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RESUMO

As escavações são aberturas no solo para implantação de blocos de fundação, sapatas, reservatórios ou qualquer outra estrutura abaixo do nível 
natural do terreno. São executadas manualmente, mecanicamente (com escavadeiras hidráulicas ou retroescavadeiras) ou com as duas técnicas, a 
depender da natureza do solo e das caracterísycas topográficas e de execução. Para a segurança dos profissionais envolvidos na escavação e das 
pessoas no entorno, alguns procedimentos devem ser seguidos. As diretrizes de segurança são listadas pela Norma Regulamentadora 18 (NR-18), 
item 18.6, que trata de escavações, fundações e desmonte de rochas. Como problema de pesquisa, busca-se analisar as vantagens e desvantagens 
do sistema de escavações, onde as adversas condições topográficas, os dizceis problemas técnicos, infraestruturas são encontrados durante o 
processo. Para tanto, o presente trabalho teve como objeyvo analisar as vantagens e desvantagens do sistema de escavações e as diferentes 
formas de acordo com o ypo de obra. A metodologia uylizada foi bibliográfica, exploratória uylizando o método de estudo de caso. A pesquisa foi 
realizada na base de dados do Google Acadêmico. Para o estudo, foi realizada a descrição das etapas necessárias para a escavação, analisando as 
informações obydas, sendo averiguado os riscos que essa escavação pode causar e a viabilidade de ser executada. Antes de ser iniciada a 
escavação, deverá ser feita a pesquisa das interferências existentes no trecho a ser escavado “visita cautelar”, para que não sejam danificados 
quaisquer tubos, caixas, postes ou outra estrutura que esteja na zona ayngida pela escavação ou em suas proximidades. As sondagens poderão ser 
executadas por processo manual ou mecanizado, devendo-se observar cautela extrema, principalmente quando houver expectayva de 
interferência de rede de energia elétrica, rede telefônica ou redes de água e adutoras. Ao se proceder as sondagens, a Contratada deverá estar de 
posse das plantas de possíveis interferências de outros serviços públicos. Se possível, deverá fazer-se acompanhar dos técnicos das empresas 
responsáveis, durante sua execução. Na ausência dos projetos de serviços públicos existentes, as sondagens deverão ser executadas nos pontos 
extremos da escavação e a cada 20 mas interferências deverão ser cadastradas, com pontos de amarração suficientes para a fácil detecção pela 
equipe de produção, quando da execução da escavação propriamente dita, devendo ser apresentado à Fiscalização, “croquis” das localizações, 
antes do início dos serviços. Caso o serviço de escavação não tenha início imediato, as cavas executadas para as sondagens deverão ser reiteradas 
e o pavimento reconsytuído, conforme especificações próprias. As áreas onde esyverem sendo executados serviços de sondagem deverão estar 
devidamente protegidas e sinalizadas ao tráfego de veículos e pedestres. Quando exisyr cabo subterrâneo de energia nas proximidades das 
escavações, as mesmas só́ poderão ser iniciadas quando o cabo esyver desligado. Na impossibilidade de desligar o cabo, devem ser tomadas 
medidas especiais junto à concessionária. Ocorrendo interferência com instalações de outros serviços públicos, não idenyficada nos serviços de 
sondagem, a CEHOP deverá ser comunicada e o serviço paralisado até́ que sejam autorizados e efetuados os respecyvos remanejamentos. 
Concluiu-se que a escavação é um processo obrigatório devido as especificações do projeto topográfico por exemplo um desnível de solo. Existem 
vários ypos de escavações. Porém, antes de executar qualquer uma delas é importante fazer o estudo preliminar “visita cautelar” das 
interferências no trecho a ser escavado para que não ocorra indesejáveis problemas no futuro.
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