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e Fundações

Especiais
E N G E N H A R I A  



Há mais de 40 anos que a SADE se especializou
na realização de trabalhos que exigem a
colocação de estacas-prancha em zonas rurais
e urbanas, como forma de dar resposta a
questões de estanquidade ou de estabilidade.

Técnicas e processos

• Estacas-Prancha

   • Cravação por percussão

   • Cravação por prensagem

   • Cravação por vibração

• Estacas cravadas

Materiais utilizados

Originalmente feitas em madeira e depois em betão armado,

as estacas-prancha atualmente utilizadas são perfis em aço

laminado que asseguram solidez, elasticidade, perenidade,

facilidade e rapidez de aplicação.

Segurança
• Máxima proteção dos estaleiros

• Eficácia das contenções

• Controlo das manutenções

• Pouca perturbação no terreno

Qualidade
• Fácil domínio das tolerâncias
geométricas em verticalidade e
alinhamento

• Boa realização das curvas

• Registo das pressões exercidas 
(a pedido)

Vantagens

Cravação por vibração e percussão

Cravação



Parque de equipamentos
A SADE dispõe de um importante parque de máquinas que
lhe permite adaptar-se aos procedimentos e
constrangimentos específicos de cada obra. A empresa tem
capacidade de realizar na totalidade ou parcialmente, todas
as obras que necessitem da instalação de estacas-prancha
ou de estacas.

• Uma unidade de cravação vibratória de alta frequência,
instalada numa guia telescópica de 15m de altura em
equipamento de rastos, que permite a cravação das estacas-
prancha ou de estacas de 12m.

• Uma unidade do tipo Movax, instalada na extremidade de
um braço de escavadora ( de pneus ou rastos), que permite
a cravação de estacas-prancha ou de estacas metálicas
excêntricas ou desalinhadas.

• Uma unidade de cravação por prensagem instalada sobre
um equipamento de rastos que permite bater nas estacas e
enterrá-las sem nenhuma vibração.

• Uma unidade autónoma de prensagem /extração (em
parceria com o construtor)

   

  

  

   

   
   

   

    
 

Eficácia
• Rapidez de execução

• Mobilidade da máquina (porta cargas interno)

• Stock de estacas-prancha

Maior respeito pelo ambiente
• Redução da poluição sonora

• Pouca ou nenhuma descompressão do terreno

• Vibrações limitadas ou inexistentes

• Máquinas que usam óleo hidráulico biodegradável

Sistema ABI



Serviços Associados

• Estudos prévios de execução

• Visita ao local

• Armazenamento

• Instalação

• Decapagem

• Extração

Domínio de aplicação

• Proteção contra a erosão: adaptação e reforço
de margens, de cais, de docas, de diques, de
pilares de pontes…

• Sustentação: escoramento de escavações e de
valas, muros de Berlim…

• Fundações: fixação de diques e pontes…
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Ensecadeira de estacas-prancha não ancoradas


