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RESUMO 
Apresenta-se neste trabalho um estudo do comportamento de três estacas escavadas a trado, sem lama 

bentonítica, (L=12,0m e φ=0,40m), instrumentadas ao longo do fuste, submetidas a esforços de tração, 
através da realização de provas de carga. As estacas foram executadas no Campo Experimental da Unicamp, 
Campinas-SP, em local cujo subsolo é constituído de solo de Diabásio. Foram executadas provas de carga do 
tipo lenta, seguindo-se as prescrições da NBR 12.131/91. Os resultados obtidos foram comparados aos 
obtidos em provas de carga à compressão, sobre estacas de mesmas características e implantadas no mesmo 
local. Tal estudo comparativo visa avaliar, para as condições locais, para os tipos de estacas ensaiadas: a 
relação entre as parcelas resistentes por atrito lateral, entre o solo e o fuste das estacas, obtidas nos 
carregamentos a compressão e tração e a comparação dos valores de carga de ruptura obtidas através da 
prova de carga com os valores calculados através de fórmulas de previsão. 
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INTRODUÇÃO 

No interior do Estado de São Paulo é comum o emprego de estacas do tipo escavadas a trado, sem 
lama bentonítica, para fundações de obras de médio porte, principalmente porque em grandes extensões de 
área o lençol freático está localizado em níveis que possibilitam a execução deste tipo de fundação. Estas 
estacas são utilizadas com diâmetros e profundidades variáveis de acordo com a necessidade da obra e a 
disponibilidade de equipamentos existentes na região. 

Embora quando empregadas como elementos de fundações, as estacas trabalham, na maioria das 
vezes, submetidas a esforços axiais de compressão, há algumas situações de obras de engenharia em que as 
estacas são empregadas para resistirem a esforços de tração. Estas situações ocorrem, por exemplo, quando 
as estacas são utilizadas como fundações de torres de transmissão de energia elétrica; estruturas elevadas 
como caixas d’água, blocos de ancoragens, etc. 

O meio técnico tem buscado permanentemente informações que permitam avaliar com critério e 
segurança, fatores que afetam na resistência à tração mobilizada pelo sistema estaca-solo. Verifica-se que 
para este tipo de esforço são necessários pequenos deslocamentos para mobilizar a resistência da  estaca. 

O problema da avaliação de capacidade de carga de estacas submetidas a esforços de tração, vem 
sendo estudada desde a década de 60 através dos estudos realizados por Balla (1961). Desde então diversas 
fórmulas e métodos teóricos e empíricos foram apresentados ao meio técnico. Alguns métodos foram 
desenvolvidos especificamente para a avaliação da resistência à tração, e outros derivaram de métodos 
originalmente propostos para a avaliação de resistência à compressão, com eventuais modificações, 
admitindo superfícies cilíndricas e prismáticas. 

O estabelecimento de uma relação entre as resistências laterais desenvolvidas em estacas tracionadas e 
em estacas comprimidas tem sido preocupação de vários pesquisadores, já existindo na literatura técnica um 
número considerável de trabalhos que abordam essa importante questão. Todavia uma avaliação comparativa 
dos resultados apresentada, dada a enorme discrepância nos valores e nas conclusões, sugere que o problema 
ainda esta de certo modo distante de ser devidamente solucionado. 
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LOCAL DOS ENSAIOS 
As estacas ensaiadas foram executadas no Campo Experimental para estudos de Mecânica dos Solos e 

Fundações da Universidade Estadual de Campinas, na cidade de Campinas-SP, que se localiza na porção 
Centro-Leste do Estado de São Paulo, no Planalto Atlântico.Na região ocorrem as rochas intrusivas básicas 
da Formação Serra Geral (diabásio). A litologia predominante é o diabásio, observando-se grande ocorrência 
dos magmáticos básicos na parte norte da região de Campinas, perfazendo 98km² e ocupando 14% da área 
total da folha de Campinas. O local da realização das provas de carga é caracterizado por dois tipos de solos: 
argila silto-arenosa, porosa, marrom avermelhada e silte argilo-arenoso, variegado; suas camadas variam de 
0 a 6m e de 6 a 18m, respectivamente. O nível d´água não é encontrado até 17m de profundidade. 
Apresentam-se na Figura 1 alguns resultados médios de ensaios realizados próximos às estacas. 
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Figura 1 – Características geotécnicas. 

 
CARACTERÍSTICAS DAS ESTACAS 

Para a realização da pesquisa foram executadas três estacas escavadas (sem lama bentonítica). de 
0,40m de diâmetro e 12m de profundidade. A armadura longitudinal das estacas constituiu-se de 4φb16,0mm 
(≅8cm2), com 6m de comprimento; isso dá uma diferença de 6% (superior) em termos de módulo de 
elasticidade, comparativamente a parte de baixo da estaca, e estribos de φb=6,4mm, a cada 20cm (Aço CA-
50). 

O concreto utilizado tinha fck=15MPa e slump ± 70mm, utilizando-se brita 2 e areia. As estacas 
seguiram um alinhamento pré-definido e o espaçamento entre elas ficou em 4,80m (12φ). No centro de todas 
as estacas foi colocado um tubo de aço galvanizado, de φint=42,3mm, para posterior instalação da 
instrumentação, sendo introduzido anteriormente a concretagem.  

A instrumentação consistiu de barras instrumentadas com extensômetros elétricos. Para sua confecção 
utilizaram-se barras de aço do tipo CA-50, com 12,5mm de diâmetro e 0,60m de comprimento, para a 
colagem dos extensômetros elétricos (“strain-gages”). Estas barras foram posteriormente unidas e colocadas 
dentro do tubo galvanizado, em posição pré-definida, até formarem uma barra contínua. Para possibilitar a 
emenda das barras, utilizou-se o sistema de rosqueamento das pontas, com acoplamento de luvas do mesmo 
material. 

Os extensômetros elétricos utilizados, especiais para aço (KFG-2-120-D16-11 – Kyowa Electronics 
Instruments), foram colados em ponte completa e protegidos contra umidade e choque mecânico, através da 



aplicação de resina especial (Scotchcast – 3M). Completada a instrumentação, todas as barras foram levadas 
ao laboratório para calibração, verificando-se assim o seu perfeito funcionamento. As barras instrumentadas 
foram instaladas ao longo do fuste em três níveis de profundidade (secção de referência, 5m e 11,7m).  

 
SISTEMA DE CARREGAMENTO E PROVAS DE CARGA 

Na realização das provas de carga estática, os carregamentos foram feitos em estágios sucessivos, com 
incrementos de 50kN, até que se atingisse a carga na qual os deslocamentos indicassem a ruptura da ligação 
estaca-solo. Seguiram-se as prescrições estabelecidas pela NBR-12131/91, adotando-se o carregamento lento 
(SML).  

A viga de reação, perfil duplo “I”, com largura total de 0,80m, altura de 0,75m, comprimento de 
5,30m e massa total da ordem de 3100kg, foi projetada para suportar cargas aplicadas em seu centro de até 
1500kN. 

As estacas de reação foram do tipo hélice contínua, com comprimento igual a 16m e diâmetro de 
0,40m. No interior de cada estaca de reação foi colocada um tirante de 16,5m de comprimento, 
imediatamente após a sua execução. 
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Figura 2 – Sistema de reação. 

 
RESULTADOS 

 
Provas de carga 

Apresentam-se a seguir os resultados de carga de carga de ruptura das estacas em estudo. Nestes 
valores estão subtraídos os valores do peso próprio (31kN). Somente a estaca 2 apresentou deslocamentos 
que caracterizasse a ruptura do sistema solo-estaca. Nas demais estacas foi utilizado o Método de Van der 
Veen e para extrapolação da carga (Tabela 1 e Figura 3). Na tabela 1 é apresentada também o valor de atrito 
lateral ao longo da estaca para a carga de ruptura prevista, admitindo-se que a ruptura ocorreu somente pela 
ligação estaca solo. 

 
Tabela 1 – Valor da carga de ruptura e atrito lateral. 

Estaca VDV (kN) fs (kPa) 
1 639 42,4 
2 555 36,8 
3 605 40,1 

média 600 39,8 
Obs: Valor com redução da massa da estaca. 
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Figura 3 – Curva carga x deslocamento. 
 
Apresentam-se na Tabela 2 valores de atrito lateral obtidos através da realização de provas de carga à 

compressão, instrumentadas, em estacas de mesmo diâmetro e comprimento, executadas no mesmo local 
(Albuquerque et al., 2001). 

 
Tabela 2 – Valores de atrito lateral (compressão). 

Estaca (kPa) 
1 42,3 
2 40,8 
3 41,4 

média 41,5 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

VDV PC - Compressão

fs
 (k

Pa
)

Estaca 1 Estaca 2 Estaca 3  
Figura 4 - Variação dos valores de atrito. 

 



Estimativa da carga de ruptura à tração 
Apresentam-se na Tabela 3 os valores de carga de ruptura à tração obtidos através de fórmulas 

desenvolvidas para a previsão de ruptura de estacas tracionadas. Na Tabela 4 apresentam-se valores de carga 
de ruptura lateral obtidos através de fórmulas semi-empíricas desenvolvidas para carregamento à 
compressão. 

Para o cálculo da carga lateral utilizando o Método do Tronco de Cone, utilizou-se o parâmetro α 
como sendo o valor médio do ângulo de atrito do solo obtido em ensaios triaxiais. Para o método do Cilindro 
de atrito adotou-se o valor da adesão (ca) como sendo igual ao valor médio do intercepto de coesão obtido em 
ensaios triaxiais. 

 
Tabela 3 - Valores de carga lateral de ruptura obtidos da utilização das fórmulas baseadas no carregamento à 
tração. 

M é t o d o  Qlucalc (kN) fs-calc (kPa) 

Tronco de Cone 2370 157,2 
Cilindro de Atrito 598 39,7 

Meyerhof & Adams (1968) 354 23,5 
Meyerhof (1973) 1158 76,8 

Grenoble (Biarrez & Barraud, 1968), Martin (1966, 1973) 772 51,2 
Graux (1974) 993 65,8 

* Valor com redução da massa da estaca.  
 

Tabela 4 - Valores de carga lateral de ruptura obtidos da utilização das fórmulas baseadas no carregamento à 
compressão. 

M é t o d o  Qlucalc (kN) fs-calc (kPa) 

Aoki-Velloso (1975) - SPT 87 5,5 
Aoki-Velloso (1975) – CPT Begemann 306 19,4 

Aoki-Velloso (1975) – CPT Elétrico 58 3,7 
Pedro Paulo Velloso (1981) – CPT Elétrico 730 46,2 

Decourt & Quaresma (1996) - SPT 271 18,0 
Philipponnat (1978) – Cone Elétrico 594 37,6 

* Valor com redução da massa da estaca.  
 
Nas Tabelas 5 e 6, apresentam-se as relações entre os valores calculados através das fórmulas e o 

resultado médio da prova de carga, tomando como base os valores fornecidos pelo método de Van der Veen. 
 
Tabela 5 – Relação entre valores fornecidos pelos métodos de previsão à tração e valor médio da carga de 
ruptura. 

M é t o d o  Qpc/Qcalc 

Tronco de Cone 0,25 
Cilindro de Atrito 1,00 

Meyerhof & Adams (1968) 1,69 
Meyerhof (1973) 0,52 

Grenoble (Biarrez & Barraud, 1968), Martin (1966, 1973) 0,78 
Graux (1974) 0,60 
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Figura 5 – Variação de Qpc/Qcalc em função dos métodos de previsão à tração. 

 
Tabela 6 – Relação entre valores fornecidos pelos métodos semi-empíricos e valor médio da carga de 
ruptura. 

M é t o d o  Qpc/Qcalc 

Aoki-Velloso (1975) - SPT 6,90 
Aoki-Velloso (1975) – CPT Begemann 1,96 

Aoki-Velloso (1975) – CPT Elétrico 10,34 
Pedro Paulo Velloso (1981) – CPT Elétrico 0,82 

Decourt & Quaresma (1996) - SPT 2,21 
Philipponnat (1978) – CPT Elétrico 1,01 
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Figura 6 – Variação de Qpc/Qcalc em função dos métodos semi-empíricos. 



 ANÁLISES E CONCLUSÕES 
Pode-se observar através da Figura 5, que os métodos que mais se aproximaram do obtido da prova de 

carga foram: Cilindro de Atrito e o proposto pela Universidade de Grenoble. Os demais forneceram valores 
muito acima daquele obtido no ensaio. Estes métodos desenvolvidos para previsão de estacas tracionadas 
exigem parâmetros, como coesão e angulo de atrito, adesão estaca-solo, coeficiente de empuxo em repouso 
etc, que geralmente não se dispõe na prática de fundações, o que dificulta a sua utilização. 

Com relação aos métodos semi-empíricos, estes geralmente fornecem a carga de ruptura lateral de uma 
estaca comprimida e, através de um coeficiente redutor, estima-se o valor da carga de ruptura à tração. Deve-
se ressaltar que estes métodos admitem a ruptura no contato estaca-solo, o que nem sempre ocorre em 
fundações tracionadas. Para o caso em estudo, dos métodos semi-empíricos, os que mais se aproximaram do 
valor obtido em campo foi o de Philipponat (1978) e o de Pedro Paulo Velloso (1981), ambos utilizando 
dados do CPT-elétrico.  

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 1, verifica-se que a carga de ruptura da estaca 
tracionada foi inferior ao valor de carga de ruptura lateral de uma estaca idêntica submetida a carregamento à 
compressão, tendo sido esta diferença da ordem de 5%. No entanto, apesar das formas de ruptura de estacas 
tracionadas e comprimidas serem diferentes, deve-se ressaltar que os valores obtidos são um indício de que a 
carga de ruptura à tração de uma estaca com dimensões semelhantes, neste tipo de solo, se aproxima da carga 
de ruptura lateral de uma estaca submetida a esforços de compressão. 

Através da retroanálise dos valores obtidos na prova de carga, pôde-se estimar alguns parâmetros 
utilizados nos métodos de previsão de carga de ruptura à tração. Para o método do tronco de cone obteve-se 
um valor de α=5,6º, inferior aquele utilizado nos cálculos que foi de 25º, que é o valor do ângulo de atrito 
médio ao longo do comprimento da estaca. Para o método de Meyerhof & Adams (1968) o valor de kvtangδ 
obtido foi 0,78, o que representa um valor de kv=1,67, sendo que para o método de Meyerhof (1973) o valor 
de kv obtido pela retroanálise foi de 0,19. 
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