
UTILIZAÇÃO DOS MÉTODOS DE PREVISÃO DE 
CARGA DE RUPTURA À COMPRESSÃO, 
EM PROVAS DE CARGA HORIZONTAIS 

 
 
 

Bruno Braz Zammataro, M.Sc. Eng 
Ludemann Engenheiros Associados S/S Ltda 

bruno_zamma@yahoo.com.br 
Paulo José Rocha de Albuquerque, Dr. Eng 

Professor/Pesquisador do Curso de Engenharia Civil - UNICAMP 
pjra@fec.unicamp.br 

David de Carvalho, Dr. Eng 
Professor/Pesquisador do Curso de Engenharia Agrícola - UNICAMP 

david@agr.unicamp.br 
Stélio Maia Menezes, Dr. Eng 

Professor/Pesquisador do Curso de Engenharia Agrícola - UFAL 
stelio@ufal.br 

 
 
 

Resumo. Este trabalho apresenta um 
estudo do comportamento de estacas tipo 
escavada e hélice contínua, submetidas a 
carregamento horizontal (ensaio rápido). O 
objetivo principal foi obter valores de carga 
de ruptura, por meio dos seguintes métodos 
de extrapolação de prova de carga: Van Der 
Veen (1953), Mazurkiewicz (1972), Ruptura 
Convencional, Décourt (1996) e a NBR 
6122/96. A partir dos resultados obtidos, 
verificou-se sua validade, uma vez que todos 
foram concebidos para carregamentos a 
compressão. A partir das análises efetuadas 
dos resultados obtidos, verificou-se certa 
dispersão de valores. 
 
Palavras-chave: Estacas, Carregamento 
Horizontal, Concreto. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Segundo a NBR 6122/96, a prova de 
carga pode conduzir a uma curva de carga 
por deslocamento, a qual não se verifica 
claramente a carga de ruptura do elemento 
de fundação. Nesse caso, deve-se fazer uma 
extrapolação da curva, com o intuito de se 
estimar seu valor. 

Os critérios mais utilizados para 
determinação da carga de ruptura são: Van 
Der Veen (1953), Mazurkiewicz (1972), 
Ruptura Convencional, conceito do gráfico 
de rigidez introduzido por Décourt (1996) e 
o critério da NBR 6122/96. 

Entretanto, todos esses métodos foram 
desenvolvidos para estimativa da carga de 
ruptura em estacas submetidas 
exclusivamente à compressão axial. Não são 
conhecidos métodos específicos para 
extrapolação da curva carga-recalque, em 
provas de carga horizontais. Na prática, 
utiliza-se o critério da Ruptura Convencional 
para um deslocamento horizontal de 25mm. 

Contudo, na busca por resultados mais 
confiáveis, um comparativo entre esses 
métodos se tornou inevitável. 

A utilização indiscriminada, sem uma 
análise mais detalhada do problema, pode 
conduzir a grandes erros de interpretação de 
resultados. 
 
2. LOCAL DA PESQUISA 
 

A pesquisa foi realizada no “Campo 
Experimental para Estudos de Mecânica dos 
Solos e Fundações” da Faculdade de 
Engenharia Agrícola (Feagri), pertencente à 



Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), situada em Barão Geraldo, 
região metropolitana de Campinas. 

No local da pesquisa já foram realizados 
diversos ensaios de campo, como por 
exemplo: SPT-T (Standard Penetration Test, 
com medidas de torque), CPT (Cone 
Penetration Test), “Cross-hole”, Dilatômetro 
de Marchetti, Sísmica de Refração, 
Sondagem Elétrica Vertical etc. 

Já foram executados também, ensaios 
laboratoriais de caracterização em amostras 
deformadas e indeformadas (através da 
abertura de um poço com 16m de 
profundidade). 

Além disso, realizaram-se provas de 
carga estáticas, nas três modalidades 
principais de carregamento, ou seja, 
compressão, tração e horizontal.  

Atualmente, também estão sendo 
realizadas provas de carga à tração e 
compressão em perfis metálicos e trilhos. 
 
2.1. Formação Geológica 
 

O perfil geológico da região (Figura 
2.1) compõe-se de migmatitos básicos, 
ocorrendo rochas intrusivas básicas da 
formação Serra Geral (predomínio de 
diabásio), totalizando 98km2 da região de 
Campinas, ou seja, 14% da área territorial 
(ALBUQUERQUE, 2001). 
 

 
 
Figura 2.1 – Perfil geológico da região de 
Campinas (ZUQUETTE, 1997). 
 

Esse perfil geológico é comum a várias 
regiões do país (Figura 2.2), principalmente 

aquelas onde há maior desenvolvimento 
sócio-econômico. 

De acordo com Albuquerque (2001), 
nos afloramentos constata-se que os 
diabásios encontram-se bastante fraturados, 
na forma de pequenos blocos. As fendas, 
normalmente encontram-se abertas ou 
preenchidas com materiais argilosos. Ainda 
segundo o autor, esses materiais de 
preenchimento são classificados 
pedologicamente como latossolos roxos. 
 

 
 

Figura 2.2 – Algumas regiões do Brasil com 
potencial de ocorrência do perfil de 
Campinas (GIACHETI, 1991). 
 

Utilizando-se do modelo de 
classificação genética, para solos de regiões 
tropicais proposto por Vaz (1996), constata-
se que a camada superficial (até os 6,8m) é 
resultante de uma mistura de solo 
transportado coluvionar, da formação Itararé 
(rocha sedimentar de origem glacial) com 
uma parcela de solo residual de diabásio. 

Segundo o autor, além de serem 
homogêneos, os coluviões são sempre muito 



porosos, dando origem a solos bem 
drenados, facilmente colapsíveis com a 
saturação e o carregamento. Os coluviões 
são muito freqüentes em regiões tropicais, 
onde podem ocupar grandes extensões. São 
produzidos em sua grande maioria por 
movimentos de massa lentos. Também é 
característica marcante dos coluviões a baixa 
resistência nos ensaios SPT, geralmente 
inferior a 6 golpes. Do ponto de vista 
mineralógico, a primeira camada constitui-se 
principalmente de quartzo, hematita e 
caulinita. 

Na camada compreendida entre as 
profundidades de 6,8 a 7,0m, há presença de 
plintita, resultante da decomposição de 
diabásio (residual), contendo principalmente 
quartzo, gibsita e goethita.  

Abaixo dessa camada, encontra-se solo 
residual de diabásio (espessura de até 30m), 
com intensa presença de quartzo, ilmenita, 
magnetita, caulinita, gibsita, óxidos e 
hidróxidos de ferro. 
 
2.2. Características Geotécnicas 
 

No que tange às características 
geotécnicas, apresentam-se neste item, dados 
de grande relevância, obtidos através de 
ensaios de campo e laboratório. 
 
Ensaios de Laboratório 
 

Os ensaios cujos resultados são 
apresentados nas Figuras 2.3, 2.4 e 2.5, 
foram executados nos laboratórios de 
Mecânica dos Solos do Departamento de 
Geotecnia e Transportes e Ensaios de 
Materiais das Faculdades de Engenharia 
Civil e Agrícola da Unicamp, 
respectivamente. 

A Figura 2.3 apresenta as porcentagens 
de argila, areia e silte obtidas por meio de 
ensaios de granulometria conjunta. 

Os limites de Atterberg e índices físicos 
são apresentados nas Figuras 2.4 e 2.5, 
respectivamente. 

Realizaram-se ensaios de compactação 
Proctor Normal em amostras retiradas das 
profundidades de 1 a 4m. Os valores médios 

de umidade ótima e peso específico aparente 
seco obtidos, são respectivamente 28% e 
15,4kN/m3. 
 

 
Figura 2.3 - Variações das frações 
granulométricas (uso de defloculante) com a 
profundidade (CAVALCANTE et al., 2006). 
 

 
Figura 2.4 - Variações dos limites de 
Atterberg com a profundidade 
(CAVALCANTE et al., 2006). 
 



 
Figura 2.5 - Índices físicos obtidos em 
ensaios de laboratório e suas correlações 
(CAVALCANTE et al., 2006). 
 
Ensaios de Campo 
 

Apresentam-se neste item os resultados 
obtidos em sondagens à percussão SPT-T. 

Os valores médios de N-SPT, torque 
máximo e residual são apresentados nas 
Figuras 2.6 e 2.7. 
 

 
 
Figura 2.6 – Variação de N-SPT em 
profundidade (CAVALCANTE et al., 2006). 
 

 
 
Figura 2.7 – Valores médios T-máx e T-res, 
em profundidade (CAVALCANTE et al., 
2006). 
 
3. METODOLOGIA APLICADA AOS 

ENSAIOS 
 

Para que as condições climáticas não 
interferissem nos resultados, pois não se 
dispunha de equipamentos para obtenção da 
tensão de sucção do solo, todos os ensaios 
foram realizados em apenas 21 dias, entre os 
meses de setembro e outubro de 2003. Dessa 
forma, pode-se afirmar que o teor de 
umidade do solo, não sofreu alterações 
significativas. 
 
3.1. Estacas Ensaiadas 
 

Três estacas tipo escavada, com 
diâmetro nominal de 0,4m e comprimento de 
12m, armadas longitudinalmente até os 6m 
de profundidade, com 4 barras de aço CA-50 
de 16mm. 

Transversalmente existem estribos de 
aço CA-50 de 6,3mm, espaçados entre si de 
20cm (Figura 3.1). 
 



 
 
Figura 3.1 – Par de estacas, escavada e 
hélice contínua (ZAMMATARO, 2007). 
 

Três estacas tipo hélice contínua, com 
diâmetro nominal de 0,4m e comprimento de 
12m, armadas longitudinalmente até os 6m 
de profundidade, com 4 barras de aço CA-50 
de 16mm. 

Transversalmente existem estribos de 
aço CA-50 de 6,3mm, espaçados entre si de 
20cm. Complementarmente, foram inseridos 
tirantes Dywidag ST-85/105 de 32mm 
(figura 3.1). 
 
3.2. Prova de Carga Horizontal 
 

Para a análise dos resultados, julgou-se 
mais apropriado submeter os elementos a 
ensaios do tipo rápido, conforme 
especificações da NBR 6122/96, visando 
simular o que ocorre na prática, 
carregamentos de curta duração provocados, 
por exemplo, pela ação do vento. 
 
Esquemática do Ensaio 
 

As Figuras 3.2, 3.3 e 3.4 apresentam 
diagramas esquemáticos em planta e em 
corte longitudinal. 
 

 
 
Figura 3.2 – Diagrama esquemático em 
planta de uma prova de carga horizontal 
(ZAMMATARO, 2007). 

 



 
 
Figura 3.3 – Diagrama esquemático em corte 
longitudinal de uma prova de carga 
horizontal (ZAMMATARO, 2007). 
 

 
 
Figura 3.4 – Detalhes das figuras 3.2 e 3.3 
(ZAMMATARO, 2007). 
 

As Figuras 3.5 a 3.7 apresentam as 
provas de carga após a completa montagem, 
momentos antes de ser iniciado o ensaio. 
 

 
 

Figura 3.5 – Prova de carga após completa 
montagem (ZAMMATARO, 2007). 
 



 
Figura 3.6 – Detalhe do encaixe do pistão do 
macaco e extensômetros analógicos 
(ZAMMATARO, 2007). 
 

 
Figura 3.7 – Detalhe do encaixe do tudo de 
extensão (ZAMMATARO, 2007). 
 
Procedimentos 
 

Cada um dos três pares de estacas 
ensaiados é composto por uma estaca 
escavada e outra hélice contínua. 

O 1º e 3º pares de estacas ensaiados, ou 
seja, PC1 (HC1 e E1) e PC3 (HC3 e E3), 
foram submetidos a um carregamento 
cíclico, diferentemente da PC2 (HC2 e E2). 
 
4. RESULTADOS 
 
4.1. Curva Carga-recalque 
 

Os valores de força horizontal e 
deslocamentos correspondentes, obtidos 

para os três pares de estacas, são 
apresentados na Figura 4.1. 
 

 
 
Figura 4.1 – Curva carga-recalque de todas 
as estacas (ZAMMATARO, 2007). 
 
5. ANÁLISE DE DADOS 
 

Os valores de carga de ruptura são 
apresentados nas Tabelas 5.1 a 5.5: 

 
Tabela 5.1 – Carga de ruptura através do 
método Van Der Veen (1953). 
 

Estaca Ruptura (kN) 
HC1 76 
HC2 68 
HC3 72 
E1 96 
E2 68 
E3 82 

 
 



Tabela 5.2 – Carga de ruptura através do 
método Mazurkiewicz (1972). 
 

Estaca Ruptura (kN) 
HC1 78 
HC2 67 
HC3 73 
E1 87 
E2 68 
E3 81 

 
Tabela 5.3 – Carga de ruptura através do 
método Décourt (1996). 
 

Estaca Ruptura (kN) 
HC1 82 
HC2 86 
HC3 84 
E1 --- 
E2 87 
E3 98 

 
Tabela 5.4 – Carga de ruptura através do 
método da NBR 6122/96. 
 

Estaca Ruptura (kN) 
HC1 69 
HC2 60 
HC3 49 
E1 83 
E2 61 
E3 59 

 
Tabela 5.5 – Carga de ruptura através do 
método da Ruptura Convencional. 
 

Estaca Ruptura (kN) 
HC1 74 
HC2 66 
HC3 63 
E1 --- 
E2 67 
E3 71 

 

Nas Tabelas 5.1 a 5.5, observa-se a 
variação do valor de carga de ruptura, entre 
os diferentes métodos. No caso das estacas 
que compõe a PC1 e PC3, os valores 
correspondem ao 2º ciclo de carregamento. 

Apresentam-se na Tabela 5.6, o valor 
médio da carga de ruptura, desvio padrão e 
coeficiente de variação, para todos os 
métodos: 
 
Tabela 5.6 – Tratamento estatístico dos 
valores de carga de ruptura. 
 

Estaca Média 
(kN) 

Desvio 
(kN) 

CV 
(%) 

HC1 76 05 06 
HC2 69 10 14 
HC3 69 12 18 
E1 89 06 07 
E2 70 10 14 
E3 78 14 18 

 
Nas Tabelas 5.3 e 5.5, nota-se que não 

foi possível o cálculo da carga de ruptura 
para a estaca E1. O deslocamento final 
obtido para essa estaca foi muito pequeno 
(7,34mm).  

Portanto, uma extrapolação linear ou 
mesmo logarítmica conduziriam a resultados 
pouco precisos. 

O método de Van Der Veen (1953) e de 
Mazurkiewicz (1972) apresentaram 
resultados semelhantes, pois um método é 
derivado do outro. 

Os valores de carga de ruptura obtidos 
pelo método da NBR 6122/96 mostraram-se 
bastante conservadores. Nota-se que os 
resultados obtidos por esse método são, em 
média, 17% inferiores aos calculados pelo 
método de Van Der Veen (1953) e 16% 
inferiores aos calculados pelo método de 
Mazurkiewicz (1972). 

O método proposto por Décourt (1996) 
fornece valores em média, 47% superiores 
aos encontrados pela NBR 6122/96. 

O método do gráfico de rigidez, 
proposto por Décourt (1996), parte do 
princípio que a ruptura do elemento de 



fundação ocorre quando sua rigidez tende a 
zero. 

Como em nenhuma das estacas o valor 
da rigidez aproximou-se de zero, uma 
extrapolação logarítmica teve de ser feita, 
buscando encontrar o valor aproximado da 
carga de ruptura. 

A Ruptura Convencional para um 
deslocamento horizontal de 25mm, forneceu 
valores 11% superiores aos encontrados pela 
norma. 

Na média entre todos os métodos 
aplicados, observa-se que o coeficiente de 
variação (CV) esteve sempre abaixo dos 
18%. Os maiores valores de CV são aqueles 
encontrados para as estacas que compõe a 
PC3 (HC3 e E3). Estas estacas apresentaram 
os maiores deslocamentos nas provas de 
carga. Os menores valores de CV para a 
carga de ruptura são aqueles calculados para 
as estacas HC1 e E1. 

As cargas médias de ruptura, calculadas 
para as estacas do tipo hélice contínua e 
escavada são de 71 e 79kN, respectivamente. 
Portanto, as escavadas superaram em 11% a 
capacidade das hélices contínuas. 
 
6. CONCLUSÕES 
 

Como explicado no item 1, os métodos 
aplicados nesse trabalho para determinação 
da carga de ruptura não foram desenvolvidos 
para estacas submetidas a esforços 
horizontais. Não são conhecidas modelagens 
matemáticas específicas para esse caso. 
Como há histórico de utilização desses 
métodos para carregamentos horizontais, 
testaram-se todos, comparando-os e 
verificando sua validade. 

A utilização desses métodos resultou em 
pequena dispersão de valores. 

Os resultados apresentados pelos 
métodos de Van Der Veen (1953) e 
Mazurkiewicz (1972) mostraram-se muito 
próximos. A variação entre os dois métodos 
foi muito pequena. Somente a estaca E1 
apresentou uma faixa de variação um pouco 
maior, ou seja, 9kN. 

Se comparados com os demais, os 
resultados apresentados pelo método da 

NBR 6122/96 mostraram-se bastante 
conservadores. São os menores valores 
apresentados. 

No que tange à carência de métodos 
específicos para o caso do carregamento 
horizontal, a NBR 6122/96 pode ser uma 
saída segura, apesar de conservadora, para 
estimativa da carga admissível. 

Portanto, devem ser realizados inúmeros 
testes, para os mais variados tipos de 
estacas, combinando-se diferentes 
classificações de solo, condições de umidade 
etc, pois os métodos experimentados na 
pesquisa apresentaram resultados bastante 
discrepantes.  

Inicialmente, na falta de métodos 
específicos, sugere-se a utilização da NBR 
6122/96, por apresentar valores mais 
conservadores, ou seja, a favor da segurança. 
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