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RESUMO: Este trabalho apresenta os resultados de quatro provas de carga à compressão em estacas 
hélice contínua monitoradas, executadas em uma área experimental, situada na região litorânea da 
cidade de Vitória-ES. O perfil geotécnico é formado por solos sedimentares constituídos por 
camadas de areia entremeadas por camadas de argila mole, de pequena espessura, pertencentes ao 
Período Quaternário. Na área experimental foram realizados vários ensaios de campo, 
compreendendo SPT-T, CPT e DMT. Foram executadas oito estacas, sendo duas estacas teste e seis 
estacas que serviram de reação. As provas de carga foram conduzidas até a ruptura do sistema 
solo/estaca e, ao final, foi extraída metade do comprimento total da cada estaca teste, sendo 
detectado intrusões de argila mole no fuste das estacas.
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1 INTRODUÇÃO

Ao longo das décadas, inúmeros tipos de 
estacas têm sido desenvolvidas e, com certa 
freqüência, novos tipos são introduzidos no 
mercado, buscando maior produtividade na 
execução das fundações com garantia de 
desempenho satisfatório. 

Estudos mais aprofundados sobre o 
comportamento dessas estacas em nosso país 
concentram-se, basicamente, em solos residuais 
e em solos sedimentares do Período Terciário.  
Este estudo enfoca o comportamento à 
compressão de estacas hélice contínua 
monitoradas em perfil geotécnico sedimentar, 
constituído por camadas de areia, entremeadas 
por camada de solo argiloso mole, pertencentes 
ao Período Quaternário, na região litorânea do 
Espírito Santo.   

2 ÁREA EXPERIMENTAL

2.1 Caracterização Geológica-Geotécnica

A área experimental estava localizada na orla da 

porção continental da cidade de Vitória-ES. O 
perfil geotécnico é formado, basicamente, por 
solos sedimentares do Período Quaternário. 
Castello e Polido (1988) mostram, por meio de 
perfis geotécnicos típicos, evidências 
geológicas desses solos e comentam que a 
ocorrência de camadas alternadas de areias e 
argilas num mesmo local denota alternância de 
ambientes de águas paradas (lagunas ou águas 
profundas) e águas mais ou menos turbulentas 
(praias e rios/canais). A formação dos solos 
sedimentares costeiros brasileiros é atribuída
principalmente aos episódios de variações do 
nível do mar ocorridos durante o Período 
Quaternário. As argilas moles encontradas na 
área experimental apresentam características 
típicas de argilas de SFL, conforme definido 
por Massad (1999).

2.2 Investigações Geotécnicas

Na área experimental foi realizada uma ampla 
investigação geotécnica, compreendendo 
ensaios de campo (sondagens do tipo SPT-T, 
ensaios CPT e DMT) e ensaios de laboratório. 
Dados dos ensaios realizados podem ser obtidos 



em Alledi (2004). 
As Figuras 1 e 2 apresentam o perfil 

geotécnico individual das sondagens SPT-T1 e 
SPT-T6 executadas, respectivamente, no centro 
das estacas teste EH1 e EH2. 

Figura 1. Perfil geotécnico individual da sondagem  
SPT-T1 - EHI.

2.3 Estacas Hélice Contínua Monitoradas

Foram executadas oito estacas hélice contínua 
com as seguintes características: duas estacas 
teste de 0,40m de diâmetro, com comprimento 
de 8,0m e 12,0m, instrumentadas em 
profundidade, com strain-gages, em quatro 
níveis e, seis estacas de 0,50m de diâmetro e 
10,0m de comprimento que serviram de reação 
das provas de carga. No interior das estacas foi 
colocada a armadura longitudinal com 4,0m de 
comprimento,4 ∅16mm  com estribos ∅6,4mm  
a cada 20cm, aço CA-50. Nas estacas de reação 
foi introduzido um tirante de barra Dywidag  
ST 85/105, ∅32mm, de 12,0m de comprimento. 
Nas   estacas   teste,   além   da   armadura 

Figura 2. Perfil geotécnico individual da sondagem  
SPT-T6 – EH2.

longitudinal, um tubo de aço galvanizado 
(∅int=42,3mm e espessura 3mm) foi 
introduzido no centro da estaca, pelo eixo do 
trado, antes do lançamento do concreto, 
conforme procedimento recomendado em 
Albuquerque (2001). No interior desse tubo 
galvanizado foram colocadas barras 
instrumentadas com strain-gages. Maiores 
detalhes sobre a instrumentação  ao longo da 
profundidade está apresentada em Alledi(2004).

 
 

3 PROVAS DE CARGA 

Foram realizadas quatro provas de carga (PC) à 
compressão em duas estacas teste, sendo uma 
com carregamento lento e uma com 
carregamento rápido em cada uma das duas 
estacas. As PC do tipo rápida foram executadas 
após realização das PC lenta. O intervalo entre 
o término da PC lenta e o início da PC rápida 
foi de cinco dias para a EH1 e de seis dias para 
a EH2.

 Todas as PC seguiram as recomendações da 
NBR 12131/91. 



3.1 Preparação e Equipamentos das Provas de 
Carga 

Os dispositivos de medidas bem como todo o 
sistema de carregamento foram 
convenientemente abrigados de intempéries.

 As cargas aplicadas no topo da estaca foram 
medidas com uma célula de carga com 
capacidade para 3000kN, instalada entre o 
macaco e a viga de reação. Os deslocamentos 
verticais sofridos pelas estacas teste – EH1 e 
EH2 – durante a realização das provas de carga 
foram medidos, simultaneamente, por meio de
quatro extensômetros mecânicos, com precisão 
de 0,01mm. 

3.2 Descrição das Provas de Carga 

As provas de carga foram realizadas pelo 
procedimento de carga controlada. O controle 
da carga na cabeça da estaca, para mantê-la 
constante em todo o estágio, era feito pela 
leitura da célula de carga. Os carregamentos à 
compressão foram aplicados em estágios 
sucessivos, até a ruptura do sistema solo-estaca   
tanto para o carregamento lento (SML) quanto 
para o carregamento rápido (QML).

Para a estaca  EH1, a prova de carga lenta 
foi executada em estágios de 100kN, até atingir 
a carga  máxima de 720kN. Salienta-se que os 
incrementos adotados nesta PC não ficaram de 
acordo com o que preconiza a NBR 12131, isto 
é, a carga aplicada em cada estágio  foi superior 
a 20% da carga de trabalho. Esse fato pode ser 
explicado com base nos cálculos de previsão de 
capacidade de carga, executados antes da 
realização da prova de carga, apresentando 
carga de ruptura superior à encontrada.

Para a PC rápida da estaca EH1, foi possível 
ajustar os incrementos conforme a norma  
NBR 12131. Assim, para o ensaio rápido, foram 
adotados estágios de 35kN, mantidos durante 
cinco minutos, independente de estabilização 
dos deslocamentos, até a carga máxima de 
756kN.

Para a estaca EH2, a prova de carga lenta foi 
executada em estágios de 100kN, atingindo a 
carga máxima com 1100kN. Para essa prova de 
carga, destaca-se: no estágio de 700kN, não se 
atingiu a estabilização dos deslocamentos 
medidos no topo do bloco. Permaneceu-se nesse 
estágio de carga por um período de doze horas, 

e o percentual de estabilização de 6,3% se 
manteve praticamente inalterado nas últimas 
seis horas. Apesar de esse percentual  ser maior 
que o valor de 5%  recomendado pela norma 
brasileira, decidiu-se prosseguir com a prova de 
carga. Essa decisão foi embasada na análise do 
coeficiente de fluência de Ferreira e Lopes 
(1985) que apresentou  valor que sugere curva 
do tipo 1, com tendência à estabilização. 
Prosseguiu-se com o ensaio por mais nove 
horas e,  chegando ao estágio de 1100kN, os 
deslocamentos se estabilizaram, atendendo ao 
critério da norma brasileira. Como o recalque 
total da estaca já tinha atingido 55,61mm  
(> 10% do diâmetro da estaca) e o curso do 
êmbolo do macaco hidráulico estava chegando 
ao fim, bem como o curso dos extensômetros 
mecânicos, colocando em risco a integridade 
dos equipamentos e a estabilidade do sistema, 
decidiu-se pelo descarregamento. A carga final 
foi mantida durante um período de doze horas, 
conforme recomenda a NBR 12131, antes de se 
efetuar o descarregamento que foi realizado em 
cinco estágios de 220kN. 

Passadas dezenove horas desse primeiro 
descarregamento e após ajuste do sistema de 
carregamento e dos equipamentos, foi 
reiniciada a PC lenta da EH2. O recarregamento
foi executado com o mesmo incremento de 
220kN adotado para o primeiro 
descarregamento. Durante a passagem do 
estágio de carga de 880kN para 1100kN, ao se 
atingir a carga de 975kN, a alavanca da bomba  
do macaco quebrou. Assim, descarregou-se o 
sistema até o estágio anterior de 880kN, 
mantendo-se a carga por um período de uma 
hora e quinze minutos até se consertar a 
alavanca. Em nova tentativa de recarregamento, 
conseguiu-se chegar até 1080kN com 
macaqueamento contínuo durante trinta 
minutos. Permaneceu-se nesse estágio de carga 
por seis horas, chegando-se ao limite do curso 
do êmbolo do macaco e dos extensômetros 
mecânicos. Iniciou-se, assim, o segundo 
descarregamento em cinco estágios de 216kN.

Na PC rápida da estaca EH2, foram adotados 
estágios de 50kN, mantidos durante cinco 
minutos, independente de estabilização dos 
deslocamentos, até a carga de 1150kN.

Tanto para a estaca EH1 quanto para a EH2, 
ao final da PC lenta, já era possível observar 
uma superfície de cisalhamento do solo ao redor 



Fuste
Placas de 
argila

do fuste. Essa superfície aumentou quando da 
realização do ensaio rápido.

4 EXTRAÇÃO DAS ESTACAS

Com o objetivo de conhecer as características 
geométricas dos fustes das estacas executadas 
foi tentada a extração das estacas teste. Cabe 
ressaltar que a operação de extração não foi 
bem-sucedida, devido a problemas operacionais 
(impossibilidade de acesso à área experimental 
de guindaste de maior capacidade de arranque). 
Conseguiu-se extrair, apenas, um trecho do 
fuste das estacas teste.  Da estaca teste EH1 
foram extraídos 4,0m de um total de 8,0m e da 
estaca teste EH2, 5,5m de um total de 12,0m. 

Ao se extrair a estaca EH2, observou-se que 
havia placas de argila mole, de espessuras 
variáveis (até 5,0cm), aderidas ao longo do seu 
fuste (Fig. 3). Essas placas de argila  situavam-
se numa cota superior a da camada de argila 
mole, onde se conclui que o solo mole foi 
arrastado pelo trado contaminando a camada de 
areia sobrejacente.

Figura 3. Placas de argila mole aderidas ao fuste da estaca 
EH2.

 Embora, na fase de concretagem da estaca, a 
velocidade de subida do trado tenha sido 
controlada por equipamento Taralog, de modo a 
garantir uma pressão sempre positiva dentro da 
cava que estava sendo concretada, intrusões de 
argila mole sob forma de placas foram 
detectadas na porção extraída do fuste da estaca 
EH2 (Fig. 4). Essas placas de argila 
apresentavam uma espessura de até 6,5cm.

Figura 4. Vista frontal da cava no fuste da estaca EH2 
devido à intrusão de argila.

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE 
RESULTADOS 

Nas Figuras 5 e 6 são apresentadas as curvas 
carga x deslocamento obtidas nas provas de 
carga lenta e rápida. Na Tabela 1 estão 
especificados os valores de carga e de 
deslocamento máximos atingidos nos ensaios.

Tabela 1. Valores de carga e deslocamento máximos 
obtidos nas provas de carga.

Estaca Ensaio
Carga 

Máxima
(kN)

Deslocamento 
Máximo

(mm)
EH1 Lento

Rápido
720
756

41,99
40,79

EH2
Lento
Lento

Rápido

1100
1080
1150

69,97
77,08
47,84

Analisando-se as Figuras 5 e 6, observa-se 
que, apesar de ter havido um recalque 
considerável (> 10% do diâmetro   nominal  
da estaca), a forma das curvas  
carga x deslocamento nas PC lenta não 
apresentam um pico caracterizando ruptura bem 
definida. Assim, determinou-se a carga de 
ruptura das estacas EH1 e EH2 por meio de 
métodos matemáticos, cujos resultados estão na 
Tabela 2.

Observando-se a Tabela 2, verifica-se que, 
pelo método da norma brasileira, o valor da 
carga de ruptura  obtido foi inferior aos demais 
métodos que apresentam valores próximos entre 
si. Assim, a carga de ruptura definida para a 
estaca  EH1 foi 700kN e para a estaca EH2, 
1000kN. 
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Figura5. Curva carga x deslocamento – EH1.

Tabela 2. Carga de ruptura das estacas por meio de 
métodos matemáticos,  PC lenta.

Estaca Método Carga de 
Ruptura (kN)

EH1

Norma Brasileira
De Beer

90% Brinch – Hansen
Füller e Hoy

Norma Inglesa – 10%D

565
700
705
700
715

EH2

Norma Brasileira
De Beer

90% Brinch – Hansen
Füller e Hoy

Norma Inglesa – 10%D

845
1000
1050
1000
1020

D: diâmetro da estaca.

A carga de ruptura convencional, 
considerando uma deformação correspondente a 
10%  do   diâmetro   real   da   estaca,   ou   seja,
comportamento de estaca cravada, foi de 
720kN para a EH1 e 1080kN para EH2.
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Figura 6. Curva carga x deslocamento – EH2.

As máximas cargas obtidas para as estacas 
hélice contínua nas PC lenta e rápida ficaram 
próximas uma da outra. O acréscimo na carga, 
devido ao segundo carregamento,  foi de 5% 
para a estaca EH1 e 4,5% para a estaca EH2, 
mostrando que a velocidade de carregamento 
(rápida ou lenta) pouco influenciou na 
determinação da capacidade de carga conforme 
já observado, por exemplo, por Massad e Winz 
(2000). Verifica-se que, no segundo 
carregamento, a curva carga x deslocamento 



apresenta pequenos deslocamentos para 
incrementos de cargas até próxima à carga de 
ruptura adotada, mostrando que o deslocamento 
ocorrido no primeiro carregamento foi, 
praticamente, plástico, conforme demonstrado, 
também, pela curva de descarregamento. 

As PC foram conduzidas até se obter 
deslocamentos no topo maiores que 10% do 
diâmetro nominal da estaca (Tab. 1). A estaca 
EH1 atingiu a carga de ruptura, definida por 
métodos matemáticos, com deslocamentos da 
ordem de 6,5% do diâmetro real (41,6cm), o 
que corresponde a 27,12mm.  E, na estaca EH2, 
a ruptura, definida por métodos matemáticos, 
ocorreu com 31,44mm de deslocamento  
correspondendo a deslocamentos da ordem de 
7,5% do diâmetro real (41,7cm). Esses 
percentuais obtidos são próximos aos valores 
usuais, sugeridos na literatura para estacas 
cravadas (10% do diâmetro) e bem inferiores 
aos valores usuais sugeridos para estacas 
escavadas (25% a 30% do diâmetro).

6 CONCLUSÕES

As conclusões deverão ser utilizadas com 
cautela uma vez que foram obtidas por meio da 
análise de apenas duas provas de carga.
- As curvas carga x deslocamento obtidas nas 
PC lenta não mostraram ruptura bem definida 
apesar de apresentarem um recalque 
considerável (≥ 10% do diâmetro da estaca). O 
valor da carga de ruptura foi definido como 
700kN para estaca EH1 e 1000kN  para EH2.
- As máximas cargas obtidas para as estacas 
hélice contínua nas PC lenta e rápida foram 
bem próximas. O acréscimo de carga, com a 
realização  do ensaio rápido, foi de 5% para a 
estaca EH1 e 4,5% para a estaca EH2, 
mostrando que a velocidade de carregamento  
pouco influenciou na determinação da carga de 
ruptura.
- No segundo carregamento, ocorreram 
pequenos valores de deslocamentos para 
incrementos de cargas até próximos à carga de 
ruptura, mostrando que o deslocamento 
ocorrido no primeiro carregamento foi, 
basicamente, plástico, conforme demonstrado, 
também, no descarregamento.
- As estacas atingiram a carga de ruptura, 
definida por método matemático, com 

deslocamentos próximos ao valor sugerido para 
estacas cravadas. Assim, as estacas hélice 
apresentaram comportamento mais próximo de 
estaca cravada que de estaca escavada, no que 
tange aos deslocamentos necessários para se 
atingir a ruptura.
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