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Introdução: Os trilhos empregados na produção de malhas ferroviárias pode ser uma
boa alternativa como uso de estacas metálicas na execução de fundações profundas. De
acordo com a NBR 6122:2010 – Projeto e Execução de Fundações, o uso de trilhos
ferroviários é viável para a execução de fundações profundas, destacando a
importância de sua composição química ser de aço-carbono comum para evitar
dificuldades de emendas. A nova função dada aos trilhos não compromete o
desempenho deles como estaca, entretanto, é fundamental que alguns procedimentos
sejam analisados para que ele possa funcionar com total eficácia. Objetivo: Este
trabalho tem por objetivo apresentar um estudo sobre o uso de trilhos ferroviários
como alternativa para execução de fundações profundas em diversas situações na
construção civil, mostrando a existência de alternativas viáveis capazes de suportar e
satisfazer as mesmas solicitações de estruturas convencionais e ainda apresentar uma
grande solução Metodologia: O trabalho foi elaborado através de revisão bibliográfica
de artigos, dissertações e teses já existentes e verificação de documentos normativos
regidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, com destaque em
estruturas metálicas, projetos e execuções, visando mostrar a viabilidade do uso de
trilhos ferroviários e o ganho que ele pode representar no processo de fundação das
obras. Resultados: Conforme estudos, a opção por estacas metálicas utilizando trilhos
oriundos de reaproveitamento representa maior facilidade durante a execução do
processo de fundações, pois não necessitam de concreto nessa fase, exceto para o
bloco de coroamento, e dispensam cortes e dobras de ferragem, garantindo limpeza e
rapidez na obra. A economia apresentada no orçamento é bastante significativa,
havendo, em alguns casos, uma redução de 46% comparada a uma estaca tipo Raiz,
por exemplo. As estacas metálicas também apresentam boa resistência a altos esforços
de tração e de flexão, redução de perdas, já que apresentam maior limite de
plasticidade do que as estacas de concreto, facilidade no manuseio, e podem ser
reaproveitadas como estruturas temporárias. Conclusão: Sendo assim, o emprego de
trilhos ferroviários usados como estacas metálicas merece atenção, tendo em vista que,
segundo estudos, eles conseguem cumprir a função desejada, trabalhando bem diante
dos esforços exigidos. Além disso, seu uso atua como uma solução econômica, pois
reduz consideravelmente o custo em variadas situações de obra.
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