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RESUMO 

Neste trabalho apresentam-se os resultados de provas de carga estáticas em estacas tipo hélice contínua 
executadas em sedimentos Quaternários da planície costeira da cidade de Maceió, Alagoas, situada na 
região Nordeste do Brasil. Foram executadas três provas de carga, sendo o primeiro ensaio (PC1) 
realizado em estaca com diâmetro de 0,50m e comprimento de 14m e os outros dois ensaios (PC2 e PC3) 
executados em estacas de 0,60m e comprimento de 9,0m. Na PC1 foram aplicadas 1920kN e o recalque 
máximo foi de 23,62mm. A PC2 foi conduzida até 2500kN e o recalque máximo no topo foi de 40,04mm. 
Na PC3 foram aplicadas 2800kN, com recalque máximo no topo de 40,04mm, sendo que esta estaca foi 
instrumentada em profundidade com extensômetros elétricos (strain-gages). Os resultados da 
instrumentação mostraram que a transferência de carga da estaca para o solo através da ponta ocorreu 
desde o início do carregamento, e ao final do ensaio 82,5% da carga aplicada no topo foi transferida ao 
solo pela ponta da estaca. 

ABSTRACT 

This work presents the results of static load tests in continuous flight auger piles performed in Quaternary 
sediments of the coastal plain of Maceió, Alagoas, located in northeastern Brazil. Three load tests were 
performed, the first test (PC1) held on a pile with 0.50m diameter and 14m length and the other two 
tests (PC2 and PC3) performed on a pile with 0.60m diameter and 9m length. In PC1 were applied 
1920kN and the maximum settlement was 23.62mm. The PC2 was loaded to 2500kN and the maximum 
settlement on top was 40.04mm. In PC3 2800kN were applied, with maximum settlement on top of 
40.04mm, and this pile depth was instrumented with strain gages. The instrumentation results showed 
that the pile load transferred to the ground through the tip occurred since the start of loading, and at the 
end of the test, 82.5% of the load applied on top was transferred to the ground by the tip of the pile. 

1 - INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, a estaca Hélice Contínua tem sido largamente executada em obras localizadas na 
região praieira de Maceió, capital do Estado de Alagoas, localizado no Nordeste Brasileiro (Figura 1). Até 
2013 a grande maioria das obras em Maceió eram projetadas em estacas rotativas-injetadas com bulbos 
(Marques, 1997, 2004, 2006) que é um tipo de estaca escavada de pequeno diâmetro, preenchida com 
argamassa fluida, armada ao longo de todo o comprimento e executada com alargamentos propositais ao 
longo do fuste (bulbos). A baixa produtividade da estaca rotativa-injetada justificou o rápido 
desenvolvimento da hélice contínua em Maceió. Desde então várias obras têm sido projetadas em 
estacas hélice contínua, contribuindo para um melhor entendimento do comportamento desse tipo de 
estaca nos solos característicos da região praieira da cidade de Maceió. 

Este artigo tem por objetivo apresentar os resultados de provas de carga estáticas em estacas tipo Hélice 
Contínua executadas em uma obra localizada na orla marítima de Maceió. Foram executadas três provas 
de carga numa mesma obra composta por duas torres residenciais de 24 pavimentos, sendo o primeiro 
ensaio (PC1) realizado em estaca com diâmetro de 0,50m e comprimento de 14m pertencente às 
fundações da Torre A, e os outros dois ensaios (PC2 e PC3) executados em estacas de 0,60m e 
comprimento de 9,0m, pertencentes às fundações da Torre B. 

As sondagens à percussão com SPT realizadas no local indicaram a profundidade média do lençol freático 
a 3,5m. O subsolo da área estudada é predominantemente arenoso, com areias puras e areias siltosas, 
compacidade fofa a muito compacta, e ocorrência de argilas com pouco areia em profundidades 
superiores a 10m, consistência dura. As estacas da Torre A foram executadas com trado helicoidal 
convencional, com ponta assente em argila arenosa de consistência dura. Porém no subsolo da Torre B foi 



verificada a presença de arenito por volta de 9,0 m de profundidade, com espessura variável entre 0,65 a 
0,80m. Assim, as estacas da Torre B foram executadas com trado helicoidal especial, com ponta cônica 
reforçada com “roller-bits”, cujo objetivo principal foi permitir o embutimento da ponta em solo de alta 
resistência. 

Figura 1 – Localização da cidade de Maceió 

2 - CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICO GEOTÉCNICO DA ÁREA EM ESTUDO 

2.1 - Aspectos geológicos 

O núcleo urbano da cidade de Maceió ocupa planícies e tabuleiros situados entre a lagoa Mundaú (a 
oeste) e o Oceano Atlântico (a leste). As planícies são constituídas por sedimentos quaternários recentes, 
do período Holoceno. Esses sedimentos, ou depósitos, formam planícies de origens aluviais, flúvio-
marinhas, flúvio-lacustres, terraços, dunas e recifes. Litologicamente, são constituídas de: a) areias, 
siltes e poucas argilas inorgânicas nas planícies aluvionais, flúvio-marinhas, terraços e dunas de areias; 
b) siltes argilosos orgânicos e turfas nas áreas flúvio-lacustres; e c) de calcários e arenitos, nas áreas dos 
arrecifes (ou recifes). Os tabuleiros são formados de sedimentos Terciários-Quaternários (formação 
Barreiras) do Plioceno e Pleistoceno. São constituídos de areias, argilas e siltes, misturados entre si, 
concreções ferruginosas, seixos de tamanhos variados e cores variadas. A Figura 2 apresenta um perfil 
geológico sintetizado da região praieira, e da parte alta da cidade de Maceió (Marques, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Perfil geológico sintetizado da cidade de Maceió (Marques, 2004) 



2.2 - Aspectos geotécnicos 

A investigação geotécnica da área em estudo foi baseada em sondagens a percussão com SPT 
executadas de acordo comas normas brasileiras NBR 6484/01 “Solo – sondagens de simples 
reconhecimento com SPT – Método de ensaio”, e NBR 8036/83 “Programação de sondagens de simples 
reconhecimento dos solos para fundações de edifícios – Procedimento”.  

Foram executados 26 furos de sondagem SPT que indicaram a profundidade do lençol freático da ordem 
de 3,5m. A Figura 3 apresenta a disposição em planta das Torres A e Torres B e alguns desses 26 furos 
de sondagem, juntamente com as sondagens rotativas executadas na Torre B. 

O subsolo da Torre A é constituído inicialmente por uma camada de areia siltosa, fofa a pouco compacta, 
NSPT = 5 a 8, em seguida camadas de areia fina com silte medianamente compacta a muito compacta 
(NSPT = 9 a 30/15), sobreposta a uma camada de areia argilosa fofa a pouco compacta, NSPT variando de 
2 a 5 golpes. Em seguida há presença de camadas de argila silto arenosa e argila arenosa com 
consistência dura, NSPT variando entre 30/29 a 30/17. A Figura 4 apresenta o perfil do subsolo 
característico da Torre A juntamente com a representação da estaca do ensaio PC1. 

O subsolo da Torre B é constituído inicialmente por camadas de areia fina a média, siltosa, fofa a muito 
compacta, com NSPT variando de 2 a 30/24, até aproximadamente 7,7m. Abaixo desta, tem-se uma 
camada de silte arenoso muito compacto, NSPT = 30/11. As sondagens mostraram uma camada de 
arenito com espessura variável de 0,65 a 0,80m próximo a 9,0m de profundidade. Devido à presença do 
arenito foram executados mais três furos de sondagem rotativa (destacadas em azul na Figura 3) com 
recuperação parcial de amostras deformadas através de barrilete. Abaixo do arenito, a sondagem a 
percussão com SPT prosseguiu até 17,0m identificando solo residual medianamente a muito compacto, 
cor variegada. A Figura 5 apresenta o perfil do subsolo característico da Torre B juntamente com a 
representação da estaca instrumentada do ensaio PC3. A estaca referente ao ensaio PC2 tem as mesmas 
características geométricas da estaca da Figura 5, com a diferença que não foi instrumentada em 
profundidade. 

 

Figura 3 – Localização em planta das Torres A e B, furos de sondagens e ensaios PC1, PC2 e PC3 



 

Figura 4 – Perfil do subsolo da Torre A e representação 
da estaca do ensaio PC1 

Figura 5 - Perfil do subsolo da Torre B e representação 
da estaca instrumentada do ensaio PC3 

3 - CARACTERÍSTICAS DAS ESTACAS 

O projeto de fundações em estacas hélice continua seguiu o que preconiza a NBR 6122/10 – “Projeto e 
execução de fundações”. As estacas foram projetadas com concreto de resistência fck igual a 20MPa, 
slump 22 ± 2cm, consumo de cimento 400kg/m3. Como citado no item 2.2, o subsolo da Torre A não 
apresentou arenito, desta forma as estacas foram executadas com trado helicoidal convencional, 
projetadas com diâmetro de 0,50m e comprimento de 14m, com armadura constituída de 5 barras 
longitudinais de  16 mm com comprimento 6,0 m e estribo helicoidal de  6.3 mm. A ponta da estaca 
ficou assente na camada de argila arenosa de consistência dura (NSPT = 30/23) Carga admissível de 
1200kN. 

As estacas da Torre B foram executadas com diâmetro de 0,60m, comprimento de 9,0m, armadura 
longitudinal composta por 8 barras de  16 mm com comprimento 6,0m e estribo helicoidal de  6.3 mm. 
Carga admissível de 1000kN. No processo de perfuração das estacas da Torre B utilizou-se um trado 
helicoidal especial, com ponta cônica reforçada com “roller-bits”, cujo objetivo principal foi permitir o 
embutimento da ponta em solo de alta resistência. Mesmo com a utilização do trado especial houve 
grande dificuldade de perfurar o arenito, a exemplo da estaca do ensaio PC3 que ficou com comprimento 
total de 8,8m ao invés dos 9,0m inicialmente projetado. De forma geral, a ponta das estacas desta torre 
entrou de 0,20 a 0,30m no arenito. A Figura 6 apresenta o detalhe da peça cônica com “roller-bits”  

Figura 6 – Detalhe da peça cônica “roller-bits” 



4 - PROVAS DE CARGA ESTÁTICAS À COMPRESSÃO 

As três provas de carga realizadas (PC1, PC2 e PC3) seguiram os procedimentos da Norma Brasileira 
ABNT NBR 12131/06 – “Estacas – Provas de carga estática”. Os ensaios foram do tipo lento. As cargas 
em cada estágio foram mantidas até a estabilização dos recalques, a qual foi admitida quando a diferença 
entre as leituras nos tempos t e t/2 correspondessem a, no máximo, 5% do recalque total ocorrido, ou 
seja, entre o recalque da estabilização do estágio anterior e o atual. O descarregamento foi realizado em 
quatro estágios, com estabilização dos recalques e tempo mínimo de 15min por estágio. 

Na montagem das provas de carga foram utilizados os seguintes equipamentos: um sistema macaco-
bomba hidráulico com capacidade de carga de 4000kN; uma célula de carga de 4000kN; e um sistema de 
aquisição dos dados de instrumentação modelo HBM 840X. Para as leituras dos recalques foram utilizados 
quatro extensômetros digitais, com cursor de 50mm e resolução de 0,01mm, dispostos um em cada 
extremidade do bloco de coroamento das estacas-teste. Também foi instalado um extensômetro em cada 
estaca de reação. 

O sistema de reação do ensaio PC1 foi composto por quatro estacas hélice contínua com diâmetro 0,50m 
e comprimento 14,0m, e armadas com tirante monobarra Dywidag diâmetro de 36mm. No PC2 o sistema 
de reação foi composto por quatro estacas hélice contínua com diâmetro de 0,60m, comprimento 10,0m 
e armadas com tirante monobarra Dywidag diâmetro de 36mm. As estacas utilizadas no sistema de 
reação do PC3 foram estacas rotativas-injetadas, com 0,40m de diâmetro e comprimento de 9,0m, 
armadas com tirante monobarra Dywidag diâmetro de 36mm. Os tirantes foram fixados aos perfis 
metálicos por meio de placa e porca de ancoragem, compondo todo o sistema reativo do ensaio. A Figura 
7 apresenta o esquema das provas de carga. 

 

Figura 7 – Esquema da montagem das provas de carga PC1; PC2 e PC3 

A estaca do ensaio PC1 inicialmente foi projetada para ser instrumentada em profundidade com strain-
gages (extensômetros elétricos de resistência). Para a instalação da instrumentação foi utilizado o 
mesmo procedimento da pesquisa de Alledi (2013) que consiste em colocar um tubo de aço galvanizado, 
com diâmetro 50mm e espessura 3mm, introduzido durante a execução da estaca pelo eixo do trado, 
antes do lançamento do concreto. Foram feitas três tentativas e não se obteve sucesso na fixação desse 
tubo dentro da estaca, pois o empuxo do concreto superou o peso do tubo e consequente o tubo 
emergiu. Devido ao insucesso dessa instalação do tubo, decidiu-se tentar um novo procedimento em 
outra estaca a ser instrumentada. 

Na execução da estaca do ensaio PC3, o procedimento de instalação do tubo de espera para a 
instrumentação foi modificado. Como a estaca em questão era curta, optou-se por instalar o tubo após a 
execução da concretagem. O tubo de espera para a instrumentação foi previamente posicionado e fixado 
no centro da armadura, e ambos foram inseridos juntos após a finalização da concretagem. No dia 
seguinte após a execução da estaca, a barra instrumentada foi inserida no interior do tubo de espera 
(Figura 8), para então proceder a injeção da calda de cimento a partir do fundo do tubo, evitando que 
ocorresse qualquer falha nesse preenchimento (Figura 9). Na saída do tubo, onde se acumulam as fiações 
dos sensores, foram providenciadas proteções para que o bloco de compressão fosse executado sem 
danificar o sistema. 



 
                                      Figura 8 – Barra contínua                   Figura 9 - Injeção da calda de cimento 

Para a instrumentação em profundidade do ensaio PC3 foram utilizados extensômetros elétricos de 
resistência, instalados em frações de 0,60m de barras de aço CA-50 com diâmetro 12,5mm. Utilizaram-
se extensômetros especiais para aço, colados em ponte completa e protegidos com uma resina especial a 
fim de se evitar danos devido à umidade e choques mecânicos. Após sua confecção, todas as barras 
foram calibradas em laboratório, garantindo que as leituras fossem realizadas com precisão. 
Posteriormente as frações de barras foram unidas através de luvas rosqueadas com as profundidades 
definidas em cada nível para formarem uma única barra contínua (Figura 8). A confecção das barras 
instrumentadas teve como base os trabalhos de Albuquerque (2001) e Albuquerque et al (2001). 

Foram instalados cinco extensômetros nos níveis: 0,20m (seção de referência); 1,90m; 4,30m; 6,70m e 
8,30m (Figura 5). A barra contínua foi inserida no tubo galvanizado juntamente com um mangote 
plástico, com diâmetro de 12mm, utilizado para injeção da calda de cimento (Figura 9). Teve-se o 
cuidado de deixar a barra suspensa para se evitar flambagem durante a injeção da calda de cimento. 

5 - ANÁLISE E DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 

Neste item são apresentadas as curvas carga-recalque das provas de carga PC1, PC2 E PC3, juntamente 
com as análises de extrapolação das curvas por meio de Van der Veen (1953), e da carga de ruptura 
convencional proposta pela norma brasileira NBR-6122/2010. Também são apresentados os valores de 
carga de ruptura obtidos a partir do Método da Rigidez proposto por Décourt (1996). 

O método de Van der Veen (1953) considera a hipótese de que a forma da curva carga-recalque é do tipo 
exponencial, dada pela expressão: 

𝑄 = 𝑄𝑢𝑙𝑡. (1 − 𝑒−𝛼𝑟)                                                                  [1] 

onde Q é a carga aplicada no topo da estaca; Qult é a carga de ruptura, α é um coeficiente que define a 
forma da curva; r é o recalque correspondente a carga aplicada. A solução é obtida por tentativas, pois 
são duas incógnitas (Qult e ) e apenas uma equação. Reescrevendo-se a equação de Van der Veen sob a 
forma: 

𝛼. 𝑟 = −ln (1 −
𝑄

𝑄𝑢𝑙𝑡
)                                            [2] 

Verifica-se que o valor de Qult que satisfaz a esta equação, representa uma reta num gráfico semi-
logarítmica. O coeficiente angular dessa reta fornece o valor de . O método consiste em se adotar vários 
valores para Qult de forma arbitrária e verificar qual desses valores resulta numa reta, num gráfico com 

abscissas  −ln (1 −
𝑄

𝑄𝑢𝑙𝑡
) e r. 

O método da NBR-6122/10 pode ser enquadrado no grupo de métodos baseados no recalque limite, ou 
ruptura convencional. Considera-se para este método o recalque admissível da edificação, as dimensões e 
a deformação elástica da fundação. A ruptura corresponde a um recalque igual a 1/30 do diâmetro da 
estaca mais o encurtamento elástico do seu fuste: 



 𝑟 =
𝑄𝐿

𝐴𝐸
+

𝐷

30
                                                                        [3] 

onde r é o recalque correspondente a carga aplicada; D é o diâmetro da estaca; Q é a carga aplicada no 
topo da estaca; L é o comprimento da estaca; E é o módulo de elasticidade do material da estaca; A é a 
área da seção transversal da estaca. 

O método da rigidez de Décourt (1996) define ruptura física como sendo o ponto da curva rigidez-
recalque correspondente à rigidez nula, sendo a rigidez a razão entre a carga aplicada e o recalque que 
ela provoca. O método também possibilita estabelecer faixas de cargas onde predominam a parcela de 
atrito lateral e a mobilização da carga de ponta. De acordo com o método, a carga de ruptura da estaca é 
obtida quando a rigidez se torna nula. Segundo o autor há uma tendência de que a rigidez diminua à 
medida que os recalques aumentam. Esse método consiste em plotar um gráfico com valores de rigidez 
nas ordenadas e das respectivas cargas nas abscissas. 

As Figuras 10, 11 e 12 apresentam, respectivamente, as curvas carga-recalque dos ensaios PC1, PC2 e 
PC3. Na prova de carga PC1 foram aplicadas 1920kN e o recalque máximo foi de 23,62mm, recalque 
permanente 20,26mm (Figura 10). A prova de carga estática PC2 foi conduzida até 2500kN e o recalque 
máximo no topo foi de 40,04mm, com recalque permanente de 30,5mm (Figura 11). Na prova de carga 
PC3 foram aplicadas 2800kN, com recalque máximo no topo de 40,04mm e recalque permanente de 
29,41mm (Figura 12), sendo que esta estaca foi instrumentada em profundidade com extensômetros 
elétricos.  

Cintra et al. (2013) recomendam que para se ter uma aplicação confiável de métodos de extrapolação da 
curva carga-recalque é preciso que o recalque máximo atingido no ensaio seja de, no mínimo, 1% do 
diâmetro da estaca (para estacas hélice contínua). O ensaio PC1 com deslocamento de 23,62mm 
correspondeu a 4,7%D e os ensaios PC2 e PC3 com o mesmo deslocamento de 40,04mm representou 
6,7%D. 

Sobrepostas às curvas dos ensaios, estão mostradas as curvas traçadas pelo método de extrapolação de 
Van der Veen e a reta para obtenção da carga de ruptura convencional proposta pela norma brasileira 
NBR-6122/2010. 

 

Figura 10 – Curva carga x recalque da PC1, método da NBR 6122 e método de extrapolação de VDV 

 



Figura 11 – Curva carga x recalque da PC2, método da NBR 6122 e método de extrapolação de VDV 

Figura 12 – Curva carga x recalque da PC3, método da NBR 6122 e método de extrapolação de VDV 

Observa-se que as curvas obtidas por Van der Veen apresentam boa concordância com as curvas carga-
recalque dos ensaios. As cargas de ruptura obtidas por este método para os ensaios PC1, PC2 e PC3 
foram, respectivamente, 2.330kN, 3.053kN e 3.787kN. 

Pelo método proposto pela norma brasileira NBR-6122/2010, obteve-se uma carga convencionada para o 
ensaio PC1 igual a 1.920kN, para o ensaio PC2 a carga de 2.000kN e 2.240kN para a estaca do ensaio 
PC3. Nota-se que estes valores podem ser considerados conservadores, variando entre 60 e 80% da 
carga obtida por Van der Veen. 



As Figuras 13, 14 e 15 representam o Método da Rigidez dos ensaios PC1, PC2 e PC3, respectivamente. 
Nestes gráficos os símbolos vazados representam o atrito lateral e os símbolos vermelhos representam a 
carga de ponta da estaca. No ensaio PC1 a carga de ruptura foi de 2.839kN (Figura 13). Observa-se 
ainda que pelo método, a resistência lateral é desenvolvida desde o início do carregamento até 
aproximadamente a carga de 1150kN, a partir da qual inicia-se a mobilização da carga de ponta da 
estaca. 

Figura 13 – Gráfico Carga-Rigidez do ensaio PC1 

Para o ensaio PC2, obteve-se uma carga de ruptura de 3.825kN (Figura 14), enquanto que para o ensaio 
PC3, o valor foi de 4.149kN (Figura 15). Quanto à determinação dos trechos em que predominam as 
parcelas de atrito lateral e de ponta, estas duas estacas apresentaram comportamento similares. 
Observa-se nos gráficos das Figuras 14 e 15 que já entre os segundo e terceiro estágios de carregamento 
as cargas de ponta são mobilizadas. No ensaio PC2 este fato ocorre em torno de 500kN e no ensaio PC3, 
em torno de 840kN. A provável explicação para este comportamento é porque ambas são consideradas 
estacas curtas e encontra-se com a ponta apoiada em arenito. Além disso, estas estacas foram 
executadas com o trado cônico apresentado na Figura 6. 

Figura 14 – Gráfico Carga-Rigidez do ensaio PC2 

 



Figura 15 – Gráfico Carga-Rigidez do ensaio PC3 

O Quadro 1 apresenta um resumo das características geométricas das estacas, as cargas máximas e 
respectivos recalques máximos atingidos nos ensaios e a previsão da carga última das estacas ensaiadas 
segundo os métodos de Van der Veen e o Método da Rigidez. 

Quadro 1 – Resumo dos resultados encontrados nas provas de carga estáticas 

Ensaio 

Estaca ensaiada 
Carga 

máxima 
aplicada 

(kN) 

Recalque 

máximo 
(mm) 

Cargas últimas 

Qult (kN) 

Diâmetro 

(mm) 

Comp. 

(m) 

Van der 

Veen 

Método 

Rigidez 

PC1 500 14,0 1.920 23,62 2.330 2.839 

PC2 600 9,0 2.500 40,04 3.053 3.825 
PC3 600 8,8 2.800 40,04 3.787 4.149 

Os valores de extrapolação fornecidos pelo Método de Van der Veen foram adotados como referência por 
apresentarem um bom ajuste com os dados medidos em campo nas provas de carga. Como os recalques 
atingidos nos ensaios foram superiores a 1% do diâmetro da estaca tem-se a aplicação confiável deste 
método. O método da NBR 6122 convenciona uma carga que representa a carga última atingida no 
ensaio. Por essa razão optou-se por distinguir carga última determinada pelo Método de Van der Veen e 
Método da Rigidez, e a carga convencionada determinada pela NBR 6122. 

Assim, ao analisar o Quadro 1 observa-se que o Método da Rigidez apresentou valores de cargas últimas 
superiores aos fornecidos por Van der Veen. Na análise do Método da Rigidez (RIG) em relação a VDV, 
tem-se a situação mais arrojada no ensaio PC2 com a porcentagem de 125,3% da carga de VDV. No 
ensaio PC1 a porcentagem foi 122% e no ensaio PC3 110% da carga de VDV. 

5.1 - Instrumentação em profundidade 

Os resultados da instrumentação em profundidade com strain-gages do ensaio PC3 são apresentados no 
Quadro 2, onde têm-se os estágios de carga aplicados no topo da estaca e as cargas nos níveis 
instrumentados: 0,20m (seção de referência); 1,90m; 4,30m; 6,70m e 8,30m. A Figura 16 mostra a 
transferência de carga em profundidade, ou seja, é a representação gráfica dos dados do Quadro 2. 

Quadro 2 – Cargas nos níveis instrumentados do ensaio PC3 

Carga (kN) Carga nos níveis (kN) 

0 SR 1,9 4,3 6,7 8,3 % ponta 
280 260 181 103 68 57 20,4 

560 523 414 271 237 260 46,4 
840 819 672 490 436 523 62,2 

1120 1103 932 704 630 767 68,4 
1400 1367 1173 911 798 993 70,9 

1680 1676 1434 1143 973 1242 73,9 
1960 1977 1694 1358 1153 1500 76,5 

2240 2261 1916 1565 1310 1748 78,0 
2520 2537 2154 1757 1462 2020 80,1 

2800 2816 2366 1942 1612 2310 82,5 



 
Figura 16 – Transferência de carga em profundidade do ensaio PC3 

A instrumentação mostrou que desde o primeiro estágio de carregamento já houve mobilização da ponta 
com porcentagem de carga de 20,4% (Quadro 2). A cada estágio de carregamento a porcentagem de 
carga absorvida pela ponta aumentou gradativamente. Ao final do ensaio 82,5% da carga aplicada no 
topo foi transferida ao solo pelo trecho final da estaca, caracterizando um comportamento típico de 
estaca de ponta. Destaca-se a excelente concordância dos resultados do Método da Rigidez referente aos 
ensaios PC2 e PC3, Figuras 14 e 15 respectivamente, com os valores de campo da instrumentação em 
profundidade, confirmando a contribuição da ponta desde os primeiros estágios de carregamento. 

Observa-se que nos últimos estágios de carregamento a instrumentação indicou valores superiores de 
carga no nível 8,30m em relação ao nível 6,70m, resultado que fisicamente não é possível ocorrer. Porém 
há relatos de pesquisas com estacas embutidas na rocha em que a instrumentação apresentou resultados 
similares, inclusive confirmados por análise numérica. É um tema que poderá ser melhor interpretado a 
partir da realização de mais ensaios em estacas embutidas em rocha. 

Vale destacar ainda algumas considerações sobre a ponta da estaca apoiada no arenito. Considerando 
que a parcela de ponta representou 82,5% da carga total transmitida pela estaca ao terreno, foram 
analisadas as tensões cisalhantes atuantes no arenito para a carga de trabalho da estaca (1.000kN). A 
espessura mínima da rocha identificada nas sondagens foi de 0,60m, logo, tem-se que as tensões 
cisalhantes para a carga de trabalho serão de 460kPa. Por outro lado, resultados de ensaios de 
compressão simples realizados em arenitos brandos da região litorânea do nordeste brasileiro 
apresentam resultados médios em torno de 2.000kPa, o que corresponde a tensões cisalhantes na 
ruptura da ordem de 900kPa. Isto representa um coeficiente de segurança contra punção do arenito em 
torno de 1,90. Contudo, a hipótese de que toda parcela medida no último nível de instrumentação será 
transmitida para o arenito não é verdadeira, pois parte da carga de ponta será absorvida pelo silte 
arenoso muito compacto (NSPT>30 golpes), através do trecho de solo compreendido pelo último nível da 
instrumentação e o arenito. Com isso, as tensões cisalhantes dentro da rocha tendem a ser menores, 
aumentando assim o coeficiente de segurança. 

6 - CONCLUSÕES 

Da análise das três provas de carga em estacas hélice contínua executadas em solos sedimentares do 
Quaternário, na região praieira de Maceió – Alagoas, pode-se obter algumas conclusões:  

- As provas de cargas atingiram recalques satisfatórios para as análises da interpretação da curva carga-
recalque, o ensaio PC1 com deslocamento de 23,62 mm (4,7%D) e os ensaios PC2 e PC3 com o mesmo 
deslocamento de 40,04 mm (6,7%D); 

- Os valores de extrapolação da curva carga-recalque fornecidos pelo Método de Van der Veen foram para 
os ensaios PC1, PC2 e PC3, respectivamente, 2.330kN, 3.053kN e 3.787kN. Adotou-se como referências 
esses valores por apresentarem um bom ajuste com os dados medidos em campo nas provas de carga; 



- As cargas últimas convencionadas segundo a NBR 6122 foram inferiores aos de Van der Veen para os 
três ensaios, indicando valores conservativos. Todos os valores de cargas últimas segundo o Método da 
Rigidez foram superiores aos fornecidos por Van der Veen; 

- Da interpretação do Método da Rigidez, a estaca do PC1 com 14,0m de comprimento e diâmetro 0,5m, 
trabalhou predominantemente por atrito até o 6º estágio de carregamento (1152kN), apesar de haver, 
desde o início do carregamento, uma pequena mobilização da parcela de ponta. Devido à falta de 
instrumentação, não foi possível calcular esta parcela. A partir do 6º estágio até o último, o 
comportamento foi basicamente de ponta; 

- Nas estacas dos ensaios PC2 e PC3, com 9,0m de comprimento e diâmetro 0,60m, desde os primeiros 
estágios de carregamento houve a mobilização da resistência de ponta e aumento gradativo da parcela 
de ponta com os incrementos de carga. O Método da Rigidez indicou que essas estacas trabalharam 
predominantemente por ponta; 

- A instrumentação em profundidade com strain-gages na estaca do PC3 confirmou a mobilização da 
resistência de ponta desde o início do carregamento. Ao final do ensaio 82,5% da carga aplicada no topo 
foi transferida ao solo pelo trecho final da estaca, caracterizando um comportamento típico de estaca de 
ponta. As explicações para o elevado percentual de carga na região da ponta da estaca seriam o 
embutimento em solo de alta resistência nos últimos três metros do fuste e o formato cônico do trado 
especial com “roller-bits” que permite o início da concretagem da estaca antes da retirada do trado, 
evitando assim o desconfinamento do solo. 
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