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RESUMO: Neste trabalho é apresentada a análise, sob a ótica da engenharia geotécnica, do 
comportamento de uma estaca cravada metálica (perfil laminado tipo “I” W250 x 32,7), como 
fundação profunda submetida à compressão axial. É verificada sua capacidade de carga à 
compressão axial sob dois aspectos: ensaio de carregamento dinâmico, realizado quando da 
cravação, e prova de carga estática, posteriormente, interpretando-se os resultados obtidos nestes 
dois ensaios em face de suas peculiaridades inerentes e observando-se a condição geológico-
geotécnica do local, solo de diabásio. 

PALAVRAS-CHAVE: Estacas Metálicas, Prova de Carga Estática, Ensaio de Carregamento
Dinâmico.  

1 INTRODUÇÃO

A utilização, pela engenharia brasileira, de 
perfis de aço laminado como elemento 
estrutural de fundação tem sido crescente e 
diversificada. O surgimento de uma série de de 
pesquisas sobre esta modalidade de fundação é 
salutar, existindo espaço para uma compreensão 
técnica maior quanto ao emprego desse tipo de 
material como estaca metálica cravada à 
percussão nos maciços em geral e, em 
particular, em solo de diabásio da região de 
Campinas - SP (parte do tema de doutoramento 
do primeiro autor) e das regiões norte e leste do 
Estado de São Paulo, regiões oeste dos Estados 
do Paraná e Santa Catarina e norte e oeste do 
Rio Grande do Sul.

Segundo Alonso (1998) em várias situações
a utilização de estacas metálicas se torna 
economicamente viável, pois podem atender a 
várias fases de construção da obra, além de 
permitirem uma cravação fácil, provida de 
baixa vibração, trabalhando bem à flexão e não 
tendo maiores problemas quanto à manipulação, 
transporte, emendas e cortes. Além disso, 
podem ser cravadas através de terrenos 
resistentes sem o risco de provocar o 
levantamento de estacas vizinhas, mesmo com 

uma grande densidade de estacas, nem risco de 
quebra. Também no caso de existir subsolos 
que se estendem até as divisas do terreno, as 
estacas metálicas podem ser uma solução 
vantajosa, pois servem como elemento de 
contenção na fase de escavação e como 
fundação dos pilares junto à divisa, sem 
necessidade da utilização de viga de equilíbrio.

Nesse contexto, os perfis laminados tipo “I” 
e “H”, de denominação respectivamente W e 
W/HP (tipo Gerdau Açominas), estão entrando 
na prática geotécnica brasileira para fins, além 
do tradicional como contenção, de 
estaqueamento para fundações profundas. 
Assim, o presente trabalho almeja contribuir no 
aprofundamento das pesquisas geotécnicas 
dirigidas a esta modalidade de fundação.

2 METODOLOGIA

2.1 Campo Experimental

No Campo Experimental de Mecânica dos 
Solos e Fundações da Unicamp já foram objeto 
de ensaio estacas pré-moldadas escavadas, 
hélice contínua e hélice tipo ômega 
(Albuquerque, 1996 e 2001) e estacas raiz 



(Nogueira, 2004). Desta maneira, além das 
estacas serem estudadas em um local bem 
representativo, pode-se promover a 
comparação, no mesmo maciço, entre os 
diferentes tipos de estacas.

O perfil do Campo Experimental é 
constituído por solo de diabásio, apresentando 
uma camada superficial de 6,5 m de argila silto-
arenosa (porosa, laterítica e colapsível), seguida 
de uma camada constituída de argila silto-
arenosa (residual) até 20 m (Albuquerque, 
2001).

A caracterização geotécnica do Campo 
Experimental da Unicamp teve significativa 
contribuição de Giacheti (1991), Monacci 
(1995), Albuquerque (1996) e Peixoto (2001), 
onde a sua implantação contribuiu 
decisivamente na consolidação da linha de 
pesquisa em Fundações em Solos Tropicais 
(Carvalho et al., 2000). As Tabelas 1 e 2 a 
seguir ilustram algumas características do 
campo experimental.

Tabela 1. Valores de Nspt, Torque e caracterização tátil-
visual do solo próximo à estaca.

SPT-T 26Prof
(m) N

spt
Tmáx

(kgf.m)
Tres

(kgf.m)
Camadas

(NA = 19,80m)

1à6 5,3* 2,8* 1,3*
Argila silto-

arenosa 
(porosa)

7 9 6 2
8 8 9 6
9 9 11 7
10 12 16 11
11 18 20 16
12 17 22 16
13 15 20 13
14 18 23 15
15 16 18 14

Silte argilo-
arenoso (solo

residual)

16 14 17 12
17 15 19 13
18 25 30 18

Silte muito 
argiloso (solo

residual)
19 29 33 19
20 23 23 18

Areia siltosa, 
pouco argilosa, 
(solo residual)

Tabela 2. Índices Físicos ( Albuquerque  2001).
Prof.
(m)

γnat
(kN/m3)

γd
(kN/m3)

w
(%)

Sr
(%) e

1 à 6 13,6 11,0 23,8 41,4 1,72
7 à 16 15,6 11,9 31,5 62,3 1,52

2.2 Estaca teste

A estaca aqui analisada consiste em um perfil 
laminado I10” (W 250 x 32,7) apresentando 
uma tensão de escoamento de 345MPa (carga 
de trabalho do elemento estrutural, sem 
desconto por corrosão, 500kN 
aproximadamente), altura 258mm e largura da 
aba 146mm, com área e perímetro de seção 
transversal 42,1cm2 e 107,1cm, 
respectivamente. Para fins da pesquisa, o 
elemento foi denominado estaca P4.

A fundação foi cravada em 04/03/05, com o 
auxílio de um bate-estacas com pilão de 19kN e 
altura de queda dos golpes 0,70m. A execução 
da estaca iniciou-se com a cravação de 11m de 
perfil de comprimento total 12m, seguido do 
içamento pela torre de outro segmento de 7m de 
comprimento. Em seguida, após o trabalho de 
soldagem de topo e das talas de emenda (ABEF, 
2004) entre a cabeça do primeiro e o pé do 
segundo, houve a retomada da cravação até a 
profundidade estipulada de 18m, deixando-se 
desta forma 1m livre em virtude da posterior 
realização de ensaio de carregamento dinâmico.

Após a cravação, notou-se claramente que, 
pelo menos até a profundidade de 3,2m, a 
interface solo-elemento estrutural somente se 
dava através das faces externas de suas mesas.

2.3 Prova de Carga Estática e Ensaio de 
Carregamento Dinâmico

Segundo Niyama et al. (1998) uma grande 
vantagem da prova de carga estática (NBR 
12131/91) é se tratar de um ensaio onde se 
repercute o complexo comportamento do 
conjunto solo-fundação; influenciado pela 
modificação provocada no solo pelos trabalhos 
de infra-estrutura da obra e execução das 
fundações e pelas incertezas decorrentes das 
dificuldades executivas das fundações.

Optou-se nesta pesquisa em realizar uma 
Prova de Carga Estática “Mista”, que se 
desenvolvesse como Lenta (SML) até sua 
suposta carga de trabalho (300kN), objetivando-
se uma maior precisão na medida do recalque  
até esse ponto, e, em seguida, se desenvolvesse 
como Rápida (QML) até sua suposta carga de 
ruptura (2 x 300kN = 600kN) para maior 
praticidade.

A prova de carga dinâmica de um elemento 



de fundação (NBR 13208/94), em geral uma 
estaca, é um ensaio em que se aplica um 
carregamento dinâmico axial com o objetivo de 
obter, dentre outras informações, 
principalmente uma avaliação de sua 
capacidade de carga, com a utilização de uma 
instrumentação adequada e da aplicação da 
teoria de equação de onda (Niyama et al., 
1998).

Segundo Kormann et al. (1999), quando uma 
estaca recebe um golpe de martelo, o impacto 
gera uma onda de compressão. A onda 
decorrente do choque do martelo, que 
inicialmente comprime a cabeça da estaca, em 
frações de segundo se propaga até a ponta, 
retornando em seguida ao topo e assim 
sucessivamente. À medida que as ondas se 
deslocam do topo até a ponta da estaca, a sua 
intensidade tende a se modificar. Para que a 
estaca supere a resistência oferecida pelo solo e 
penetre no terreno, a energia transferida pelo 
martelo é consumida gradualmente. Durante 
esse processo, a onda do impacto produz 
reflexões compressivas sempre que aparecem 
“barreiras” em seu caminho, tais como atrito 
lateral e resistência de ponta. Por outro lado, 
caso a onda encontre regiões de pouca 
mobilização de atrito lateral e resistência de 
ponta, ou até mesmo danos na estaca, uma 
resposta distinta ocorre. Nessas situações, as 
reflexões compressivas diminuem, podendo 
inclusive aparecer ondas de tração.

Utilizando-se transdutores de deformação 
específica e acelerômetros posicionados 
próximo ao topo da estaca, pode-se medir a 
intensidade da onda causada pelo impacto do 
martelo, e as alterações que a mesma sofre à 
medida que encontra as resistências do solo.Os 
transdutores de deformação específica e 
acelerômetros permitem obter, respectivamente, 
registros de força e velocidade. Os sinais 
enviados pelos instrumentos são processados 
por um equipamento que condiciona e processa 
as informações dos sensores, fornecendo sinais 
que representam a variação da intensidade de 
força e velocidade na estaca, ao longo do tempo
(Kormann et al. ,1999). 

O método de análise de registros de campo 
conhecido como CAPWAP é o mais utilizado 
para estimativa da capacidade de carga e 
distribuição de resistências ao longo da 

profundidade, a partir dos dados de medições de 
força e aceleração. Nesse modelo admitem-se as 
forças de reação do solo como passivas, sendo 
expressas como função apenas do movimento 
da estaca (Gonçalves et al., 2000).

3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS 
ENSAIOS EFETUADOS

A estaca em questão foi submetida a um ensaio 
de carregamento dinâmico transcorridos cinco 
dias após sua instalação, utilizando-se o mesmo
bate-estacas da cravação.

A instrumentação consistiu em dois 
transdutores de deformação específica e dois 
acelerômetros, posicionados a 70cm do topo do 
elemento, com um comprimento ensaiado (L) 
de 18,3m. Os golpes do martelo foram 
monitorados com um equipamento do tipo Pile 
Driving Analyzer (PDA), tendo-se medido 
também as negas correspondentes com lápis e 
papel. O ensaio envolveu o uso do 
procedimento de energias crescentes. Após uma 
seqüência inicial de quatro golpes, procedeu-se 
a ajustes no sistema de amortecimento, tendo-se 
então recomeçado o ensaio.

A Tabela 3 resume dados da prova de carga 
dinâmica. O ensaio compreendeu 10golpes 
(alturas de queda de 10 a 160cm), que 
permitiram alcançar uma energia máxima de 
15,2kN.m e tensões compressivas no topo da 
ordem de 170MPa.

Tabela 3. Dados do ensaio de carregamento dinâmico 
(5 dias após a instalação).

Golpe
Altura de 

queda 
(cm)

EMX 
(kN.m)

CSX 
(MPa)

DMX 
(mm)

Nega 
(mm)

1 10 0,7 63 5 0
2 20 1,7 91 8 0
3 30 2,6 106 11 0
4 40 3,7 116 12 0
5 60 5,5 128 15 3
6 80 7,8 138 19 10
7 100 10,4 147 23 10
8 120 12,6 157 26 15
9 140 15,2 171 29 20

10 160 14,6 167 32 25
Obs.: EMX = energia líquida transferida, CSX = tensão 
média de compressão no nível dos sensores, DMX = 
deslocamento máximo no nível dos sensores.

A interpretação dos sinais dinâmicos se deu 



com o uso da velocidade de propagação de onda 
(c) típica de estacas metálicas – 5123m/s – e 
um módulo de elasticidade dinâmico de 
206,8GPa. A Figura 1 ilustra os dados 
monitorados no golpe 5, tendo-se representado 
os sinais de força (linha cheia) e velocidade x 
impedância (linha tracejada). Os sinais 
dinâmicos mostraram uma tendência da 
proporcionalidade entre força e a velocidade se 
preservar ao longo de um trecho que excede 
1,0L/c, fato que denota a ausência de reflexões 
associadas ao atrito lateral na porção superior 
da estaca. O retorno de reflexões compressivas 
é mais significativo apenas após o tempo 
2,0L/c. 

Figura 1. Sinais de força e velocidade × impedância do 
golpe 5.

No intuito de se obter informações referentes 
à interação estaca-solo por ocasião do ensaio 
dinâmico, os golpes 4 a 7 foram selecionados  
para análises CAPWAP convencionais. A 
emenda entre segmentos foi modelada com o 
uso de slacks e reduções de impedância. O 
match quality das análises se mostrou bastante 
satisfatório, na faixa de 1,49 a 1,63. Os valores 
de quake de fuste e ponta situaram-se 
respectivamente entre 1,6-5,8 e 2,0-13,0mm. O 
damping de fuste das análises variou de 0,66 a 
0,90s/m e o damping de ponta entre 0,33 e 
1,5s/m. As resistências mobilizadas nos 
diferentes golpes resultaram em uma faixa 
relativamente estreita, compreendida entre 439 
e 460kN. Aproximadamente 40% das 
resistências corresponderam à contribuição da 
ponta.

Cerca de 11 meses após a instalação da 
estaca, procedeu-se à realização de uma prova 
de carga estática. A Figura 2 apresenta, para a 
estaca P4, a curva carga (kN) x recalque 
acumulado (mm), obtida através de prova de 
carga estática “mista”.
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Figura 2. Curva carga (kN) x recalque acumulado (mm) 
referente à prova de carga “mista” na Estaca P4.

No que se refere à determinação preliminar 
da carga de ruptura do sistema solo-elemento 
estrutural para este ensaio, necessária para se 
definir o número de estágios e o valor dos 
incrementos de carga de cada estágio, um 
estudo prévio utilizou-se de comparações com 
outras estacas metálicas situadas no mesmo 
sítio. Essas foram cravadas conjuntamente à 
estaca objeto deste artigo, em profundidades 
semelhantes, tendo sido submetidas a ensaios 
estáticos antes da estaca aqui analisada. 

Portanto, utilizou-se como carga de ruptura o 
valor de 600kN, e como carga de trabalho o 
valor de 300kN. Desse modo, houve 5 estágios 
lentos, com a prova de carga partindo do zero e 
aumentando, à taxa constante de 60kN por 
incremento, até 300kN e 10 estágios rápidos, 
partindo da carga 300kN e aumentando, à taxa 
constante de 30kN por incremento, até 600kN. 
Foram necessários mais 3 incrementos inteiros 
de 30kN cada, sendo que, logo após o início do 
bombeamento, para se atingir o estágio seguinte 
(720kN), ocorreu a “ruptura” da ligação estaca-
solo. (700kN).

A Tabela 4 ilustra alguns pontos importantes 
do ensaio.

Tabela 4. Dados da Prova de Carga Estaca P04.
Carga de Ruptura  (kN) 700kN

Recalque na Carga de Ruptura 31,93mm
Recalque Permanente 25,18mm

Recalque na Carga de trabalho* 4,12mm
* Deslocamento correspondente ao estágio de carga igual 
à metade da carga de ruptura (mm), obtido por 
interpolação linear.

Albuquerque et al. (2001) apresentam uma 
estaca pré-moldada de concreto, instrumentada 
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em profundidade, com 14m de comprimento e 
diâmetro 0,18m, e três estacas tipo ômega, 
consideradas de deslocamento, com diâmetro 
0,40m e comprimento 12m, submetidas à prova 
de carga estática neste mesmo sítio, que, no 
estágio de ruptura, alcançam em torno de 15% 
de sua carga de ruptura total devido à ponta.

Com base nessa tendência, a parcela de 
ponta corresponderia a 0,15 x 700 = 105 kN, e a 
parcela de fuste a 0,85 x 700 = 595 kN. O atrito 
lateral unitário máximo de 35kPa, mostra-se 
próximo ao registrado para a estaca pré-
moldada (29kPa).

4 - CONCLUSÕES

Deve-se notar que uma comparação direta da 
resistência mobilizada no ensaio dinâmico –
460kN (5 dias após a cravação) e a carga de 
ruptura da prova de carga estática – 700kN (11 
meses após a cravação) deve considerar 
possíveis efeitos de tempo na interação estaca-
solo. Outro ponto que deve ser ressaltado é o 
valor da carga de ponta fornecida pela prova de 
carga dinâmica, da ordem de 40% da carga do 
topo, valor este muito superior aos resultados 
obtidos nas estacas do tipo “deslocamento” 
executadas nesse local. Este fato será avaliado 
de melhor forma com as análises de outras 
provas de cargas dinâmicas executadas em 
outras estacas.

Como a carga de ruptura obtida 
estaticamente mostrou-se significativamente 
superior à resistência mobilizada por ocasião da 
prova de carga dinâmica, tem-se que uma 
possível evolução de resistências com o tempo é 
um aspecto que merece ser investigado com 
mais profundidade.

É importante ressaltar que os resultados 
apresentados tratam-se da análise de uma única 
estaca, e que com o andamento da pesquisa de 
doutoramento, poder-se-á avaliar com mais 
eficácia o comportamento de estacas metálicas 
neste tipo de subsolo.
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