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RESUMO: É apresentado neste projeto o estudo de quatro microestacas raiz com tubo de revestimento 

perdido injetado com o intuito de avaliar o comportamento mecânico frente as estimativas de capacidade de 

carga  utilizadas atualmente. As estacas foram executadas em Guarulhos-SP, cujo subsolo é constituído por  

uma camada superior de material sedimentar até a profundidade de cerca de 8,0 a 9,0 m e, subjacente a esta 

camada, verifica-se a presença de solo residual. O processo executivo se baseou no da estaca raiz, sendo o 

revestimento  um tubo metálico de 200 mm de diâmetro dotado de válvulas de injeção, visando participar 

também como elemento estrutural. Foram executadas duas fases de injeção: uma global, para confecção da 

bainha, e outra local, nas profundidades em que se encontravam as válvulas, resultando num diâmetro final 

em torno de 30 cm e comprimento de 14 m. As estacas foram analisadas pelo método CAPWAP, 

apresentando resultados de resistência variando entre 1200 a 2200 kN, resultados estes que foram 

comparados com estimativas dada por métodos semiempíricos e métodos baseados na nega e no repique 

elástico que se mostraram, em sua maioria, conservadores. Além disso, as curvas carga-recalque foram 

comparadas com a resultanto do programa Unipile 5.0, fundamentado no “Método Unificado” de Fellenius, 

a fim de se averiguar a viabilidade deste tipo de análise para este tipo de microestaca injetada. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Microestaca injetada, métodos semiempíricos, métodos dinâmicos, ensaio de 

carregamento dinâmico. 

 

ABSTRACT: It’s shown in this project the study of four root micropiles with a lost casing tube the purpose 

of evaluating the mechanical behavior against the currently used load capacity estimatives actually. The 

piles were executed in Guarulhos-SP, whose subsoil is constituted by a superior layer of sedimentary 

material until the depth about 8,0 to 9,0 m and, underlying this layer, it’s noticed the presence of residual 

soil . The executive process was based on the root piles process, with drilling by roto-percussion of a 

metallic tube of 200 mm in diameter equipped with injection valves, aiming to participate as structural 

element too. It was performed two injection phases: a global, for confection of the sheath, and another local, 

at the depths in which the valves were found, resulting in a final diameter of about 30 cm and a length of 14 

m. The micropiles were analyzed by the CAPWAP method, presenting resistance results ranging from 1200 

to 2200 kN, which were compared with estimates given by semiempirical methods and methods based on 

denial and elastic peal that were shown to be mostly conservative. In addition, the load-displacement curves 

were compared with the results of the Unipile 5.0 program, based on the "Unified Method" of Fellenius, in 

order to investigate the feasibility of this type of analysis for this type of injected micropile. 

 

KEYWORDS: Injected micropile, semiempirical methods, dynamic methods,dynamic load test.  
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1 Introdução 

 

 O conceito de estacas injetadas foi desenvolvido inicialmente na década de 50 pelo professor 

Fernando Lizzi, na Itália, sob a denominação patenteada de “Pali radice”. Esta estrutura partia de simples 

perfuração em pequeno diâmetro (<45 cm), com posterior injeção de calda de cimento no solo, viabilizando 

a criação de um conjunto reticulado de diversas estacas que poderia se extender por dentro de todo o 

terreno, como o sistema de raízes de uma árvore, consolidando o solo e tornando-o num tipo de “solo 

armado”. Em um primeiro instante, estas estacas foram idealizadas para serem executadas como reforço de 

fundação e de maciços de solos. Com o passar do tempo e o consequente fim da patente, diversas variações 

de estacas injetadas foram criadas a fim de melhorar seu desempenho e ampliar seu campo de aplicação, 

com técnicas de injeção a baixas ou altas pressões e diâmetros maiores, passando a serem designadas assim 

como “estacas escavadas com injeção”, inclusive pela norma NBR 6122/2010 (Alonso, 2016). 

 

 De acordo com Garcia (2006), hoje em dia as estacas injetadas apresentam diversas possibilidades de 

aplicação, seja como uma estaca normal a atender as solicitações usuais de um edifício quanto para casos 

mais especificos, tais como: espaços limitados e de difícil acesso, locais sensíveis a ruídos ou vibrações, 

contenções, fundações em alto mar, reforços de fundação, solos com presença de materiais resistentes 

(matacões, rochas ou concreto), etc. Além disso, apresentam alternativas quanto ao ângulo de execução da 

estrutura, que pode variar entre 0 e 90º. 

 

 Em geral, as estacas escavadas com injeção apresentam similaridades quanto ao processo executivo, 

destacando-se a etapa de perfuração, a argamassa de injeção e a disposição da armadura. A perfuração em 

solo é, na grande maioria dos casos, realizada por meio de perfuratriz rotativa ou rotopercussiva com 

circulação ascendente de fluido, em geral água, para limpeza do material residual, possibilitando ainda o uso 

de tricone ou martelo de fundo para camadas mais resistentes de solo (Alonso, 2016). Quanto a fase de 

injeção, Lizzi (1993) afirma que a mesma pode se dar sob altas ou baixas pressões, o que faz variar as 

características da argamassa que, de maneira geral, pode levar como agregado areia e/ou pedrisco, 

garantindo o fator água/cimento entre 0,4 e 0,6 com consumo de cimento da ordem de 600 a 800  kg/m³. Por 

fim, para a armadura, o autor recomenda a utilização de uma única barra para diâmetros pequenos (até 100 

mm), enquanto que para diâmetros maiores pode-se utilizar uma gaiola de armação ou o próprio tubo de 

perfuração, sob a condição que este apresente função estrutural. 

 

 Apesar dessas generalidades, o que basicamente diferencia as estacas e microestacas injetadas é a 

etapa de injeção que se utiliza, ressaltando-se duas metodologias: uma em que a pressão de injeção não é 

contida no solo, permitindo o refluxo da argamassa para o interior do tubo perfurado, tendo-se assim o 

“terreno armado”; e outra em que essa pressão é preservada no maciço por meio de válvulas, que podem 

serem injetadas em diversas fases posteriormente, impedindo esse refluxo e originando o “terreno 

protendido” (Costa Nunes, 1985). Para o primeiro caso, a FWHA (2005) destaca ainda que a injeção pode se 

dar por meio de gravidade (Tipo A) ou por meio de cabeça de injeção com consequente retirada do tubo de 

perfuração (Tipo B), enquanto que no segundo caso a mesma ressalta que as injeções posteriores podem ser 

feitas em curtos períodos de tempo (Tipo C) ou após o endurecimento da mesma (Tipo D). 

 

 Quanto ao comportamento geomecânico das estacas injetadas, Lizzi (1993) afirma que grande parte 

das cargas atuantes são resistidas pelo atrito lateral e isto se deve por causa do seu processo executivo, uma 

vez que a lavagem do furo com fluxo ascendente favorece a deposição de material solto em sua ponta. Ainda 

de acordo com o autor, toda a aderência que a estaca tem com o solo é proveniente da injeção da calda, o 

que não garante a aderência efetiva entre o aço e a argamassa ou entre a argamassa e o solo, o que dá a 

necessidade de injeção em maiores profundidades, onde a pressão de confinamento do solo é maior. Polido 

et al. (2000) ainda destaca alguns comportamentos específicos das microestacas, destacando-se os seguintes 

tópicos: 

 Comportamento carga vs deslocamento muito semelhante entre as microestacas até a carga de 

trabalho, com recalques de pequenos valores; 



9º Seminário de Engenharia de Fundações Especiais e Geotecnia 

3ª Feira da Industria de Fundações e Geotecnia 

SEFE 9  – 4 a 6 de junho de 2019, São Paulo, Brasil 
ABEF 

 
 

3 

 Recalques reduzidos na faixa de cargas referente a fração de resistência lateral, com crescimento 

abrupto quando a ponta comça a ser solicitada, caracterizando ruptura brusca (Figura 1); 

 Parcela referente a resistência de ponta não excede 8% da carga de ruptura; 

 Resistência da estaca em função do volume de calda de cimento injetada e dos fatores de 

resistência do solo. 

 

Figura 1. Comportamentos comuns de curvas carga vs recalque para estacas injetadas (Curva 1) e 

demais tipos de estacas (Curva 2) (Adaptado de Sadalla Neto, 1995). 

 

 No que se refere a estimativas de capacidade de cargas para emprego de estacas injetadas em projeto, 

alguns métodos semiempíricos são formulados justamente para este tipo de estrutura, destacando-se os 

seguintes: Lizzi (1982), Bustamante e Doix (1985), David Cabral (1986), Brasfond (1991). Destes, apenas o 

segundo citado diz respeito à previsão da capacidade de carga quanto ao método de injeção aplicado, 

enquanto os outros referem-se ao caso particular de estacas raiz. Vale destacar ainda os métodos de Aoki e 

Velloso (1975) e Décourt e Quaresma (1978), que são métodos muito utilizados no Brasil e que, ao longo do 

tempo, foram incorporados coeficientes em suas formulações para aplicação das mesmas no caso de estacas 

injetadas. 

 

 Dada a circunstância deste artigo, as microestacas ensaiadas sob carregamento dinâmico também 

podem ter seus resultados comparados com métodos dinâmicos para estimativa de carga, tanto para os 

baseados na nega (Holandeses, Brix, Engineering News, Redtenbacher, etc.) quanto para os fundamentados 

no repique elástico, como Chellis (1951) e Uto et al (1985). 

 

2 Metodologia 

 

 A área onde foram executadas as microestacas injetadas e os ensaios de carregamento dinâmico está 

situada na Zona Industrial de Guarulhos-SP, cuja geologia local diz respeito a s rochas sedimentares da 

Bacia de São Paulo, originárias da era cenozoica e apresentando grande teor de sedimentos quaternários e 

terciários, tais como argila, areia e cascalhos provenientes da Formação São Paulo e da Formação Caçapava. 

 

 No terreno foram realizados três furos para ensaio de sondagem à percussão, cuja média de valores foi 

utilizada para as estimativas de capacidade de carga das microestacas. O perfil do subsolo é formado por 
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camadas de diferentes tipos de argilas e areia fina média, começando por camadas de argila arenosa, argila 

orgânica e areia, todas com aproximadamente 3 m, seguidas por uma faixa de argila siltosa até o 

impenetrável, encontrado por volta de 20 m de profundidade. Além disso, diferentes camadas de outros tipos 

de solos podem ser encontradas, mas com espessuras inferiores a 1 m. O nível da água foi identificado entre 

as profundidades de 4 e 5 m. 

 

 Quanto as estacas, o processo executivo se deu de forma semelhante ao tipo D referenciado 

anteriormente, dado pela Figura 2, cujas etapas são descritas a seguir: 

 Perfuração por roto-percussão com tubo de revestimento manchetado e circulação de água. O tubo 

era composto por trechos de 2,5 m, apresentando válvulas para injeção a cada 0,5 m. Além disso, 

apresentava função estrutural e possuía diâmetro externo de 8”(≈200 mm). O primeiro trecho de 

tubo possuía coroa de perfuração, e para camadas mais resistentes era empregado martelo de 

fundo; 

 Atingida a cota desejada, dava-se a primeira fase de injeção por meio de obturador simples no 

fundo do furo; 

 Passadas, no mínimo, 12 horas da primeira injeção, iniciava-se a segunda fase por meio de 

obturador duplo em profundidades pré-determinadas, podendo ser injetada outras fases após sua 

cura; 

 Terminada a segunda fase de injeção, o interior do tubo-manchete era então preenchido com calda 

de cimento. 

 

Figura 2. Processo executivo da microestaca injetada. 

 

 O processo resultou em estacas com diâmetros finais médios de 28,91 cm e comprimento em torno de 

14 m. 

 

 O ensaio de carregamento dinâmico foi realizado de acordo com o especificado pela NBR 

13208/2007, com carregamento de carga crescente utilizando martelo de 3000 kg e incremento de altura de 

20 cm por golpe, até que a resistência total fosse mobilizada. 
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3 Resultados e Discussão 

 

3.1 Parâmetros geotécnicos 

 

 Na Figura 3 a seguir é apresentado os valores de NSPT médio obtido dos ensaios SPTs, dos quais 

foram utilizados para a estimativa dos parâmetros geotécnicos do solo presentes na Tabela 1, que serão 

utilizados na análise numérica. 

 

 

Figura 3. Valores médios encontrados para NSPT. 

 

Tabela 1. Parâmetros geotécnicos do solo obtidos por meio de NSPT. 

Camadas 
de solo 

Tipo de solo 
NSPT 

médio 
ϒ   

(kN/m³) 
c 

(kN/m³) 
φ' (º) K0 β Nt 

0 a 3m Argila arenosa 7,22 16 72 27,0 0,05 0,30 30 
3 a 4m Argila areno-siltosa 2,00 18 20 21,3 0,38 0,60 90 
4 a 7m Argila orgânica 3,33 19 33 23,2 1,92 0,30 30 

7 a 10m Areia 17,33 17 - 33,6 0,19 0,65 54 
10 a 14m Argila siltosa 43,25 19 433 44,4 0,58 0,40 300 

 

3.2 Ensaio de carregamento dinâmico e curvas carga-recalque 

 

 Da análise CAPWAP, obtida por meio do ensaio de carregamento dinâmico, são apresentados na 

Tabela 2 a seguir os resultados das parcelas referentes a resistência lateral, de ponta e total apresentado por 

cada estaca. 
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Tabela 2. Capacidades de carga total, lateral e de ponta obtidos pelo ECD. 

Estaca Qt (kN) Ql (kN) Qp (kN) %ponta 

E1 2261 2112 149 6,6 

E2 2072 1845 227 11,0 

E3 1233 1104 129 10,5 

E4 1450 1225 225 15,5 

Médias 1754 1572 182 10,4 

 

 Quanto a análise numérica obtida por meio do software Unipile 5.0, a resistência total última prevista 

foi de 1063 kN, o que representa 61% quando comparada à média obtida pelas análises CAPWAP, sendo 

que toda a solicitação seria resistida integralmente pelo atrito lateral, desprezando a resistência de ponta. Na 

Figura 4 a seguir são apresentadas as curvas carga-recalque para as quatro estacas ensaiadas e comparadas à 

curva obtida por meio da análise numérica. 

 

 

Figura 4. Curvas carga-recalque obtidas pelas análises CAPWAP e numérico. 

 

 Pelas curvas apresentadas, pode-se observar que o corportamento de ruptura brusca se mantém para as 

microestacas pela análise CAPWAP, com desenvolvimento contínuo dos deslocamentos e atingindo a 

ruptura sem mudança de comportamento. Apesar disso, tal análise também mostra deslocamentos muito 

altos em relação ao que era esperado, tendo sua ruptura evidenciada por volta dos 10 mm conforme estacas 

E1, E2 e E4. 

 

 No que se refere a curva carga-recalque obtida por meio do software Unipile 5.0, observa-se um 

comportamento muito a favor da segurança em comparação às análises CAPWAP. Além disso, o sistema 

não leva em consideração o tipo de estaca e seu processo executivo, o que faz com que sua curva se 

assemelhe a ruptura de uma estaca comum. 
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3.2 Estimativas da capacidade de carga 

 

 Na Tabela 3 a seguir são apresentados os valores para as estimativas da capacidade de carga lateral, 

de ponta e total, tanto para os métodos fundamentados no SPT quanto para os método dinâmicos baseados 

na nega e no repique elástico do ensaio de carrecamento dinâmico (ECD). Vale ressaltar que os valores 

destes são as médias obtidas por meio das leituras realizadas em campo. 

 

Tabela 3. Estimativas de capacidade de cargas lateral, de ponta e total e relação com as cargas reais. 

Métodos 
Qlu,calc 

(kN) 
Qpu,calc 

(kN) 
Qtu,calc 

(kN) 
Qlu,calc/ 
Qlu,ECD 

Qpu,calc/ 
Qpu,ECD 

Qtu,calc/ 
Qtu,ECD 

Aoki e Velloso (1975) 450 229 679 0,29 0,15 0,43 
Décourt e Quaresma (1978) 2464 312 2776 1,57 0,20 1,77 
Lizzi (1982) - - 1116 - - 0,71 
Bustamante e Doix (1985) 3293 1065 4358 2,09 0,68 2,77 
David Cabral (1986) 952 325 1277 0,61 0,21 0,81 
Brasfond (1991) 1246 236 1482 0,79 0,15 0,94 
Holandeses - - 944 - - 0,60 
Brix - - 423 - - 0,27 
Engineering News - - 611 - - 0,39 
Redtenbacher - - 938 - - 0,60 
Chellis (1951) - - 649 - - 0,41 
Uto et al. (1985) - - 758 - - 0,48 

 

 Nas Figuras 5 e 6 a seguir são ilustradas as relações entre os valores estimados das capacidades de 

carga total, lateral e de ponta, respectivamente, com aqueles obtidos em campo por meio do ECD. 

 

 

Figura 5. Comparação entre estimativas de carga total com a obtida no ECD. 
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Figura 6. Comparação entre estimativas de cargas lateral e de ponta com as obtidas no ECD. 

 

 Da Figura 5 é possível observar que os métodos de David Cabral (1986) e Brasfond (1991) são os que 

mais se assemelham aos resultados obtidos pela análise CAPWAP, neste caso particular de microestacas 

injetadas, uma vez que sua correlação se mostra dentro de um intervalo de ±20% do resultado real. Já os 

outros métodos, com exceção de Décourt e Quaresma (1978) e Bustamante e Doix (1985), se mostraram 

bem conservadores quanto a real capacidade de carga observada na estaca. Esta afirmativa também é válida 

para os métodos baseados nos métodos dinâmicos de nega e repique elástico. 

 

 No que se refere as parcelas de capacidade de carga lateral, o comportamento dos métodos 

semiempíricos se mostraram muito parecidos aos resultados anterior, excetuando-se a formulação de David 

Cabral (1986) que se mostrou bem mais a favor da segurança. Quanto as estimativas da capacidade de carga 

na ponta da estaca, todas as metodologias se mostraram muito conservadoras quando comparadas a análise 

dinâmica. 

 

4 Conclusão 

 

 O processo executivo deste tipo de microestaca se mostrou de melhor rendimento quando comparado 

aos outros tipo de estacas injetadas existentes no mercado, visto que a utilização de tubo metálico com 

função estrutural na fase de perfuração auxília muito neste melhoria. 

 

 Os valores para a resistência se mostraram bem elevados para um primeiro estudo neste tipo de 

microestaca injetada, podendo sua divêrgencia ser proveniente tanto do processo executivo realizado quanto 

do ensaio de carregamento dinâmico, uma vez que o mesmo pode apresentar variações para ensaio em 

estacas escavadas. Apesar disso, os ensaios apresentaram grande taxa de deslocamentos da estaca, o que 

poderá ser contornado com estudos posteriores e melhorias no processo executivo. 

 

 Quanto aos métodos de estimativas de capacidade de carga, todos se mostraram muito a favor da 

segurança. Entretanto, os métodos criados justamente para previsão da capacidade de estacas injetadas 
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apresentaram resultado considerável quando comparados aos outros semiempíricos e aos métodos 

dinâmicos, mesmo suas formulações não sendo específicas para este tipo de microestaca. Excessão disso foi 

o método de Bustamante e Doix (1985) que se mostrou superdimensionado. 

 

 No que se refere a modelagem numérica pelo programa Unipile 5.0, o mesmo se mostrou inviável 

para esta ocasião, seja pela capacidade de carga muito inferior as 4 estacas ensaiadas, seja pela curva carga-

recalque estimada que não leva em consideração o processo executivo da microestaca. Apesar disso, vale 

sua utilização em outros estudos do mesmo tipo dada sua base teórica bem fundamentada  pelo “Método 

Unificado”. 
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