessário recorrer à execução de 

estacas para o sistema de fundações das escoras. 

A instalação das escoras é realizada à medida que a construção da estrutura definitiva 

avança. 

A colocação dos escoramentos poderá ter as seguintes variantes:  

• Até o primeiro nível de suporte ser atingido, a escavação é feita com 

escoramento horizontal. O espaçamento vertical e horizontal das escoras 

depende das forças de suporte necessárias. Pode ser colocada na parede uma 

viga horizontal que faz a ligação da escora à parede (Figura 37); 

• A instalação de escoras inclinadas é feita durante do faseamento da escavação, 

de forma a deixar uma berma que suporta a parede. Terá que ser fabricado um 

sistema de fundação para a escora e, se necessário, ser colocada uma viga para a 

ligação à parede. À medida que se avança a escavação a berma vai sendo 

rebaixada, enquanto são colocados os níveis seguintes das escoras.  
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4.8 - Execução da superstrutura até ao piso térreo 

Após a execução das ancoragens, e posterior escavação do terreno até à profundidade 

pretendida para a execução do piso térreo e fundações da superstrutura, dá-se início à 

construção dos pavimentos superiores no sentido ascendente, devendo ser executadas as 

devidas amarrações entre a cortina de estacas e a superstrutura. A escavação só deverá 

ser feita 28 dias depois da betonagem das estacas, garantindo uma boa e adequada 

resistência do betão.  

Para o caso de não terem sido deixadas armaduras de espera para a superstrutura, terão 

que ser feitos roços na própria cortina de estacas (Figura 38) ou na viga de coroamento, 

para se proceder à amarração da armadura das lajes dos pisos. Neste processo deve ser 

usado um produto selante, à base de resinas, e um betão não retractivo para garantir a 

adequada aderência do betão novo ao betão velho, assegurando um perfeito 

funcionamento da ligação. 

 

Figura 38 – Ligação da laje de fundo à cortina de estacas (adoptado Fundasol) 

Após a conclusão da superstrutura enterrada, caso as ancoragens sejam de carácter 

provisório, estas deverão ser desactivadas. As ancoragens são puxadas, retiraram-se as 

cunhas e assim libertam-se os cabos das cabeças. Poderão posteriormente ser 

reutilizadas.  
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É de salientar que este processo ocorre apenas nas cortinas de estacas integradas numa 

superstrutura (edifício com caves ou túnel) e não nas cortinas que funcionem 

independentemente, como muros de suporte de terras. 

De notar que a estrutura dos pavimentos deverá estar preparada para suportar os 

impulsos do terreno que estas ancoragens, até ai, suportavam. 
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Capítulo V – Controlo de qualidade de estacas 

Para além dos aspectos evidenciados no Capítulo anterior, relativamente aos problemas 

mais correntes e respectivo controlo de execução nos diferentes métodos de estacas 

aplicados, existem ainda ensaios que podem ser realizados na continuidade dos ensaios 

geotécnicos (anteriores à execução), durante a execução e após a execução da obra, com 

o propósito de ser obtida a qualidade e conformidade previstas, nas estacas executadas. 

5.1 - Ensaios aplicados 

A construção de elementos como as estacas, aplicadas como contenção (cortinas de 

estacas), pode gerar muitos inconvenientes quanto à qualidade de execução. 

Estes aspectos inoportunos motivam à implementação de ensaios, quer na fase de 

construção, quer após a construção. É importante destacar que a cortina de estacas, com 

função específica de contenção de solos, só pode ser inspeccionada visualmente através 

de um dos lados da estrutura [2].  

Para um melhor controlo de qualidade os ensaios mais importantes são os de carga e os 

de integridade. Existem ainda outros tipos de ensaio relacionados com a análise da 

deformação das cortinas. 

Outros tipos de ensaios são mais vulgares e também importantes, normalmente alusivos 

ao controlo dos materiais (betão, calda de injecção, lamas bentoníticas, etc.) e da 

execução (verticalidade, relação entre o volume real de escavação e o teórico, relação 

entre o volume real de betão bombeado e o teórico, etc.). 

5.1.1 - Ensaios de carga 

Os principais objectivos na execução de um ensaio de carga são [2]: 

• Estabelecer a relação carga/deformação da estaca; 

• Determinar, se possível, a capacidade última da estaca; 

• Estudar a interacção estaca-solo; 
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• Verificar a integridade estrutural da estaca; 

• Verificar os parâmetros da estaca. 

O ensaio de carga mais comum é o ensaio de compressão estática (Figura 39), para o 

qual é aplicada, progressivamente, uma carga na cabeça da estaca à medida que se vai 

medindo a deformação. O ensaio de carga estática pode também ser executado 

axialmente e ainda lateralmente. As estacas podem também ainda ser testadas utilizando 

ensaios de carga dinâmicos. 

 

Figura 39 – Ensaio de carga estático [8] 

O teste de carga estática pode ser executado em estacas de trabalho (que não podem ser 

danificadas no ensaio) ou em estacas de ensaio, protótipos de estacas executadas para 

este efeito, podendo ser levadas à rotura. A norma ASTM D1143 define os 

procedimentos a adoptar no ensaio que consiste num carregamento gradual das estacas 

(com incrementos de carga), seguido de um descarregamento também gradual. A carga 

é aplicada no centro da cabeça da estaca, recorrendo a macacos hidráulicos [8;10]. 

No entanto, como estes ensaios são lentos e dispendiosos, acabam por ser realizados um 

número muito reduzido dos mesmos em relação ao número de estacas executadas. A 
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redução dos ensaios relacionados com factores económicos, poderão originar 

problemas, bem patentes no Quadro 7. 

Quadro 7 – Probabilidade de escolher pelo menos uma estaca defeituosa num universo de 100 

estacas [8] 

Nº de estacas defeituosas Nº de estacas ensaiadas 

Probabilidade de pelo 

menos uma estaca 

defeituosa seja ensaiadas 

2 2 0.04 

2 5 0.10 

2 10 0.18 

2 20 0.33 

2 2 0.18 

10 5 0.41 

10 10 0.65 

Os ensaios de carga dinâmicos consistem na colocação de um par de sensores junto à 

cabeça da estaca, sendo aplicada uma pancada com o pilão e medida a força e 

velocidade de propagação da onda de choque na cabeça da estaca. A partir destes dados 

é estimada a capacidade da estaca através de fórmulas dinâmicas, ou através de uma 

análise detalhada das ondas medidas (Capacity Wave Equation Analysis) [10]. 

Da análise do Quadro 6 concluiu-se que o número de ensaios a realizar nas estacas 

deverá ser bastante elevado, de forma a ter alguma representatividade, e permitir um 

controlo de qualidade eficaz. 

5.2.2 - Ensaios de integridade 

O ensaio de integridade tem como principal funcionalidade determinar o comprimento 

real da estaca e certificar a existência, ou não, de descontinuidades ao longo do 

comprimento da estaca, correspondentes a vazios ou espaços preenchidos com terreno, 

por causas já referidas no Capítulo 4. No entanto, têm limitações principalmente quando 

as estacas são longas (L/D> 30), pois a tecnologia sónica não tem energia suficiente 

para testar a boa qualidade das estacas (assim como no caso de existirem 
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descontinuidades graves da secção, o que impossibilita o ensaio de interpretar a zona 

inferior dessa mesma descontinuidade) [10].  

O ensaio é indispensável, sobretudo nas estacas executadas com tubo moldador 

recuperável ou com lamas bentoníticas. 

Este ensaio pode ser executado com tecnologia sónica ou nuclear (menos utilizada). Os 

métodos sónicos envolvem um conjunto de informação sobre reflexões de uma onda 

sónica gerada por batidas leves da cabeça da estaca, ou por acumulação de informação 

num colector de ondas sónicas que, por sua vez, são geradas por um emissor. O emissor 

e o colector são colocados na estaca separadamente. No método nuclear recorre-se a um 

isótopo nuclear, que mede a densidade do betão através da quantidade de radiação 

reflectida [2]. 

5.2.3 - Ensaios para análise da deformação 

A deformação das cortinas após a escavação é bastante relevante nos potenciais estragos 

que podem ser provocados nas estruturas vizinhas. Existem diversos instrumentos e 

ensaios para a quantificar essa deformação. 

ANCORAGENS

INCLINÓMETRO
FUNDO DE ESCAVAÇÃO

ESTACAS

VIGA DE COROAMENTO

 

Figura 40 – Inclinómetro na cortina de estacas para verificar deslocamentos (adaptado Fundasol) 

Os inclinómetros (Figura 40) medem ângulos que o paramento faz com a vertical, os 

teodolitos, para apoio topográfico, e os extensómetros magnéticos, para medir os 
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movimentos verticais do terreno a várias profundidades abaixo da superfície. Também 

relacionados com a deformação da cortina estão as medições do pré-esforço (e 

respectivas perdas) nas ancoragens, feitas através de células de carga. 

5.3 - Materiais Constituintes 

5.3.1 – Aspectos gerais 

Os materiais aplicados nas cortinas de estacas são elementos de grande importância, 

relativamente à boa aplicação do processo construtivo e das características técnicas 

associadas. 

Em virtude da sua composição, processo de fabrico e colocação em obra relativamente 

ao betão, deverão ser adoptadas as regras estabelecidas pela norma portuguesa NP 

ENV206. 

O betão a utilizar em contenções, como nas cortinas de estacas, deverá ser fluido de 

maneira a que, quer o procedimento de betonagem, quer na vibração, não gerem 

complicações. 

Segundo as empresas da especialidade, em geral, nas estacas armadas a classe do betão 

a ser aplicado deverá ser superior a C25/30, com um “slump” na ordem dos 18 a 20 cm. 

No tipo de contenção com estacas secantes o betão das estacas fêmeas (que não contêm 

armadura) a utilizar deverá ser menos rigido, de modo a facilitar a posterior furação.  

No Quadro 8 estão representados os principais intervalos referentes à antiga 

classificação quanto à trabalhabilidade do betão [9]. 

Quadro 8 – Trabalhabilidade do betão 

Consistência do betão Abaixamento (cm) 

Plástico 6 – 10 

Muito Plástico 10 – 18 

Fluido >18 
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De notar que a classificação actual tem intervalo entre as designações S1 e S5 [11]. 

Quadro 9 – Trabalhabilidade do betão [11] 

Consistência do betão Abaixamento (mm) 

S1  10 a 40  

S2  50 a 90  

S3  100 a 150  

S4  160 a 210  

S5  ≥220  

 

No caso dos inertes, a brita a aplicar deverá ter dimensões na ordem dos 10 a 15 mm. 

Em alguns casos pode ser usada uma mistura de areia com cimento em substituição do 

betão. Alguns construtores recorrem a esta alteração pelo facto que a ausência de brita 

torna o processo de bombagem mais simples [2].  

O tipo de armaduras é definido após o dimensionamento e deverão ter um recobrimento 

superior a 5 cm, de preferência 7.5 cm, recobrimento este conseguido com o auxílio de 

espaçadores de argamassa de fabrico artesanal e formas variadas. 

Quanto às lamas bentoníticas que são fabricadas em obra, são uma mistura de água com 

bentonite (cerca de 5%), uma argila com propriedades tixotrópicas. Caracteriza-se por 

ter um comportamento muito viscoso em repouso e relativamente fluido quando em 

movimento. A sua densidade é intermédia entre a da água e a do betão, resulta que as 

lamas são capazes de suportar a escavação, não se escoam para o terreno, mantêm os 

detritos em suspensão, são facilmente removíveis pelo betão e simplificam o processo 

de reciclagem.  

No que respeita ao aço é hoje comum o uso de A500 em todo tipo de estruturas de betão 

armado, dada a sua melhor relação preço/resistência, ainda que com algum sacrifício da 

ductilidade. 



Execução de Cortinas de Estacas 

70 

Conclusão 

Pensa-se que os objectivos propostos foram genericamente conseguidos, de uma forma 

simples e directa, ficando assim disponível e de fácil consulta um documento sobre a 

execução de cortinas de estacas. 

Reflectindo nos aspectos mais relevantes, ficou clara a necessidade de o engenheiro 

civil ter uma visão minimamente informada sobre matérias relativas a solos, não apenas 

no clássico contexto das fundações, mas especificamente na vertente contenção. É uma 

área da engenharia que deve ser tratada de um modo especial, pelo facto dos elementos 

estarem enterrados, sem alcance visual na sua totalidade. O engenheiro civil deve, 

portanto, analisar todas as condicionantes existentes e possíveis, de modo a decidir 

sobre eventuais alterações da maneira mais sensata e, acima de tudo, mais racional. 

O desenvolvimento do trabalho foi feito adoptando uma cronologia de dificuldade tanto 

na sucessão dos capítulos, como dentro dos mesmos. 

Resultante do descrito neste trabalho, pode ser comprovado a gama de métodos e 

versatilidade da solução de contenção em cortina de estacas, destacando-se, em especial, 

a forma como as mesmas poderão ser ajustadas às particularidades de qualquer que seja 

o cenário. Pela importância na optimização e ajuste das soluções aos condicionamentos 

existentes, destaca-se o papel da prospecção geotécnica efectuadas antes e durante os 

trabalhos, confirmando-se o seu papel fundamental como ferramenta de controlo e 

gestão de risco, permitindo a validação, em tempo útil, dos principais critérios de 

concepção e de execução. 

Por outro lado, o controlo de execução no faseamento construtivo, tal como os ensaios 

efectuados nas estacas, é também importante de modo que exista, acima de tudo, 

qualidade e segurança da construção. 

Este trabalho poderia ter sido substancialmente valorizado, caso tivesse existido a 

possibilidade de ter acompanhado uma execução de cortinas de estacas em obra. 

Abordagens mais profundas dos temas foram omitidas, deixando em aberto o 

desenvolvimento de cada um dos capítulos a quem entender partir deste esforço. 
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Como nunca nenhum trabalho pode ser classificado de completo, também este ficará um 

pouco aquém do desejável, facto este que se deve à grande extensão de critérios que 

englobam uma contenção em cortinas de estacas, não se aprofundando neste trabalho o 

estudo da mecânica de solos que é de capital importância nesta área da engenharia.  

Assim, a abordagem desta matéria foi apenas superficial mas, acredita-se, pertinente e 

justificada. 
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