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RESUMO 

O desenvolvimento e utilização da estaca raiz deu-se a partir da década de 1950 na Itália. Essa técnica 
construtiva, originalmente desenvolvida para reforço de fundações e melhoramento do solo, hoje é utilizada 
internacionalmente. Inicialmente o elemento estrutural desta estaca, era constituído pela armadura e por nata 
de cimento (cimento+água), tendo sido posteriormente substituída por argamassa de cimento 
(cimento+areia+água), que se tornou tecnicamente viável com um custo bem mais acessível, levando-se em 
conta o “alto” custo do cimento.No entanto, apesar de estar sendo utilizado assim há décadas, pouco se tem 
desenvolvido no tocante ao material de preenchimento para as estacas. Segundo a NBR 6122/96, o consumo 
mínimo de cimento para a argamassa de preenchimento deve ser de 600 kg/m³ tomando-se um valor de fck 
compatível com as técnicas executivas e de controle não superior a 20MPa. É fácil prever que com um 
consumo de cimento nesse patamar e em condições normais obter-se-ia bem mais do que os 20MPa 
requeridos pela Norma; não sendo, porém o que acontece em alguns casos, tendo em vista a produção dessa 
argamassa ser proveniente de processos rudimentares de dosagem e também da qualidade dos insumos, como 
a areia, além de sua indisponibilidade no canteiro de obra. Sendo assim o presente trabalho trata-se da 
aplicação argamassa industrializada de preenchimento de estacas injetadas tipo raiz, utilizando-se silo com 
misturador acoplado (Sistema Matrix), o que proporciona maior confiabilidade e maior produtividade em se 
comparando ao processo convencional de dosagem, de argamassa virada no canteiro. 
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INTRODUÇÃO 
O sistema de fornecimento a granel de argamassa envolve, nas unidades de produção, as etapas de 

extração, estocagem, dosagem, mistura das matérias-primas e entrega do produto final. 
Na obra, inicialmente é entregue um silo de estocagem por meio de caminhões com estruturas 

especialmente desenvolvidas para o seu transporte e posicionamento. Em seguida, o fornecimento da 
argamassa é realizado por caminhões graneleiros, com reabastecimentos periódicos, conforme solicitação do 
cliente. 

O sistema permite que o material seja transportado, preservando suas características e garantindo suas 
propriedades desde a fabricação até sua aplicação. 

Os produtos elaborados pelo sistema destacam-se por seu alto desempenho qualitativo. Isto se dá pela 
utilização de areias com granulometrias rigorosamente controladas e adequadas, e pela utilização de aditivos 
que otimizam o desempenho da argamassa, tanto no estado fresco como no endurecido. 

O sistema utilizado nesse estudo foi com a misturadora acoplada ao silo, onde acionando-se apenas um 
botão a argamassa é dosada e misturada caindo diretamente no cocho da bomba, que por sua vez enviará a 
argamassa para o interior da perfuração realizada no solo. A quantidade de água é regulada através de um 
sistema dosador acoplado ao equipamento, previamente orientada e regulada pela assistência técnica 
conforme o produto a ser utilizado. 
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No Campo Experimental da Unicamp (Campinas-SP), comparou-se o processo convencional (feito na 
obra) com o processo industrializado. 

 
MISTURA DA ARGAMASSA 

Foram dois tipos de argamassa utilizadas nesta pesquisa, a saber: sistema convencional (execução das 
estacas de 23m) e Sistema Matrix D40 (execução das estacas de 12m). O Sistema Matrix D-40 abastece a 
obra com a argamassa industrializada da Votorantim Cimentos, divisão Votomassa, denominada Votomassa 
Grout ou Argamassa Estrutural para Fundação à qual foi operacionalizada no Campo Experimental.  
 
Sistema Matrix 

O Sistema Matrix é um sistema de fornecimento a granel de argamassa no qual inicialmente é entregue 
na obra um silo de estocagem (Foto 1) por meio de caminhões especiais. Em seguida o fornecimento de 
argamassa é realizado por caminhões graneleiros com capacidade máxima de 27 toneladas, com 
reabastecimentos periódicos, conforme solicitação prévia da obra. O sistema permite que o material seja 
transportado, preservando suas características e garantindo suas propriedades desde a fabricação até sua 
aplicação.  

Com a misturadora acoplada ao silo, a argamassa é dosada e misturada em sua base, sendo 
transportada manual ou mecanicamente até o local de aplicação. Na presente pesquisa a argamassa foi 
transportada por uma bomba de concreto. 

 

 
Foto1 – Silo - Sistema Matrix. 

Para instalação do equipamento são necessários: ponto de energia (220 trifásico), e um ponto de água, 
sendo que se dá preferência para a ligação do equipamento em um reservatório de água evitando-se assim 
qualquer bolha de ar que possa vir pelo ponto de água (torneira), prejudicando a sucção da bomba do 
sistema. Pode-se observar nas Fotos 2 e 3 a disposição do Sistema Matrix junto à bomba de argamassa. 

Utilizou-se para a dosagem da argamassa industrializada o misturador D40 acoplado ao silo de 
estocagem, com uma vazão nominal de 40 litros/min. Este equipamento mistura a argamassa industrializada, 
estocada no silo, com a quantidade de água necessária para sua utilização, obtendo-se uma argamassa 
homogênea, minimizando-se desta maneira os desvios de produção. Apresenta-se na Tabela 1 as 
características da argamassa industrializada. 

 
Tabela 1 - Características físicas da argamassa industrializada. 

Densidade aparente 1,55 g/cm³ 
Densidade fresca 2,2 g/cm³ 
Índice de espalhamento (flow) 340 mm 
Água para mistura 15,2% 

 
 



 
Foto 2 – Misturador do Sistema Matrix e bomba 

 

 
Foto 3 - Misturador D40 lançando argamassa na bomba. 

 
A argamassa utilizada foi composta de cimento CP-II-F-32, areia britada de origem calcária e aditivos 

para melhor desempenho, com sua dosagem efetuada através de computadores na unidade fabril. No ensaio 
de compressão axial medido aos 28 dias, obteve-se um valor médio de resistência à compressão simples de 
29,3MPa.  

 
Redução de volume da argamassa industrializada 

A partir da mistura da argamassa industrializada foi executado o ensaio de redução de volume, como 
pode-se observar na Foto 4, onde obteve-se uma redução de volume de 14%. Pode-se afirmar que a 
importância no conhecimento da redução de volume está diretamente associada ao custo do metro cúbico 
aplicado. 

 
 

 
Foto 4 - Ensaio de redução de volume da argamassa Industrializada. 

 
 



Sistema Convencional 
Para a execução das estacas raiz pelo Sistema Convencional, foi utilizado um traço seco composto de 

1kg de cimento CPV-ARI-RS para cada 1,58 litros de areia, relação A/C igual a 0,525 e consumo de cimento 
de 640kg/m3 na forma “virado em obra”.  

Foi utilizado misturador de capacidade 250 litros sendo a medida padrão 4 sacos de cimento de 40kg, 
21 baldes de areia e 7 baldes de água (de 12 litros cada), com a areia (média de rio) na umidade de 6,8 %.  

Apresenta-se na Tabela 2, as características físicas do cimento empregado. 
 

Tabela 2 - Características físicas do cimento.  
Resistência com 1 dia 25,60 MPa 
Resistência aos 3 dias 35,00 MPa 
Resistência aos 7 dias 39,90 MPa 

Resistência aos 28 dias 49,00 MPa 
Início de Pega 255 minutos 
Fim de Pega 322 minutos 

Blaine 5248 cm²/g 
 
Para a mistura da argamassa no processo convencional utilizou-se um misturador de eixo vertical, Foto 

5, com capacidade 250 litros, e vazão média de produção de 58,50 litros/min. Nesta vazão leva-se em 
consideração o tempo de transporte dos insumos, dosagem em baldes e mistura até seu total esgotamento no 
cocho da bomba. 

 

 
Foto 5 - Misturador de eixo vertical. 

 
Com a utilização desse traço obteve-se uma resistência a compressão axial aos 28 dias de 46,10 MPa. 

Sua redução de volume foi da ordem de 33%, ou seja, para cada 1000 litros de massa seca (cimento+areia), 
após a adição de água obteve-se 666,7 litros de massa úmida (pronta para usar). Dosou-se 1500 litros de 
massa seca para cada metro cúbico aplicado com a finalidade de combater a redução de volume e atender a 
NBR6122/96, no tocante ao consumo mínimo de cimento. 

Para medir a redução de volume levou-se em consideração o volume inicial (seco) e o volume final 
(úmido – pronto para usar). Pode-se observar na Foto 6 a considerável redução de volume medida na 
argamassa convencional. 

 

 
Foto 6 - Ensaio de redução de volume da argamassa convencional. 



EXECUÇAO DAS ESTACAS 
A partir do monitoramento da execução de quatro estacas do tipo raiz, sendo duas de comprimento 

12m e diâmetro 41cm, preenchidas com o Sistema Matrix e outras duas de comprimento 23m e diâmetro 
31cm preenchidas pelo sistema convencional, foi possível, obter os seguintes parâmetros, relacionados na 
Tabela 3. Estudou-se, portanto, a execução de 4 estacas, sendo duas preenchidas com argamassa 
industrializada e duas com a convencional. 

 
Tabela 3 – Parâmetros obtidos no monitoramento da execução das estacas. 

Sistema φestaca (cm) L (m) nº de 
funcionários 

Volume 
nominal 

m³ 

Volume 
efetivo 

m³  

tempo total 
(min) 

tempo por 
m³ (min) 

VO 31 23 2 1,78 2,0 134 67 
VO 31 23 2 1,78 2,0 120 60 

Matrix 40 12 1 1,50 1,6 92 58 
Matrix 40 12 1 1,50 1,6 94 59 

VO – sistema convencional (virado em obra) 
 
Com base nos valores apresentados na Tabela 3, foi possível analisar a produtividade dos dois 

sistemas (Figura 1). 
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Figura 1 – Gráfico de produtividade. 

 
Pode-se observar na Figura 1 que o tempo de execução para os dois sistemas foi praticamente o 

mesmo, com a vantagem de poder-se reduzir um ajudante com o Sistema Matrix. Isso é devido a 
industrialização da argamassa, eliminando a busca dos insumos e o preparo da mesma, que no caso do 
Sistema Matrix é dosada automaticamente com a água. 

 
Custo da argamassa por metro cúbico aplicado 

Na Tabela 4 considera-se a redução de volume para 1000 litros de massa seca, quando adiciona-se 
água. Quando refere-se ao volume corrigido, significa quantas toneladas de argamassa seca é necessária para 
obter um metro cúbico de massa úmida (pronta para aplicar). 

 
Tabela 4 - Custo por metro cúbico aplicado – Sistema Matrix: 

Redução 
(%) 

Volume reduzido 
(litros) 

Volume corrigido 
(litros) 

Massa específica 
aparente (kg/l) toneladas R$/ton R$/m³ 

14 865 1156 1,55 1,79 150,00 268,50 
 
 
 



Sistema convencional 
Como o traço foi desenvolvido para encher o misturador (250 litros) corrigindo as quantidades dos 

insumos para 1m³, tem-se: 
 

Tabela 5 - Custo do m³ de argamassa convencional 
Insumo Quantidade Preço unitário Preço total (R$) 

Cimento CPV ARI RS 640 kg R$ 0,38 /kg 243,20 
Areia de Rio 1008 litros R$ 40,00 /m³ 40,32 

Total / m³ 283,52 
 
Os custos dos insumos são os valores reais pagos na região da execução das estacas (Campinas-SP / 

maio/2003). 
 

CONCLUSÃO 
A partir de análises efetuadas pode-se observar que a utilização do Sistema Industrializado reduziu os 

custos de execução de estacas do tipo raiz, obtendo-se uma economia de 5,6% em material. Na mão de obra 
para a execução da argamassa, a economia foi de 50%. 

Com o Sistema Matrix pôde-se eliminar a etapas de recebimento dos insumos, estocagem e preparo da 
argamassa, otimizando a mão de obra, com aumento da produtividade. Otimizou-se também o espaço físico 
do canteiro de obras com aumento da segurança na qualidade e homogeneidade do produto. 

É importante ressaltar que a mistura dos materiais do Sistema Matrix, que é feito em fábrica, fornece 
maior garantia nas características da argamassa quanto às propriedades exigidas por Norma. 

O tempo de preenchimento das estacas foi praticamente o mesmo, porém pode ser reduzido através do 
aumento da vazão do misturador da argamassa utilizado no sistema industrializado. 
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