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RESUMO

Ensaio de Carregamento Dinâmico (ECD), conhecido popularmente por Prova de Carga
Dinâmica (PDA), visa averiguar o desempenho das fundações profundas através da
interação estaca-solo para minimizar as incertezas que surgem em um projeto de fundação.
O presente estudo objetivou avaliar a interação estaca-solo através de prova de carga
dinâmica executada em estaca hélice contínua e em estaca metálica, em uma obra
específica na cidade da Grande Vitória/ES, para assim verificar se não haverá algum
comportamento que venha a ser prejudicial à edificação, uma vez que a fundação da mesma
é composta por dois tipos distintos de estacas e sobre elas uma laje contínua, sem junta de
dilatação que abrange embasamento e torre respectivamente. Foi realizada coleta de dados,
através de sinais gravados em computador Pile Driving Analyzer (PDA) durante o ensaio de
carregamento dinâmico, para posterior análise em software específico. A metodologia
aplicada para a realização dos ensaios, seguiram as indicações previstas na Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 13208/2007 Ensaio de Carregamento Dinâmico.
Observou-se que através do gráfico carga x recalque obtido na análise Case Pile Wave
Analysis Program (CAPWAP), seria possível estimar os recalques das estacas não
ensaiadas e com isso realizar um comparativo entre as distintas fundações, amenizando a
ideia de danos na laje contínua, em prol de recalques diferenciais elevados. Com isso a
sociedade civil ganhará em segurança e a ciência em conhecimento.

Palavras-chave: Estaca metálica; Estaqueamento; Hélice contínua; Prova de carga
dinâmica; Recalque diferencial.

INTRODUÇÃO

O projeto  de fundação é  um dos principais  projetos a serem  realizados para a boa

execução de uma construção. Quando se define a fundação de forma correta para o

tipo de solo no qual a edificação será implantada, previnem-se patologias

provenientes dos recalques. Isso implica em segurança e economia da obra

(COLATINO et al, 2018).
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Entretanto os recalques estão presentes em muitas estruturas causando o

surgimento de patologias nas edificações e evidenciando os riscos de acidentes.

Para que isso não ocorra, deve-se respeitar os limites estabelecidos nos cálculos,

baseados nas Normas Técnicas vigentes (RODRIGUES; QUARESMAS, 2020).

As patologias provenientes de um estudo incompleto do solo em alguns casos

comprometem totalmente a sustentação da edificação, causando insegurança para

os proprietários além dos prejuízos financeiros. As mesmas poderiam ser resolvidas

através de um estudo preliminar do terreno e posteriormente por provas de cargas,

quando essas forem aplicáveis (LOPES; OLIVEIRA, 2020).

Quando se inicia o projeto de um edifício, leva-se em consideração a sua

funcionalidade e segurança, ao longo de sua vida útil. Nos dias atuais estão

ocorrendo grandes degradações em diversos edifícios, por apresentarem problemas

patológicos decorrentes de fundações mal dimensionadas (OLIVEIRA; MORENO

JUNIOR, 2007).

Por essa razão a importância de se verificar o comportamento da fundação, ou seja,

a capacidade de carga que ela suporta em termos estruturais e sua interação com o

solo evidenciando a capacidade de suportar cargas através de seu atrito lateral e/ou

resistência de ponta, dependendo das características das camadas de solo

encontradas no local (PEREIRA et al, 2018).

SONDAGEM

Durante muitos anos, o homem sentiu a necessidade de conhecer os solos devido

aos graves problemas de fundações ocorridos nas primeiras grandes construções da

humanidade, como as pirâmides do Egito, os aquedutos, as estradas do antigo

império Romano, as grandes construções gregas, entre outras (CAPUTO, 1998 apud

CABRAL; BRITO, 2019).

De acordo com Oliveira e Moreno Junior (2007) é fundamental uma avaliação

criteriosa na definição da fundação de uma edificação, atendendo às condições

mínimas de segurança e promovendo a melhor interação estaca-solo.
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Segundo Bowles (1997) é recomendado um estudo criterioso do terreno onde será

implantada a edificação para se obter o máximo de dados geotécnicos confiáveis

possíveis. A falta deste estudo pode no futuro culminar em grandes prejuízos, caso

haja dúvidas em relação às características do solo.

Assim sendo, antes de se iniciar o projeto de fundação, deve-se levar em

consideração os resultados dos boletins de sondagem, onde constam informações

sobre as propriedades e características do solo (CABRAL; BRITO, 2019).

Portanto, devido às variações nas características do solo no território brasileiro, o

engenheiro responsável pelo projeto de fundação da edificação, deverá considerar

as propriedades geotécnicas do terreno, e assim determinar a melhor opção de

fundação a ser executada. No caso de fundações profundas, surgiu a necessidade

de se avaliar a resistência das cargas aplicadas e a verificação de anomalias nas

mesmas (COLATINO et al, 2018).

ESTACAS

As estacas podem ser classificadas em três grupos, as de grandes deslocamentos

onde ocorrem pressões, as de pequenos deslocamentos, que são as estacas

metálicas e as sem deslocamentos, onde todo o solo será retirado na região que se

executarão as estacas (GONÇALVES; DELALIBERA, 2019).

ESTACA METÁLICA

As estacas metálicas são muito resistentes à cravação, ainda que essa seja

complicada e difícil, mesmo que se desconfie da existência de algum tipo de

obstáculo no solo, o seu emprego é preferível (MAGALHÃES, 2010).

Apesar das estacas metálicas ainda terem um custo muito superior comparado às

estacas de concreto, o emprego destas em fundações pode ser viável, do ponto de

vista econômico (CURY FILHO, 2016).

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA
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Estima-se que os estudos sobre as estacas do tipo hélice contínua, só foram

possíveis a partir de 1950 nos Estados Unidos. Essa tecnologia demorou a ser

utilizada devido a dependência na evolução dos estudos da mecânica dos solos,

onde trata-se de estudos recentes, tanto que ganhou mais atenção a partir dos anos

de 1960 (ALBUQUERQUE, 2001).

Entretanto, essa tecnologia só começou a se espalhar pelo mundo a partir de 1970

quando a Alemanha implementou a técnica e a divulgou para os países Europeus e

Asiáticos. No Brasil, o estado de São Paulo começou a utilizar as estacas em obras

de médio e grande porte; a partir de então, tem se tornado frequente nas

construções brasileiras (ALBUQUERQUE, 2001).

As estacas hélice contínua são adotadas onde a superfície não suporta grandes

cargas, os solos quando são muito moles, necessitam de um estudo mais

aprofundado em caso de construção de uma superestrutura. Por isso, existe a

necessidade de o engenheiro responsável pela obra realizar uma análise mais

detalhada e estudar os problemas de recalques que poderão ocorrer devido à baixa

consistência do solo (CABRAL; BRITO, 2019).

PROVA DE CARGA DINÂMICA

No decorrer dos anos, com a evolução das tecnologias (entende-se por progresso

dos computadores e da eletrônica), surge o Ensaio de carregamento Dinâmico

(ECD), também conhecido como Prova de Carga Dinâmica (PDA), que é baseada

na teoria da velocidade de propagação de onda. Registros históricos mostram que,

em 1960, a primeira solução da equação da onda utilizando computadores foi

executada. Com isso, no final dos anos 60, deram-se início às pesquisas que

levaram ao desenvolvimento do computador Pile Driving Analyser (PDA) e do

método de ensaio dinâmico (LACERDA et al, 2015).

Segundo a NBR 13208 (2007) o ensaio de carregamento dinâmico visa avaliar as

cargas mobilizadas no sistema solo-estaca, a eficiência do sistema de impacto, as

tensões de tração e compressão, integridade estrutural, as características dinâmicas

do sistema solo-estaca.
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Ainda que por muitos anos, a prova de carga estática tenha sido a forma mais usada

para aferir estruturas, fosse uma ponte, uma fundação ou viaduto. Pode-se destacar

a importância da Prova de Carga Dinâmica na construção civil, pois através da

mesma, também é possível averiguar a estabilidade de uma fundação e, a partir daí,

prosseguir com as próximas etapas da construção (LACERDA et al, 2015).

Em relação a outros países como a Austrália, por exemplo, a prova de carga fica a

cargo particular do proprietário ou em casos onde a estrutura não siga os códigos

vigentes do governo local; já o governo Espanhol recomenda a realização do mesmo

para garantir a segurança estrutural da obra (OLIVEIRA; MORENO JUNIOR, 2007).

Para a American Concrete Institute - 318 ACI-318 (2002) os ensaios de prova de

carga são realizados em casos de dúvidas da segurança da estrutura, considerando

as condições de imperfeições ou alterações de condições da edificação, utilização

de materiais de baixas qualidades, entre outros.

De acordo com Oliveira e Moreno Junior (2007) na Europa é necessário que haja um

detalhado estudo de provas de cargas quando há uma necessidade real de obter o

comportamento da estrutura da edificação, além de condições onde há dúvida em

relação a segurança do projeto quanto às condições naturais não estabelecidas no

mesmo, como por exemplo, abalos sísmicos, incêndios, explosões entre outros.

JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento deste trabalho justifica-se em função da relevância que esta

pesquisa assume em prol da ciência e da sociedade, pois através desse estudo,

será possível coletar dados pertinentes para a segurança da edificação, tendo como

objetivo analisar o desempenho das estacas hélice contínua e estaca metálica

através da prova de carga dinâmica, estimar o recalque das estacas não ensaiadas

através da curva Carga x Recalque obtida na análise Case Pile Wave Analysis

Program (CAPWAP) e com isso verificar se haverá algum comportamento que venha

a prejudicar a edificação instalada sobre esta fundação, com ênfase nas previsões

de capacidade de carga e extrapolação da curva carga recalque, da obra do Edifício

X, localizado na Grande Vitória/ES.
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Os objetivos específicos se dividem da seguinte forma:

● Avaliar o comportamento estaca-solo no ensaio de carregamento dinâmico;

● Relacionar os resultados obtidos nos ensaios com a previsão de cargas do

projeto de fundações;

● Extrapolar a curva Carga x Recalque obtida na análise CAPWAP para

estimativa de recalque em estaca com características similares à ensaiada.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizado um estudo hipotético-dedutivo, experimental de caráter qualitativo

descritivo sobre a capacidade de ruptura da interação estaca-solo, através de prova

de carga dinâmica em estaca hélice contínua e estaca metálica. Os ensaios de

carregamento dinâmico foram realizados em estacas de fundação do edifício X,

localizado na Grande Vitória – ES e os dados obtidos foram previamente analisados

no local de ensaio e posteriormente em software específico, no período de agosto a

novembro de 2021.

No estudo foi considerado o projeto de fundação para identificação das estacas

ensaiadas e os boletins com os furos de sondagem do tipo SPT mais próximos a

essas mesmas estacas, para reconhecimento das características do solo. Tais

características foram determinantes para a escolha do tipo de estaca, diâmetro e

profundidade das mesmas, e para a análise CAPWAP são necessárias na realização

de comparativos no momento das análises de cada resultado.

Este trabalho levou em consideração a NBR 13208/2007 (Ensaio de Carregamento

Dinâmico). Não será especificado a execução das estacas hélice contínua e

metálica ensaiadas neste trabalho. Com exceção da estaca hélice contínua e

metálica, todos os outros tipos de estacas não serão abordados neste estudo de

forma mais detalhada.

Para a extrapolação da curva carga x recalque foram desconsiderados alguns

efeitos de longo prazo, como o adensamento secundário do solo, a dissipação de

poropressão da água e a cicatrização do solo. Esses efeitos de longo prazo seriam
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as hipóteses simplificadoras. Portanto, considerou-se as hipóteses simplificadoras

para a desconsideração dos efeitos de longo prazo.

Em relação aos deslocamentos de longo prazo, é relevante ressaltar que a análise

CAPWAP e o ensaio de carregamento dinâmico estimam a capacidade de carga e a

interação do sistema estaca-solo a partir das condições geotécnicas no momento do

ensaio, que podem se alterar ao longo do tempo e não representar o comportamento

da fundação no longo prazo. Essa hipótese simplificadora é levantada no próprio

manual do CAPWAP (2006).

A fundação analisada foi dimensionada para um edifício multifamiliar, onde a torre

está apoiada apenas sobre o estaqueamento metálico, enquanto que o

embasamento da obra se apoia nos dois tipos de fundação, ou seja, nas estacas de

hélice contínua e nas estacas de perfil metálico. O embasamento é composto por 1

laje térreo, 1 mezanino, 1 laje de garagem e 1 laje pilotis (onde se encontra a área

de lazer do edifício). A torre é composta por 1 pavimento terraço, 11 pavimentos tipo

com 2 apartamentos por andar, 1 pavimento duplex na parte frontal da torre e 2

apartamentos tipo na parte posterior do apartamento duplex. O último andar é

composto por 2 coberturas duplex. Assim, totalizando 20 lajes. É importante deixar

claro que a laje do embasamento, não possui junta de dilatação, sendo contínua,

abrangendo periferia e torre.

A pesquisa será dividida em três etapas distintas:

Figura 1 - Etapas de execução da pesquisa científica.

Fonte: Autores, 2021.
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Em um primeiro momento os ensaios de carregamento dinâmico foram realizados

em estacas do tipo perfil metálico W200x52. Em um segundo momento, o ensaio foi

realizado em estacas do tipo hélice contínua, conforme decisão e escolha do

calculista da fundação. A respectiva ordem das estacas ensaiadas encontra-se nas

tabelas a seguir:

Tabela 1 - Relação das estacas metálicas ensaiadas W200x52 em Agosto de 2020 na Grande
Vitória/ES

Fonte: Obra X, 2021.l

Tabela 2 - Relação das estacas hélice contínua ensaiadas em Maio de 2020 na Grande Vitória/ES

Fonte: Obra X, 2021.

Os ensaios foram realizados com o auxílio de um martelo em queda livre e energia

crescente, conforme item 5.4.2 da NBR 13208/2007; esse método consiste em

aplicar golpes sucessivos com alturas de queda crescente, obedecendo aos critérios

de paralisação prescritos no item 5.7 da NBR 13208.

A aquisição dos dados durante os ensaios foi através de instrumentação instalada

no fuste da estaca, próximo ao topo e processados utilizando o PDA (Pile Driving

Analyzer) em equipamento modelo PAX. Esta instrumentação consiste em um par de
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extensômetros elétricos (transdutores de deformação) e um par de acelerômetros

(transdutores de aceleração), a posterior análise feita pelo método Case Pile Wave

Analysis Program (CAPWAP).

Segundo Valverde e Massad (2019) CAPWAP é um software computacional capaz

de simular a análise estática da estaca ensaiada, através da curva carga x recalque,

além de demonstrar a distribuição das cargas ao longo do fuste da estaca.

Os golpes realizados nos ensaios e suas respectivas negas, encontram-se nas

tabelas abaixo:

Tabela 3 - Sequência de golpes/negas extraídos do Relatório PDA em 2020 Grande Vitória/ES

Fonte: Obra X, 2021.

Tabela 4 - Sequência de golpes/negas extraídos do Relatório PDA em 2021 Grande Vitória/ES

Fonte: Obra X, 2021.

O técnico do ensaio, no momento de executar as análises, tem por padrão escolher

o melhor golpe em termos de sinal e carga mobilizada. Após essa análise, o

CAPWAP gera uma espécie de tabela automática, referente ao golpe escolhido e

analisado. As tabelas abaixo, mostram de forma resumida os principais valores

obtidos nas tabelas geradas pela análise CAPWAP, valores que servirão como

parâmetro e referência para a estimativa de recalque utilizando a extrapolação da

curva carga x recalque para as estacas não ensaiadas.
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Tabela 5 - Resumos dos resultados obtidos pela análise CAPWAP extraídos do Relatório PDA em
2020 Grande Vitória/ES

Fonte: Obra X, 2021.

Tabela 6 - Resumos dos resultados obtidos pela análise CAPWAP extraídos do Relatório PDA em
2021 Grande Vitória/ES

Fonte: Obra X, 2021.

As curvas Carga x Recalque geradas nas análises CAPWAP se encontram abaixo. É

possível observar a maior carga mobilizada e o recalque máximo estimado para

essa carga em cada estaca ensaiada.

Figura 2 - Curva Carga x Recalque da estaca E03
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Fonte: Obra X, 2021.

Figura 3 - Curva Carga x Recalque da estaca E75

Fonte: Obra X, 2021.

Figura 4 - Curva Carga x Recalque da estaca E37
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Fonte: Obra X, 2021.

Figura 5 - Curva Carga x Recalque da estaca E59

Fonte: Obra X, 2021.

RESULTADOS

O presente estudo evidencia dois dos resultados mais importantes e relevantes de

um ensaio de carregamento dinâmico. Capacidade de carga do sistema estaca-solo,

magnitude de deslocamentos permanentes (recalques), integridade do material da

estaca e eficiência do sistema de cravação são alguns dos resultados obtidos da

análise CAPWAP. Em termos de capacidade de carga, todas as estacas ensaiadas

atingiram capacidade portante que determinou um fator de segurança global acima

de 2. Todas as estacas ensaiadas possuem integridade física do material ao longo
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do fuste. Estes resultados são de grande importância para averiguar o desempenho

da fundação nesta obra.

Em relação aos deslocamentos permanentes, o presente trabalho mostra uma

retroanálise dos deslocamentos médios e máximos calculados a partir da curva

carga x recalque simulada pelo CAPWAP, utilizando os dados das cargas atuantes

dos pilares da estrutura, a fim de analisar o efeito da estrutura sobre a fundação em

termos de deslocamentos no curto e no longo prazo.

Através dos dados obtidos nas análises de CAPWAP, foi possível traçar no

programa Excel os gráficos de curva Carga x Recalque de cada estaca ensaiada.

Em cada gráfico foi gerada uma linha de tendência, na qual a partir desta, foi

possível extrair a equação de cada curva e assim lançar os valores de carga atuante

das estacas não ensaiadas e obter a estimativa de recalque para cada uma delas,

além do ponto médio e do ponto máximo de recalque. Abaixo, encontra-se a tabela

referente aos dados das estacas tipo hélice contínua.

Tabela 7 - Carga atuante x Recalque estimado
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Fonte: Autores, 2021.

A figura 6 e 7 respectivamente, representam os valores extraídos da análise

CAPWAP das estacas tipo hélice contínua E37 e E59, juntamente com os valores

médio e máximo de recalques das estacas não ensaiadas, extraídos da tabela 7.

Figura 6 - Gráfico Carga X Recalque E37
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Fonte: Autores, 2021.

Figura 7 - Gráfico Carga X Recalque E59

Fonte: Autores, 2021.

Abaixo, encontra-se a tabela referente aos dados das estacas tipo perfil metálico.

Tabela 8 - Carga atuante x Recalque estimado



16

Fonte: Autores, 2021.

A figura 8 e 9 respectivamente, representam os valores extraídos da análise

CAPWAP das estacas tipo perfil metálico E03 e E75, juntamente com os valores

médio e máximo de recalques das estacas não ensaiadas, extraídos da tabela 8.

Figura 8 - Gráfico Carga X Recalque E03

Fonte: Autores, 2021.
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Figura 9 - Gráfico Carga X Recalque E75

Fonte: Autores, 2021.

Ao se comparar os valores máximos dos recalques estimados em cada tipo de

estaca, é possível perceber que, o estaqueamento metálico, poderá sofrer em prol

de seu carregamento um deslocamento máximo de 26mm, enquanto que o

estaqueamento de hélice contínua poderá sofrer, também por conta de seu

carregamento, um deslocamento máximo de 1,7mm. Com base nesses recalques,

gerou-se uma tabela para cálculo de distorção angular entre as estacas do tipo

hélice contínua mais próximas às estacas metálicas localizadas na periferia da torre,

para assim analisar os efeitos desses deslocamentos na junção Torre x

Embasamento.
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Tabela 9 - Distorção Angular

Fonte: Autores, 2021.

Figura 10- Distorções limites associadas aos danos em edificações

Fonte: Velloso; Lopes, 2002 apud Marques, 2019.
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Comparando os valores de distorção angular obtidos na tabela 9 com distorções

limites presentes na figura 10, pode-se observar que os índices indicam em sua

totalidade, fissuras na estrutura, inclinação notável e necessidade de reforço. Vale

ressaltar, que esses resultados poderiam ser preocupantes, caso fosse, por

exemplo, na fundação da torre, ou seja nas estacas metálicas, indicando inclinação

do edifício. Contudo, entende-se de forma generalizada, que algum tipo de fissura

poderá aparecer na junção dessa laje que abrange tanto torre, quanto

embasamento. Entretanto, ao avaliar a curva Carga x Recalque da estaca hélice

E59, percebe-se que, caso o estaqueamento hélice receba cargas provenientes da

torre, elas poderão recalcar 4,5 vezes mais e ainda assim, não trará problemas

patológicos à laje. Sugere-se monitoramento periódico.

Os fenômenos geotécnicos no longo prazo, tendem a melhorar a densidade do solo,

sua compactação ao longo da estratigrafia e, consequentemente, o desempenho

das fundações em termos de recalque. Tais fenômenos seriam a cicatrização do solo

"set-up", dissipação de poropressão, adensamentos primário e secundário,

percolação e alteração do lençol freático, compactação das diferentes camadas de

solo, recuperação química mineralógica do solo são alguns dos principais

fenômenos geotécnicos que podem influenciar no desempenho de fundações

profundas ao longo do tempo. Portanto, estimar os recalques médios e máximos da

obra neste presente estudo a partir das curvas carga x recalque geradas na análise

CAPWAP poderia ser considerada uma análise a favor da segurança, uma análise

conservadora, pois estas curvas foram geradas em condições geotécnicas que

tendem a resultar em maiores recalques permanentes.

Por outro lado, a escassez de ensaios "in-situ" complementares torna inviável a real

influência positiva desses fenômenos geotécnicos no longo prazo. Ensaios como os

de penetração por piezocone CPT, Vane Sheer Test, monitoramento de recalques,

ensaios sísmicos paralelos, ensaio dilatométrico de Marchetti (DMT) são

praticamente ignorados pela comunidade da engenharia no Brasil, por não ser uma

exigência normativa, e também pela questão dos custos, e por consequência, os

projetistas de fundações trabalham apenas com alguns resultados de sondagens

locais (SPT) realizados nas obras. Isso resulta em um projeto conservador, a favor
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da segurança, mas também oneroso, por não ter tantos detalhes disponíveis a

respeito do solo local.

Assim sendo, mesmo que tais fenômenos geotécnicos ocorram no longo prazo e

sejam relevantes no quesito de desempenho e recalques finais, a impossibilidade de

um cálculo bem estimado obriga o consultor e projetista de fundações trabalharem

com as informações fornecidas nas provas de carga, ignorando o que poderia

acontecer ao longo do tempo. O lado positivo é que assim a avaliação de recalque

será feita no pior cenário, onde os efeitos de longo prazo ainda não ocorreram. Se

nestas condições de curto prazo os recalques estiverem dentro dos limites

permitidos, tal questão se dá por concluída e com resultado satisfatório. Ou seja, os

valores obtidos de recalques máximos no Ensaio de Carregamento Dinâmico serão

utilizados como uma referência daquilo que se espera da obra em termos de

recalques de longo prazo.

CONCLUSÃO

Com base no que foi apresentado neste trabalho, conclui-se que os ensaios foram

bem executados e a interação estaca-solo das estacas ensaiadas foi satisfatória,

pois as mesmas mobilizaram cargas acima do fator de segurança 2, estabelecendo

a certeza de que o estaqueamento foi bem dimensionado para aquele tipo de solo e

que as estacas suportarão ao longo de sua vida útil a carga de trabalho para a qual

foram projetadas.

Observou-se que através da curva Carga x Recalque obtida no Ensaio de

Carregamento Dinâmico, será possível utilizar o PDA como uma ferramenta para se

extrair parâmetros que servirão de base para o monitoramento periódico de recalque

ao longo do tempo da edificação, pois ao extrapolar a curva para as estacas não

ensaiadas, obtêm-se os pontos médios e máximos de recalque baseados em suas

cargas de trabalhos.

Portanto, ao se monitorar os recalques periodicamente da fundação analisada, é de

se esperar que os resultados no médio e longo prazo sejam próximos dos resultados

que foram obtidos neste trabalho. Caso o monitoramento periódico de recalques

acuse deslocamentos da estrutura muito acima dos valores obtidos na retroanálise
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deste trabalho, os autores sugerem uma investigação mais aprofundada, tanto do

comportamento geotécnico quanto do sistema estrutural LVP (Laje - Viga - Pilar).

Em prol dos valores de recalques, obtidos na estimativa da curva carga x recalque e

a avaliação de distorção angular entre as distintas fundações, as autoras sugerem

que seja realizado primeiramente o carregamento das estacas metálicas e

posteriormente o das estacas hélices, pois as metálicas poderão apresentar um

recalque maior, podendo gerar algum tipo de patologia na região de junção da laje

torre-embasamento. As autoras também sugerem a orientação de um projetista

estrutural e um projetista de fundações para que determinem o valor ideal de carga

nas estacas metálicas, até que se possa iniciar a laje sobre o embasamento e

determinem se há necessidade de um reforço na armadura dessa mesma laje no

ponto de transição das fundações.
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