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RESUMO: Analisou-se neste trabalho a capacidade de carga de uma estaca hélice contínua 
instrumentada, submetida a prova de carga lenta, frente as estimativas obtidas por meio de métodos 
semiempíricos e computacionais (analítico e numérico), a fim de se analisar a validade destes. A estaca 
possuía diâmetro de 0,40 m, comprimento de 12 m e foi executada em solo de diabásio na cidade de 
Campinas, São Paulo. Os métodos empregados foram aqueles referentes aos ensaios SPT e CPT 
mecânico (cone Begeman), sendo os parâmetros geotécnicos do solo obtidos por meio deste último. A 
simulação da prova de carga e transferência de carga foram realizadas por meio de análise numérica, 
através do software Unipile 5.0, e método dos elementos finitos bidimensional, mediante o software 
OptumG2. As cargas de ponta, lateral e total de ruptura foram estimadas e comparadas aos valores 
obtidos na prova de carga. Em sua maioria, os métodos semiempíricos se mostraram conservadores em 
relação ao valor final, enquanto que um dos métodos computacionais apresentou resultados dentro de 
um intervalo próximo ao experimental. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Estaca hélice contínua, instrumentação, prova de carga, métodos 
semiempíricos, métodos computacionais. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
A engenharia geotécnica, apesar da crescente 
evolução ao longo dos últimos anos, ainda é 
cercada por incertezas que, para questões de 
projeto, podem resultar em aumento dos custos 
envolvidos durante a execução das fundações de 
uma obra. Tal imprecisão dos valores geotécnicos 
podem ser explicados por ser o solo um material 
heterogêneo e que, frente as suas propriedades 
mecânicas, é de difícil determinação a real 
capacidade de resistência da estrutura com a qual 
interage. A melhor maneira para se obter a 
capacidade de uma fundação é por meio de prova 
de carga, pois trata-se de um ensaio experimental 
em verdadeira grandeza executado no subsolo em 
que serão executadas as fundações. 
 Tendo em vista as incertezas na obtenção da 

capacidade de carga de uma fundação, vários 
autores e organizações vem estabelecendo 
metodologias teóricas, empíricas, semiempíricas, 
analíticas e numéricas para sua determinação, em 
especial para as estacas, amplamente empregadas 
em território brasileiro. 
 Para tais análises é dada a necessidade, 
primeiramente, de uma investigação adequada do 
subsolo. No Brasil, o método mais aplicado é a 
sondagem de simples reconhecimento (SPT), 
seguida pelo ensaio de penetração de cone (CPT), 
ambas utilizadas neste trabalho. A partir dos 
parâmetros de resistências obtidos, é possível 
estimar a capacidade de carga através dos 
métodos semiempíricos, mais utilizados por 
engenheiros na prática, fundamentados no SPT ou 
no CPT. 
 Além disso, estimativas dos valores de carga 
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também são obtidas por meio de análises 
realizadas por softwares. Exemplo disto é o 
Unipile, objeto de estudo neste artigo, programa 
desenvolvido por Goudreault e Fellenius (1990) e 
usado para projeto de estacas isoladas ou em 
grupo de acordo com o “Método Unificado” 
proposto por Fellenius (2017). A utilização deste 
método é fundamentada a partir de variáveis do 
solo que podem ser obtidas através de seu ângulo 
de atrito, como apresentado a seguir: 
 

 (1) 
 

 
(2) 

 
 (3) 

 
 Sendo φ’ o ângulo de atrito interno, K0 o 
empuxo em repouso do solo proposto por Jaky 
(1944), β o coeficiente de atrito lateral para 
argilas, no caso da equação 2 (Fleming et al., 
1992), e para areias por meio da equação 3 
(Kraft e Lyons, 1974). Além desses valores, 
utiliza-se também o fator de capacidade de carga, 
Nt, o qual Schnaid e Odebrecht (2012) indicam 
valores entre 12 e 15 para solos brasileiros. 
 Além do emprego de softwares que empregam 
métodos analíticos, o método dos elementos 
finitos (MEF) vem sendo muito empregado para 
resolução de tais problemas, incluindo a área de 
engenharia geotécnica. Isto porque o problema 
em questão apresenta um número infinito de 
variáveis desconhecidas que, por meio de tal 
método, podem ser substituídas por um número 
limitado de parâmetros de comportamento bem 
definido. Exemplo deste elemento é o módulo de 
deformabilidade do solo, que pode ser obtido por 
meio de correlações empíricas, tais como: 
 

3, 4 13[MPa]s SPTE K N= ⋅ ⋅ +  (Areias) (4) 
4,9 12,3[MPa]s SPTE K N= ⋅ ⋅ + (Argilas) (5) 

 
 Tais formulações propostas por Trofimenkov 
(1974) com base nos resultados dos ensaios CPT, 
foram adaptadas para serem utilizadas com os 

resultados obtidos pelo SPT, podendo ser 
empregada a proposta de Danzinger e Velloso 
(1986). Outros exemplos de parâmetros 
utilizados para métodos de elementos finitos são a 
coesão, o ângulo de atrito, peso específico, 
módulo de Poisson, etc. 
 
 
2 METODOLOGIA 
 
A área onde se executou a prova de carga se situa 
no campus da Unicamp em Campinas-SP. A 
região está localizada na porção Centro-Leste do 
Estado de São Paulo e é composta por rochas 
intrusivas básicas da formação Serra Geral 
(diabásio). 
 Quanto a análise geotécnica do local, foram 
executados um total de 19 ensaios SPT e 9 
ensaios CPT (cone Begeman), cujos valores de 
NSPT, qc e fs foram obtidos por meio das médias 
encontradas a partir de todos os ensaios 
realizados no local. O subsolo é constituído por 
solo de diabásio, apresentando uma primeira 
camada de aproximadamente 6,5 m composta por 
argila siltosa, seguida de uma camada de silte 
argilo-arenoso até 19m com comportamento 
típico de solos granulares. O nível d’água foi 
encontrado apenas a 17 m de profundidade. 
 A estaca hélice contínua utilizada na prova de 
carga foi executada com diâmetro de 0,40 m e 
profundidade de 12 m. Sua armadura longitudinal 
consistiu de 4φ16,0mm (≅ 8 cm²) de aço tipo CA-
50, com 6 m de comprimento. O concreto 
utilizado na estaca era bombeável, com slump de 
±240 mm, consumo de cimento à razão de 
400kg/m³ e fck da ordem de 15MPa. 
 Após a concretagem da estaca foi colocado em 
seu centro um tubo de aço galvanizado com 
diâmetro de 42 mm, a fim de receber, 
posteriormente, as barras de instrumentação. Esta 
consistiu em barras instrumentadas com 
extensômetros elétricos (“strain-gages”) 
especiais para aço (KFG-2-120-D16-11 – 
Kyowa Eletronics Instruments) em ponte 
completa e colados nas profundidades de 0,6 m 
(seção de referência), 5 m, 11,1 m e 11,7 m. Os 
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extensômetros foram devidamente protegidos 
contra umidade e choque mecânico. 
 Para realização da prova de carga, os 
carregamentos foram realizados em estágios de 
60 kN até que se atingisse a carga que 
caracterizasse ruptura nítida do sistema solo-
estaca. O descarregamento foi realizado em 
estágios com redução de 25% da carga de última. 
 A análise numérica por meio do Unipile 5.0 
foi realizada utilizando os parâmetros de coesão e 
ângulo de atrito médios para cada camada. Os 
parâmetros geotécnicos utilizados na simulação 
(β, Nt, K0) foram estimados a partir dos modelos 
teóricos apresentados na seção anterior. Para a 
análise realizada pelo OptumG2 foi considerado 
uma área de contorno com 26 m de largura, 19 m 
de profundidade e 1000 elementos do tipo 15-nós 
Gauss. Os critérios de ruptura do solo utilizados 
foram o de Mohr-Coulomb para argilas, no caso 
da primeira camada, e Mohr-Coulomb básico 
para a segunda camada. Foi realizada também 
uma retroanálise para averiguação da coesão real, 
uma vez que a estaca foi executada em solo 
laterítico, considerando uma única camada de 
solo com parâmetros médios entre argila e areia e 
critério de ruptura de Mohr-Coulomb básico. 
 Os métodos semiempíricos baseados no SPT 
utilizados neste trabalho foram o de Aoki e 
Velloso (1975), bem como seus equivalentes 
modificados por Alonso (1981), Laprovitera 
(1988) e Monteiro (1996), Meyerhof (1976), 
Décourt e Quaresma (1978), Milititsky e Alves 
(1985), Teixeira (1996), Karez e Rocha (2000), 
Vorcaro e Velloso (2000) e UFRGS (Lobo, 
2005). Os métodos baseados no CPT foram o de 
Aoki e Velloso (1975), Penpile (Clisby et al., 
1978), Philipponnat (1980), Pedro Paulo da 
Costa Velloso (1981) e Bustamante e Gianeselli 
(1982). Os parâmetros em função do tipo de 
estaca utilizados nas estimativas, quando não 
houvessem específicos para estacas do tipo hélice 
contínua, foram utilizados aqueles destinados 
para estacas escavadas. 
 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
3.1 Parâmetros geotécnicos 
 
Para estimativa dos parâmetros geotécnicos do 
subsolo local foram realizados ensaios de campo 
do tipo SPT e CPT em profundidade, os quais são 
apresentados na figura 1. 
 

 
Figura 1. Valores do ensaio SPT e CPT. 
 
 Na tabela 1 são exibidos os pesos específicos 
e parâmetros de resistência para cada camada do 
solo, obtidos em laboratório, bem como as 
estimativas para o atrito de empuxo no repouso, 
coeficiente de atrito lateral e fator de capacidade 
de carga. 
 
 
 
 
Tabela 1. Parâmetros para cada camada para análise 
numérica. 

Camada γnat 
(kN/m³) 

c 
(kPa) 

φ’ 
(°) K0 β Nt 
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0 a 6,5m 13,6 7 27,7 0,53 0,402 12 
6,5 a 19m 15,5 58 20,7 0,65 0,197 12 

 
 Em relação aos parâmetros utilizados no MEF 
encontrou-se módulos de deformabilidade de 16,1 
MPa para a primeira camada e 22,4 MPa para a 
segunda. Além disso, adotou-se coeficientes de 
Poisson de 0,35 e 0,30 para as duas porções, 
respectivamente. 
 Os parâmetros utilizados na retroanálise são 
apresentados a seguir: 
 
Tabela 2. Parâmetros utilizados para retroanálise. 

γnat 
(kN/m³) 

φ’ 
(°) 

Es 
(MPa) 

14,8 27,7 20,3 
 
3.2 Prova de carga e métodos computacionais  
 
Os resultados da prova de carga estática 
realizada e das simulações pelos programas 
Unipile e Optum G2 são apresentados a seguir: 
 
Tabela 3. Cargas de ruptura por prova de carga e 
modelagens numéricas. 

Método Qponta 
(kN) 

Qlateral 
(kN) 

Qtotal 
(kN) 

Prova de carga 102 858 960 
Unipile 5.0 257 780 1037 
Optum G2 98 139 237 

 
 Os valores obtidos por meio do Unipile 5.0 
mostraram-se relativamente próximos aos valores 
da prova de carga, com exceção da carga última 
de ponta. As razões entre os valores encontrados 
pelo software e o valor experimental foram de 
2,52 para carga de ponta, 0,91 para lateral e 1,08 
para carga total. Para os resultados obtidos por 
meio do OptumG2 se observa o oposto: enquanto 
a carga de ponta apresentou valor bem próximo, a 
carga lateral e a total são muito inferiores quando 
comparadas a prova de carga. As relações entre 
os valores destas parcelas são de 0,96, 0,16 e 
0,25, respectivamente. 
 As figuras 2 e 3 mostram os gráficos carga vs 
recalque e as curvas de transferência de carga 
obtidos experimentalmente e pelas simulações.  

 
Figura 2. Curvas carga vs recalque. 

 
 
Figura 3. Transferência de carga em profundidade. 
 
 Quanto as curvas obtidas de prova de carga, o 
Unipile 5.0 apresentou um comportamento 
próximo ao obtido em campo utilizando uma 
função do tipo exponencial com coeficiente de 
1,5. Com relação a transferência de carga, o 
programa mostrou um comportamento discrepante 
quando comparado a prova de carga.  
 Quanto a curva carga vs recalque obtida por 
meio do OptumG2, o comportamento foi 
semelhante ao da prova de carga, representando 
um comportamento elástico, característicos de 
estacas de atrito, até o recalque que 
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caracterizasse a ruptura. No entanto, a carga 
representativa à ruptura foi praticamente 30 % da 
experimental. Esta fato também acarretou em 
uma forma de distribuição de carga ao longo da 
profundidade distinta à experimental, uma vez 
que o gráfico mostra que a primeira camada 
possui pouca dissipação da carga, enquanto que a 
prova de carga apresentou comportamento 
inverso; sendo a primeira camada de solo a 
responsável por maior parte da resistência lateral. 
Isto ocorre porque o software e o método 
envolvido em sua análise não levam em 
consideração as propriedades do solo em questão, 
que se trata de um solo laterítico não saturado, 
que no caso não foi considerado no modelo. Foi 
realizada uma retroanálise dos resultados da 
prova de carga, tentando avaliar qual a coesão 
que seria verificada para que obtivesse uma carga 
de ruptura próxima à experimental, obtendo 
assim uma coesão de 161 kPa, o que levou 
também a uma carga na ponte de 228 kN e lateral 
de 733 kN. 
 
3.3 Métodos semiempíricos fundamentados 
no SPT 
 
Os resultados obtidos para cargas de ponta, 
lateral e total, por meio dos métodos baseados no 
SPT são apresentados na tabela 4. 
 
Tabela 4. Capacidades de carga para métodos 
semiempíricos baseados no SPT. 

Método Qp 
(kN) 

Qlat 
(kN) 

Qt 
(kN) 

Aoki-Velloso (1975) 102 858 960 
Meyerhof (1976) 140 147 287 

Décourt-Quaresma (1978) 134 75 209 
AV por Alonso (1981) 45 399 444 

Milititsky e Alves (1985) 140 131 270 
AV por Laprovitera (1988) 69 183 252 
AV por Monteiro (1996) 212 226 439 

Teixeira (1996) 148 250 397 
Karez e Rocha (2000) 157 298 455 

Vorcaro-Velloso (2000) 280 365 645 
UFRGS (2005) - - 454 

 
 As figuras 4, 5 e 6 representam as relações 
entre as cargas estimadas e a real para ponta (Qp-

calc/Qp-pc), fuste (Ql-calc/Ql-pc) e total (Qt-calc/Qt-pc). 

 

 
 
Figura 4. Relação entre capacidades de carga de ponta 
estimadas por meio do SPT e ruptura em prova de carga. 
 

 
 
Figura 5. Relação entre capacidades de carga lateral 
estimadas por meio do SPT e ruptura em prova de carga. 
 

 
 
Figura 6. Relação entre capacidades de carga total 
estimadas por meio do SPT e ruptura em prova de carga. 
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 Quanto as cargas de ponta estimadas (figura 
4), a maioria dos valores encontram-se além da 
faixa de 20% acima do valor experimental, o que 
evidencia uma valorização para a carga de ponta. 
Exceções disto foram os métodos de Décourt e 
Quaresma (1978) e Milititsky e Alves (1985), 
que apresentaram valores de 0,44 e 0,68, 
respectivamente, quando comparados ao valor 
experimental de ponta. 
 No entanto, para as cargas laterais estimadas 
(figura 5), ocorre o oposto do anterior: todos os 
valores calculados se encontram menores quando 
comparados a faixa de 20% abaixo do valor 
experimental. 
 Por fim, os valores encontrados para a carga 
total (Figura 6) se encontram, da mesma maneira 
que o caso anterior, inferiores a faixa de 20% 
abaixo da carga total obtida por meio da prova de 
carga. A maior parte dos resultados apresentaram 
resistências totais calculadas da ordem de 50% 
da experimental, e que se afastam ainda mais 
desta quando expostos aos fatores de segurança 
sugeridos pela norma, desfavorecendo a 
economia da obra durante a execução das 
estacas. Apesar disso, destaca-se o modelo de 
Karez e Rocha (2000), proposto justamente para 
determinação de carga de ruptura de estacas tipo 
hélice contínua e que, neste caso, apresentou 
valor mais próximo ao obtido em campo. 
 
3.4 Métodos semiempíricos fundamentados 
no CPT 
 
Os valores expressos para estes modelos são 
apresentados na tabela 5. As figuras 7, 8 e 9 
representam as relações entre as cargas 
estimadas e a experimental para ponta (Qp-calc/Qp-

pc), fuste (Ql-calc/Ql-pc) e total (Qt-calc/Qt-pc). 
 
Tabela 5. Capacidades de carga para métodos 
semiempíricos baseados no CPT. 

Método Qp 
(kN) 

Qlat 
(kN) 

Qt 
(kN) 

Aoki-Velloso (1975) 126 306 432 
Penpile (1978) 47 150 197 

Philipponnat (1980) 113 517 630 
Pedro P. C. Velloso (1981) 211 1224 1434 

Bustamante-Gianeselli (1982) 88 817 905 
 

 
 
Figura 7. Relação entre capacidades de carga de ponta 
estimadas por meio do CPT e ruptura em prova de carga. 
 

 
 
Figura 8. Relação entre capacidades de carga lateral 
estimadas por meio do CPT e ruptura em prova de carga. 

 
 
Figura 9. Relação entre capacidades de carga total 
estimadas por meio do CPT e ruptura em prova de carga. 
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 Com relação a carga de ponta, os métodos de 
Philipponnat (1980) e Bustamante e Gianeselli 
(1982) apresentaram boas aproximações quando 
comparados aos valores na faixa de 20% acima e 
abaixo do valor experimental (Figura 7). No 
entanto, o método Penpile (1978) se mostrou 
conservador quanto a esta estimativa, enquanto 
que o modelo de Velloso (1981) apresentou 
resultado de aproximadamente duas vezes ao da 
prova de carga. 
 Para o caso da carga lateral (figura 8), o 
método de Bustamante e Gianeselli (1982) se 
situou dentro da faixa admissível de 20%, 
enquanto que o de Velloso (1981), assim como 
anteriormente, apresenta-se acima do estipulado 
em campo. Os outros modelos estudados se 
mostraram prudentes quanto a estimativa da 
carga lateral. 
 No caso da carga total baseada no ensaio CPT 
(figura 9), o comportamento das relações é o 
mesmo que no caso das relações para carga 
lateral. O valor estimado pelo método de 
Bustamante e Gianeselli (1982) se mostrou bem 
próximo ao obtido por meio da prova de carga, 
com relação a este de 0,94. O método de Velloso 
(1981) apresentou razão de 1,49 quando 
comparado ao valor experimental e, apesar disso, 
pode ser um modelo aplicável quando 
considerados os fatores de segurança sugeridos 
pela norma. Os demais métodos se mostraram 
conservadores, principalmente o modelo Penpile 
(1978), o que vai contra a economia quando 
empregado em projeto. 
 
 
4 CONCLUSÕES 
 
Em geral, os resultados obtidos por meio dos 
métodos semiempíricos e computacionais se 
apresentaram resultados satisfatórios para 
estimativa da carga e, quando não, se mostraram 
a favor da segurança apesar do ônus econômico 
para aplicação em campo. 
 A prova de carga mostrou comportamento 
condizente com o que era esperado para o caso de 

estaca hélice contínua que, dado seu processo 
executivo parecido ao das estacas escavadas, 
apresenta pequena parcela de ponta para carga 
última de ruptura. 
 A simulação numérica realizada por meio do 
Unipile 5.0 apresentou carga de ruptura próxima 
ao encontrado em campo, excedendo apenas no 
que se refere a carga de ponta estimada, uma vez 
que o software não leva em consideração o 
processo executivo desta estaca. Quanto a 
transferência de carga estimada, a mesma 
apresentou determinada diferença com aquela 
obtida pela instrumentação, devendo-se neste 
caso avaliar os parâmetros de atrito adotados na 
modelagem. 
 Quanto a simulação numérica por meio do 
OptumG2 se mostrou inferior ao esperado em 
campo, não levando em consideração as 
características do solo em que a estaca se 
encontra nem os métodos de execução da mesma, 
demonstrando à necessidade de ajustes quando se 
trata de solos com determinadas peculiaridades 
(laterítico). 
 No que se refere as estimativas semiempíricas 
baseadas nos ensaios SPT, os resultados 
encontrados para a carga resistente de ponta se 
mostraram acima do valor experimental, o que 
favorece a limitação deste parâmetro em projeto, 
sugerida pela norma, em 20% do valor estimado 
para carga lateral quando se trabalha com estaca 
do tipo escavadas. Quanto as estimativas desta 
carga lateral e total, todos os modelos se 
mostraram conservadores na obtenção dos 
resultados. 
 Quanto aos métodos fundamentados no CPT, 
os resultados se mostraram mais concisos em 
relação a carga de ponta, o que não ocorreu 
quanto a carga lateral e total da estaca, com 
exceção do método de Bustamante e Gianeselli 
(1982). 
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