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Resumo: Provas de Carga com carregamento lateral foram realizadas em uma estaca de 7 metros de 
comprimento, executada em solo arenoso fofo e colapsível, em Bauru, no estado de São Paulo, Brasil. O solo 
original, ao redor da estaca foi removido e substituído com solo-cimento antes das provas de carga. Um 
programa similar foi executado na mesma estaca sem nenhuma melhoria do solo. Em cada programa, 3 
provas de carga estáticas foram executadas, a primeira e a segunda com o solo ao redor, na condição da 
umidade natural e o terceiro após inundar o solo, por 48 horas, previamente a prova de carga. Os resultados 
dos dois projetos de pesquisa são apresentados e comparados. 
 
Abstract: : Lateral load tests were performed on a large-scale, single pile, 7 meters length, embedded in 
soft collapsible sand soil, in Bauru, São Paulo State, Brazil. The native soil, surrounding the pile was 
removed from the upper portion of the piles and replaced with soil-cement prior to the load test. A similar 
load test was performed in the same pile without any improvement. In each program, 3 static load tests were 
carried through, the first and the second with the ground in the same condition of natural humidity, and the 
third test after soaking the soil, for 48 hours, prior to the load test. The results of the two research projects are 
presented and compared. 
 
Palavras-chaves: estacas apiloadas; carregamento lateral, reforço de solo, solo-cimento, prova de carga. 
Keywords: soil improvement, lateral load test, cast in place pile, collapsible soil, soil-cement. 
 
1  INTRODUÇÃO 
 
A cidade de Bauru, situada na região central do 
estado de São Paulo, no Brasil, tem o solo 
constituído por uma areia fina argilosa fofa, residual 
de arenito, de características colapsíveis, constatado 
em inúmeros ensaios de laboratório e de campo. A 
intensa lixiviação dos finos ao longo do tempo 
resultou numa estrutura porosa e muito permeável, 
com os grãos de areia cimentados por grumos de 
argila e silte. O nível freático é usualmente profundo 
sendo raramente detectado em furos de sondagens. 
O SPT nos primeiros 3 metros é muito baixo, 
raramente ultrapassando 3 golpes na cravação dos 
últimos 30 cm do amostrador. Correlações entre 
SPT e profundidade mostram que até cerca de 10 
metros o SPT pode ser admitido numericamente 

igual à profundidade em metros. A porosidade 
superficial nos primeiros metros é ligeiramente 
superior a 40%, permitindo que se execute, 
facilmente, estacas moldadas in loco, sem 
revestimento, simplesmente escavadas com trado 
mecânico ou apiloadas. 

Nessa região, as estacas escavadas e apiloadas 
são largamente utilizadas para obras de pequeno e 
médio porte. 

Apesar do amplo uso desse último tipo, a 
sistemática falta de informações tem dificultado a 
previsão de seu comportamento quando submetidas a 
carregamento vertical ou a carregamento horizontal. 

A topografia não plana na área urbana de Bauru 
e a tradição de se aterrar os terrenos antes de 
qualquer edificação, tem levado a execução de 
muros de arrimo em grande quantidade. Os muros 
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de arrimo que chegam a atingir 4 a 5 metros de 
altura, são executados em concreto armado e 
alvenaria de tijolos cerâmicos, apoiados em estacas 
escavadas e apiloadas, raramente providos de 
sistema de drenagem adequado têm apresentado 
inúmeras manifestações patológicas afetando muitas 
vezes edificações vizinhas e ocasionando ações 
cíveis em grande quantidade na justiça local. 

Uma das causas do mau funcionamento desse 
tipo de estrutura é o deslocamento horizontal 
excessivo das estacas de fundação, submetidas a 
carregamento horizontal, notadamente em épocas de 
maior precipitação pluviométrica, ou seja, entre os 
meses de novembro a março. 

A infiltração de água no terreno de fundação das 
estacas, de alta porosidade e características 
colapsíveis, acaba por enfraquecer as ligações entre 
os grãos de areia, formadas por grumos de silte e 
argila, ocasionando perda de resistência e aumento 
da compressibilidade, ocasionando deslocamentos 
horizontais das estacas, incompatíveis com a 
estrutura dos muros de arrimo. 

Essa diferença de comportamento das estacas, 
submetidas a carregamento lateral, quando ocorre 
aumento do teor de umidade do solo já foi detectada 
em provas de carga realizadas com o terreno em 
condição natural e pré-inundado em outros 
programas de pesquisas. 

Objetivando melhorar o comportamento desse 
tipo de fundação quando submetida a esse tipo de 
carregamento, realizou-se essa pesquisa ensaiando 
uma estaca apiloada de 7 metros de comprimento e 
diâmetro 0,25 metros, executando-se um reforço do 
solo com uso de solo-cimento adjacente a estacas 
previamente a realização das provas de carga, cujos 
resultados são fornecidos e discutidos nesse 
trabalho. 
 
2 CAMPO EXPERIMENTAL 

 
Há 15 anos a Faculdade de Engenharia, da Unesp, 
campus de Bauru destinou uma área de 52.000m2 

para fortalecimento dos grupos de pesquisa 
“Comportamento de Fundações” e “Geotecnia e 
Saneamento Ambiental”  

Neste campo, foram executados ensaios 
penetrométricos dinâmicos e estáticos, abertura de 
poço para coleta de amostras e de provas de carga 
em fundação direta e profunda, com diferentes tipos 
de carregamentos. Os valores médios, típicos dos 
parâmetros desse solo, obtidos nos ensaios de 
laboratório, são apresentados na Tabela 01, 
enquanto que a Figura 01 mostra a variação do Índice 
de Resistência a Penetração (N) com a profundidade 
(Z) representativo do solo local. 
 
3 ESTACAS APILOADAS 

 
As estacas apiloadas, também conhecidas como 
estacas pilão ou soquetão, são consideradas 

estacas de deslocamento, moldadas in loco, sem 
revestimento sendo sua execução possível apenas 
em terrenos porosos e não saturados, situação 
comum no interior do Estado de São Paulo. Na 
sua execução, emprega-se o mesmo equipamento 
de estacas do tipo Strauss, exceto com relação à 
piteira e ao revestimento. 
 
Tabela 1. Parâmetros geotécnicos médios. 

Propriedades unidade média. 
GRANULOMETRIA 

areia média 
areia fina 
silte 
argila 

% 
% 
% 
% 

5 
69 
11 
15 

INDICES FÍSICOS 
teor de umidade          (W) 
massa específica           (ρ) 
massa esp. dos sólidos (ρs) 
índice de vazios             (e) 
grau de saturação        (Sr) 
massa esp. seca           (ρd) 

% 
(103kg/m3) 
(103kg/m3) 

- 
% 

(103kg/m3) 

10 
1,77 
2,68 
0,67 
42 
1,6 

LIMITES DE CONSISTÊNCIA 
limite de liquidez        (LL) 
índice de plasticidade.  (IP) 

% 
% 

22,3 
6,1 

RESISTÊNCIA (EFETIVA) 
res. compressão simples Rc  
coesão                              c 
ângulo atrito                     φ 

kPa 
kPa 

graus 

39 
14 
30 

 

 
Figura 1. Exemplo Perfil de sondagem médio local. 
 

A abertura do fuste é efetuada por apiloamento 
através da queda livre de um soquete metálico (pilão), 
com massa entre 300 e 500 kg e diâmetro cerca de 3 
cm menor que o diâmetro nominal da estaca. A queda 
de cerca de 3m de altura, produz uma abertura no 
terreno, compactando o solo ao redor  e permanecendo 
o furo aberto após a retirada do soquete. Acredita-se 
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que o limite de perfuração do solo com esse 
procedimento seja limitado ao valor do índice de 
resistência a penetração do amostrador em torno de 12 
golpes (SPT). 

Outra limitação é a posição do lençol freático. 
Quando se atinge o nível d’água freático o solo é 
deslocado lateralmente, na queda do soquete, e além 
de oferecer uma resistência muito grande a sua 
retirada, devido a aderência solo/soquete o furo não 
mais permanece aberto nessa região, impedindo a 
continuidade dos trabalhos. 

Devido a simplicidade na execução e ao baixo 
custo (mão de obra entre R$3,50 a R$5,00 o metro 
linear, sem cobrança de taxa de mobilização) esse 
tipo de estaca é largamente utilizado para obras de 
pequeno e médio porte (residências e edifícios de 3 
a 7 pavimentos), com comprimentos variando entre 
4 e 12 metros. Apesar do seu amplo uso, a sistemática 
falta de informações tem dificultado a previsão de seu 
comportamento, tornando complexa a determinação de 
sua capacidade de carga. 

Segundo Ferreira (1998), a lacuna existente na 
literatura nacional, que geralmente omite esse tipo 
de fundação, não permitiu muitos avanços quanto à 
garantia de uma capacidade de carga nem a uma 
necessária e premente padronização na sua forma de 
execução, podendo-se afirmar que ainda hoje, em 
diversos locais, trata-se de uma estaca artesanal, 
com inúmeras variações no seu processo executivo. 
 
4  MATERIAIS E MÉTODOS 

 
4.1  O Reforço de Solo Cimento 

 
O reforço consistiu em melhorar química e 
mecanicamente o solo ao redor da estaca, 
executando-se um bloco cúbico de solo-cimento de 
1m de aresta no lado oposto ao do carregamento da 
estaca, o qual foi compactado manualmente em 
camadas. 

O solo utilizado é originário do próprio local do 
ensaio, visto que o solo superficial de Bauru 
apresenta características favoráveis à execução do 
solo-cimento e o consumo de cimento foi de 8% em 
relação à massa seca de solo, que corresponde a 
cerca de 10% em volume, utilizando-se teor de 
umidade de compactação de 12%, baseado em 
estudos de Ferreira (1991) e Lobo (1992). 

Abriu-se uma vala da ordem de 1m3 ao lado da 
cabeça da estaca, com a utilização de ferramentas 
manuais (cavadeira, enxada e pá) como é mostrado 
na Figura 2 e o solo-cimento foi compactado em 
camadas de 0,20m conforme mostrado na Figura 3. 

 
4.2  Provas de Carga 

 
A estaca ensaiada, do tipo apiloada,. foi armada com 
quatro barras de aço de 12,5 mm de diâmetro, sendo 
executado um bloco de coroamento com (40x40x35) 
cm, para a fixação do macaco e dos deflectômetros. 

Esta estaca já fora submetida anteriormente a 
carregamento vertical e horizontal, em outro 
programa de pesquisa, com o solo na condição de 
umidade natural e com pré-inundação, porém sem 
qualquer melhoria do terreno. 

 

Figura 2. Cava executada adjacente a estaca 
 

Figura 3. Compactação manual do solo-cimento 
 
Foram realizadas 3 provas de carga, do tipo 

rápido com estágios de duração 5 minutos, 
independente de estabilização; a primeira e a 
segunda com o solo na umidade natural e a terceira 
com pré-inundação do solo ao redor da estaca e do 
reforço de solo-cimento, por um período de 48 
horas. 

Para a pré-inundação do solo foi executada uma 
cava ao redor do solo reforçado que foi preenchida 
com água, consumindo-se cerca de 9000 litros de 
água por dia, cujo controle foi feito uso de bóia e 
hidrômetro. 

O dispositivo para aplicação de carga à estaca 
constou de um macaco hidráulico alimentado por 
bomba manual, reagindo contra outras estacas que 
se mostraram estáveis durante as provas e aplicando 
carga no sentido que a estaca reagia contra a região 
reforçada do terreno (bloco de 1 metro cúbico de 
solo-cimento). 

Durante as provas de carga foram realizadas 
medidas das cargas aplicadas, utilizando-se célula 
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de carga devidamente calibrada e dos deslocamentos 
transversais do topo da estaca utilizando-se 3 
deflectômetros posicionados em pontos que no 
plano vertical formavam um triângulo eqüilátero; 
dessa forma, além de se obter deslocamento 
horizontal, pode se calcular a rotação do topo da 
estaca ensaiada., as leituras foram feitas nos tempos 
1, 3 e 5 minutos. 

Os extensômetros utilizados permitiram leituras 
diretas de 0,01mm e foram apoiados em perfis de 
metalon presos a piquetes metálicos posicionados 
em pontos afastados 1,5 m da estaca ensaiada. A 
Figura 4 mostra uma ilustração das provas 
realizadas. 

 

Figura 4. Ilustração das provas de carga 
 

5 RESULTADOS OBTIDOS 
 

Neste item, são apresentados os resultados das 3 
provas de carga realizadas, as 2 primeiras com o 
solo na umidade natural e a 3a com pré-inundação 
do solo ao redor da estaca e do bloco de solo 
cimento, com objetivo de verificar a influência da 
colapsividade do solo no comportamento da estaca. 
A Tabela 2 fornece um resumo das 3 provas, onde 
se observa que em todas elas o deslocamento 
máximo atingido foi superior a 25 mm. 

A Figura 5 mostra o resultado da primeira prova 
de carga horizontal realizado na estaca com o solo 
ao redor da estaca e do reforço de solo-cimento na 
condição de umidade natural. Os valores de 
deslocamentos, nessa figura e nas que seguem foram 
medidos no centro de gravidade do triângulo, 
formado pelos deflectômetros, no bloco de 
coroamento da estaca. 

A Figura 6 mostra o resultado do recarregamento 
realizado na estaca apiloada, também com o solo ao 
redor da estaca e do reforço de solo-cimento na 

condição de umidade natural. Essa prova foi 
realizada imediatamente após o término da primeira 
prova. 

 
Tabela 2: Resumo das provas de carga. 

N Solo Nº est. Duração 
Carga 
máx. 

Desloc. 
Máx. 

   (h) (kN) (mm) 

01 Nat 29 2,75 174 28,44 

02 Nat 21 2,10 126 28,36 

03 Inund. 30 2,85 90 34,90 

 

 
Figura 5. Resultado da Prova 1 com solo natural 
 

 
Figura 6. Resultado da Prova 2 com solo natural 
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A Figura 7 mostra o resultado da terceira prova 
de carga horizontal realizado na estaca com pré-
inundação do solo ao redor da estaca e do reforço de 
solo-cimento por 48 horas. 
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Figura 7. Resultado da Prova 3 - solo pré-inundado 

 
6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
6.1  Deslocamentos 

 
Neste item serão analisados os resultados obtidos 
nesse programa de pesquisa e comparados os 
resultados com o programa de pesquisa realizado 
anteriormente na mesma estaca, sem qualquer 
reforço de solo. A Figura 8 mostra os resultados das 
3 provas de carga sobrepostos. 
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Figura 8. Sobreposição dos resultados 
 

O resultado obtido na primeira prova realizada 
na estaca, com o solo na umidade natural, tem o 
formato curva carga-deslocamento que pode ser 
considerada muito próximo dos resultados típicos de 
outros ensaios. 

A forma da curva carga-deslocamento do 
segundo ensaio difere bastante da primeira prova, 
onde se observa que a carga aplicada à estaca até 
cerca de 12 mm de deslocamento é muito inferior a 
necessária na primeira prova para produzir o mesmo 
deslocamento. 

Esse comportamento já havia sido observado em 
outros programas de pesquisa ao se re-ensaiar 
estacas com carregamento horizontal. Esse fato se 
deve ao comportamento elasto-plástico do solo. Ao 
se descarregar a estaca, na primeira prova de carga o 
solo, permanece deformado, criando-se um vazio 
entre a estaca e o solo. 

Quando é iniciada a segunda prova de carga, a 
estaca, por não estar em contado direto com o solo 
na parte superior, se comporta como uma viga 
engastada no solo, com a extremidade livre, até 
encostar no solo novamente. A partir desse 
momento a curva carga-deslocamento tem a 
aparência muito próxima à obtida na primeira prova. 

Esse mesmo fato não é marcante na terceira 
prova de carga, que foi realizada alguns dias após a 
segunda prova. Ao se executar a cava ao redor da 
estaca para inundação o espaço existente entre a 
estaca e o solo acaba sendo preenchida com solo, 
que também é carreado no processo de pré-
inundação do terreno. 

A comparação entre os resultados da primeira 
prova e da terceira mostram significativa perda de 
capacidade de carga da estaca devido ao processo de 
umedecimento do solo, sendo necessária apenas  
cerca de 1/3 da carga aplicada no primeiro ensaio 
para produzir o mesmo deslocamento horizontal na 
estaca. 

A Figura 9 mostra as curvas carga-deslocamento 
obtidas na mesma estaca em outro programa de 
pesquisa, Ferreira (2002), retratando o 
comportamento da mesma estaca, que foi ensaiada a 
carregamento horizontal, sem qualquer reforço de 
solo. Foram também, realizadas 3 provas, as duas 
primeiras com o solo, ao redor da estaca, com 
umidade natural e a terceira com pré-inundação do 
solo. 

Observa-se que é marcante a diferença de 
comportamento; por exemplo, para deslocamento de 
25 mm, no primeiro programa de pesquisa é 
necessário esforço horizontal da ordem de 30 kN, 
enquanto que no segundo programa de pesquisa em 
que foi realizado o reforço de solo-cimento, para o 
mesmo deslocamento é necessário esforço de cerca 
de 170 kN no primeiro ensaio, 120 kN no segundo e 
cerca de 70 kN no terceiro, com pré-inundação do 
solo. 
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Figura 9. Resultado obtido na mesma estaca (Ferreira 

2002) 
 

6.2  Coeficiente de Reação Horizontal do Solo (nh) 
 

Para o solo local, que contém cerca de 70% de areia, 
e cujo SPT varia linearmente com a profundidade, 
tem-se admito que o Módulo de Reação horizontal 
varia linearmente com a profundidade e é nulo a 
superfície. Utilizando a solução apresentada por 
Matlock & Reese (1960), apresenta-se na Figura 10 
a variação do coeficiente de reação horizontal do 
solo (nh) obtido nas 3 provas de carga, para 
diferentes valores de yo, deslocamento da estaca ao 
nível do terreno, nesse programa de em que a estaca 
foi ensaiada após a execução do reforço de solo 
cimento. 
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Figura 10. Variação do coeficiente de reação hori-
zontal nh com o deslocamento yo. 

 
A Tabela 3 fornece os valores do coeficiente de 

reação horizontal do solo obtidos a partir da Figura 
9 para deslocamentos específicos, conforme 
proposto por Carvalho et al (1996), para as provas 

realizadas com reforço do solo com uso de solo-
cimento. 

 
Tabela 3. Valores de nh obtidos nas 3 provas 

Yo PC 01 PC 02 PC 03 

(mm) (MN/m³). (MN/m³). (MN/m³).

6 325 3 60 

12 149 29 16 

nh médiodi 237 16 38 
 

Observa-se que os resultados são muito 
discrepantes em cada uma das provas. Os valores 
obtidos na segunda prova devem ser visto com 
ressalvas, devido ao comportamento elasto-plástico 
do solo que resultou numa folga entre a estaca e o 
solo, portanto esses números não tem nenhum 
significado. 

A Figura 11 mostra a variação do coeficiente de 
reação horizontal do solo (nh) obtido nas 3 provas de 
carga, para diferentes valores de yo,, em programa 
de pesquisa semelhante porém realizado 
anteriormente sem qualquer reforço do solo. 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
yo (mm)

nh
 (k

N
/m

³)

pc 01 N E 09  -  S SC
pc 02 N E 09  -  S SC
pc 03 I E 09  -  S SC

Figura 11. Variação do coeficiente de reação hori-
zontal nh com o deslocamento yo. 

 
A Tabela 4 fornece fornece os valores do 

coeficiente de reação horizontal do solo para valores 
específicos de deslocamentos ao nível do terreno 
para as provas realizadas sem qualquer reforço do 
solo, obtidos a partir da Figura 10. 
 
Tabela 4. Valores de nh . (FERREIRA et al 2002) 

Yo PC 01 PC 02 PC 03 

(mm) (MN/m3) (MN/m3) (MN/m3) 

6 11 1,7 5,7 

12 4,6 1.5 3,8 

médioo 7,8 1,6 4,7 
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Comparando-se os valores do coeficiente de 
reação horizontal do solo das Tabelas 3 e 4, verifica-
se que o reforço com solo-cimento provocou 
significativa e acentuada elevação nos valores de nh 
obtidos. 

Para o primeiro carregamento o solo-cimento 
promoveu um acréscimo superior a 30 vezes em 
relação ao solo sem a melhoria. Quando inundado, 
embora bem mais discreto, o acréscimo resultante 
do solo-cimento foi, também, significativo e da 
ordem de 8 vezes maior que com o solo original. 

Para o primeiro programa de ensaio, com o 
solo original, sem o reforço com solo-cimento, 
os valores encontrados para o coeficiente de 
reação horizontal, são coerentes com aqueles 
típicos para areias citados por DAVISSON 
(1970) que apresenta valores de nh entre 2,8 e 
28 MN/m3 

Mesmo com o emprego do reforço, o caráter 
colapsível do terreno fica evidenciado, face ao 
significativo decréscimo observado quando da 
inundação, em cotejo com os valores obtidos 
sem o encharcamento do terreno. Entretanto, é 
inegável que a melhoria do terreno com solo-
cimento trouxe significativo acréscimo da 
capacidade portante do solo. 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A curva relativa ao terceiro carregamento, com a 
execução do reforço de solo cimento, na prova 
executada após prévia inundação do terreno do 
entorno do conjunto estaca-bloco, difere 
acentuadamente das outras duas anteriores, 
correspondentes ao solo na umidade natural, 
evidenciando claramente o caráter colapsível do 
terreno. 

A pré-inundação do terreno promoveu uma 
severa redução no valor do coeficiente de reação 
horizontal do solo da ordem de 84%, evidenciando o 
efeito da inundação no valor desse parâmetro. 

Para todos os ciclos de carregamento, quando se 
comparam os dois programas de pesquisa, 
constatou-se que o reforço do terreno com solo-
cimento proporcionou significativo aumento da 
capacidade de carga do elemento de fundação, em 
relação ao solo original. 

Os resultados obtidos somam-se a outros 
trabalhos similares desenvolvidos neste local, 
podendo trazer significativas contribuições no 
adequado dimensionamento deste tipo de fundação 
quando submetido a esforços horizontais.  
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