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Microestaca DUKI da BAUER
Como executar uma fundação simples, económica e segura

Microestaca fl utuante injectada.

Mobilização do atrito lateral 

Microestaca não-injectada.

Transmissão de carga por ponta
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A parte sobrante da microestaca é utilizada 
como secção inicial da microestaca seguin-
te: Não havendo desta forma desperdício de 
material. A microestaca pode trabalhar de 
ponta ou por atrito lateral. A capacidade de 
carga da microestaca é determinada pela 
reacção do solo à cravação. Através do 
registo da velocidade de cravação, pode-se 
determinar a espessura e capacidade de 
carga das diferentes camadas de solo que 
a microestaca atravessa. O comprimento 
de cada microestaca é função das condi-
ções do solo de fundação onde cada uma 
das microestacas é cravada, podendo as 
mesmas responder por ponta ou por atrito 
lateral.

AMicroestaca DUKI da Bauer constitui 
um solução de fundação indirecta 
simples, rápida e extremamente 

eficaz. As microestacas DUKI da Bauer são 
produzidas em aço de fundição de eleva-
da resistência com elevada ductilidade, 
que garantem uma fundação segura de 
elevada qualidade. O sistema de microes-
taca DUKI da Bauer dispensa uniões ou de 
ferramentas especiais. Os extremos da mi-
croestacas são acoplados entre si com um 
bocal macho/fêmea. A cravação no solo é 
executada com um martelo hidráulico de 
alta frequência. Depois de obter a reacção 
à cravação desejada, a microestaca é 
secionada na cota pretendida. 

Estrato sem capa-

cidade de carga

Estrato com capa-

cidade de carga

Maciço 

rochoso
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Vantagens do sistema 
DUKI da BAUER

Simples

• Instalação simples em obra

• Reduzidos meios em obra de
 pessoal e de equipamento

• Sem necessidade de remoção
 de materiais provenientes das 
 furações

Económicas 

• Baixos custos de investimento

• Plataformas de trabalho simples

• Sem necessidade de tratamento
 das cabeças das microestacas

• Baixo desgaste dos equipamentos

• Elevada produtividade (acima de
 300ml/dia)

Seguras

• Comprovação da capacidade 
 de carga do solo in situ 
 (critérios de cravação)

• Baixo nível de vibrações e 
 emissões sonoras

• Mais de 30 anos de experiência

• Mais de 5 milhões de metros 
 lineares de estacas instaladas

A microestaca DUKI da Bauer pode constituir uma alternativa 
vantajosa às:
• Colunas de brita

• Estacas com varões GEWI

• Estacas moldadas cravadas

• Estacas moldadas

• Estacas pré-fabricadas cravadas

• Microestacas em aço roscado

A Microestaca DUKI da Bauer estabelece um novo padrão de qualidade e efi cácia. Com elevado rendimento de 
trabalho, o tempo de construção supera todos os outros sistemas de fundação indirecta. A sistema Bauer reduz 
signifi cativamente os custos de mobilização com pessoal e equipamento, constituído uma alternativa credível às outras 
soluções de fundação indirecta, optimizando o trabalho especializado de fundação.

Estaca dúctil Estaca moldada 

Duração

Mão-de-obra

Equipamento
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Aplicação

Valores de cálculo de resistência Ri,d da secção da Estaca Dúctil (dimensionamento provisório ou defi nitivo)

Não-injectadas 
(com enchimento da secção interior 

com betão ou grout)

Injectadas

Tipo de BDP [mm] C20/25 C35/45 C20/25 C35/45

Ø 118 x 7,5 709 kN 792 kN 869 kN  952 kN

Ø 118 x 9,0 842 kN 920 kN 1.001 kN 1.080 kN

Ø 170 x 9,0 1.335 kN 1.517 kN 1.566 kN 1.748 kN

Ø 170 x 10,6 1.545 kN 1.719 kN 1.776 kN 1.950 kN

Capacidades de carga

Áreas de Aplicação

Construção de edifícios Edifícios industriais Protecção de taludes

Construção de pontesFundação de silos Reforço de fundações existentes
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Execução Genérica
atrito lateral. A escolha do tipo 
de microestaca é função das 
condições do solo de fundação. 

envolvente. Essa ponteira terá que ser 
escolhida em função do diâmetro da 
estaca preconizado. Estão disponíveis 

jecto. As microestacas devem ser 
inclinadas para acções horizontais. 
Para as acção com tracção, as 

Existem dois tipos de 
microestacas: as que 
trabalham por ponta ou por 

Uma ponteira especial dá-nos a 
possibilidade de injectar calda no 
anel entre a estaca e o terreno 

A placa de ancoragem na cabeça da 
microestaca é dimensionada em 
função das características do pro- 

As cargas podem ser degradadas 
por atrito lateral ou por ponta.

dois diâmetros: 118 mm e 170 mm.

microestacas devem ser reforçadas 
com um varão no seu interior.

Duas alternativas para a transferência das cargas (por ponta 
ou atrito)

Estaca por ponta Estaca por atrito

Ponteira para estacas 
não-injectadas

Esquema do processo de 
injecção e ponteira para estacas 

de atrito (injectadas)

Placa de 
topo

Estaca dúctil

União

Betão/Calda

Argilas siltosas 
moles

Argilas arenosas 
duras, areias siltosa

Rocha

Siltes moles

Areias compactas

Areia siltosa muito compacta

Ponteira
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Complementar ao equipamento de 
cravação, deverá ser mobilizada uma 

troço seguinte pode ser facilmente 
conectado ao já cravado através da 

da microestaca. Nas microestacas 
fl utuantes, a capacidade de carga 
é determinada pelo coefi ciente de 
atritio do solo. Em solos não coesivos 
compactos a muito compactos, 
bem como em solos coesivos 

A cravação far-se-á com martelo 
hidráulico e um encavador. 

Cada secção de estaca dúctil com 6 m 
será cravada no terreno e se for neces-
sário um comprimento superior a 6 m o 

Nos casos em que a microestaca 
seja fundeada em solo rochoso, a 
capacidade última da microestaca 
é igual à força de tracção do aço, 
adicionada da força à compressão do 
betão de preenchimento no interior 

bomba de betão e uma rebarbadora

união macho/fêmea das estacas dúcteis.

rijos, a penetração no solo não pára 
completamente. O critério de paragem 
a considerar é de 10 mm de penetração 
em 20 segundos.

Processo de Cravação

Estaca por ponta Estaca por atrito

Camada de solo sem 
 capacidade de carga

Camada de solo sem 
 capacidade de carga

Martelo 
hidráulico

Bomba de 
betão/calda

Camada de solo com 
capacidade de carga 

Camada de solo com 
capacidade de carga 

Camada de solo com 
capacidade de carga 

Estaca dúctil

MBG 12
Estaca dúctil

Betão/Calda

Ponteira

6 m 6 m

Rocha

União União macho Placa de ancoragem

Ponteira

Para injecção exterior Sem injecção exterior

União fêmea
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Produção das 
microestacas DUKI

centrifugação. O processo de 
fabrico das microestacas segue a 
norma ISO 9001:2008. Para cada As microestacas em aço 

dúctil são produzidas num 
processo de extrusão por 

lote de microestacas produzidas é 
emitido um certifi cado de 
qualidade.
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Vibrações
Vibrações em conformidade com a norma DIN 4150-3:1999-02
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A instalação de Estacas Dúcteis Bauer é baixa em termos de ruído e vibração. As vibrações provocadas durante a 
instalação da Estaca Dúctil da Bauer são inócuas para qualquer tipo de prédio. 
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Martelo 

pneumático 

Serra 

circular 

Estaca Dúctil 

da Bauer

Placa 

compactadora 

Veículos pesados 

de carga

Edifícios muito sensíveis 

A emissão de ruído e transmissão de 
vibração durante a cravação de microes-
tacas Bauer é baixa. As vibrações intro-
duzidas no solo são compatíveis com 

qualquer tipo de edifi cação. 

Edifícios sensíveis

(por exemplo, edifícios 
habitacionais)

Edifícios não-sensíveis

(por exemplo, edifícios 
comerciais e industriais)
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Estaca Dúctil 
da Bauer

Estaca Dúctil 
da Bauer

Qualidade e Ambiente

Diagrama de nível sonoro para equipamento de obra (níveis de emissão médios)

Emissões

Controlo de Qualidade
tuto Alemão para a Tecnologia da 
Construção.

A Bauer está certifi cada de acordo 
com a norma DIN EN ISO 14001:2004 
para a qualidade ambiental.

A enorme experiência da Bauer com 
equipamentos, métodos e técnicas 
construtivas, garante uma execução 
segura de fundação com micro-
estacas dúcteis. Os nossos técni-
cos são o garante de projectos com 
qualidade. A Bauer aplica a norma 
DIN EN ISO 9001 noo controlo de 
qualidade. As microestcas dúcteis da 
Bauer estão homologadas pelo Insti-
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Referências
Rodovia Benguela, Baía Farta

Instalação de 144 microestacas Bauer 
num total de 2.236 ml em três pontes.
Cliente: Odebrecht

Terminal de Asfalto e Fábrica de 

Derivados de Betuminosos de Soyo

Instalação de 257 microestacas Bauer, 
num total de 7.355 ml na fundação de 
depósitos. 
Cliente: Amal

Ponte pedonal na Av. Revolução de

Outubro com 15 MK e no Prenda,

Luanda

Instalação de 97 microestacas Bauer,
num total de 1.633 ml, incluindo 
ensaios de carga.
Cliente: Odebrecht
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Nova Centralidade do Uíge

Instalação em 2015 de 381 micro-
estacas Bauer, no total de 8.376 ml na 
fundação da nova Escola Primária e 
Secundária.
Cliente: KORA

Projecto Nova Vida

Instalação desde 2010 de 19.650 
microestacas Bauer, num total de 
212.358 ml nas fundações de diversos 
edifícios de habitação.
Cliente: INH - Instituto Nacional de 
Habitação.

Ponte pedonal na Av. 21 de Janeiro, 

Luanda

Instalação em 2015 de 66 micro-
estacas BAUER, num total de 
1.122ml.
Cliente: Odebrecht
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BAUER Spezialtiefbau GmbH
BAUER - Strasse 1
86529 Schrobenhausen, Alemanha
Tel.: + 49 8252 97- 1307
Fax: + 49 8252 97-1496
BST-Ductilepile@bauer.de
www.bauer.de

bst.bauer.de


