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RESUMO: O trabalho analisa resultados de duas provas de carga à compressão em estacas de perfil metálico 
HP250x62 Grau 50, de uma mesma obra, cravadas à percussão em terreno com solos predominantemente 
sedimentares com camadas de areias fofa a compacta e argilas moles a médias. A estaca EPM4, com 23,5 m 
de comprimento, e a estaca EPM5, com 16,0 m, foram cravadas e paralisadas com ponta em solo de baixa 
resistência, NSPT entre 2 e 3. As estacas foram carregadas até atingir ruptura nítida com cargas de 1100 kN e 
830 kN, respectivamente. A estaca EPM4, foi instrumentada em profundidade com cinco níveis de strain 
gages possibilitando a determinação das parcelas de atrito lateral e ponta. Os resultados de atrito lateral 
obtidos nas prova de carga são examinados e comparados com estimativas de capacidade de carga através de 
métodos semiempíricos e teórico, considerando no cálculo diferentes geometrias de seção da estaca. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Estaca, perfil metálico, capacidade de carga, atrito lateral 
  
ABSTRACT: This paper analyzes the results of two compressive loading tests on steel pile HP250x62 Grade 
50, from the same experimental area, in terrain with predominantly sedimentary soils with layers of loose to 
compact sand and soft to medium clays. The pile EPM4 with 23.5 m in length and EPM5 with 16.0 m, 
driven to end bearing into low resistance soil, Nspt between 2 and 3. The piles were loaded until reaching 
rupture with loads of 1100 kN and 830 kN, respectively. The EPM4 was instrumented in depth with five 
levels of strain gages, allowing the determination of shaft friction and end-bearing resistance. The results of 
shaft friction obtained in the loading tests are analyzed and compared with estimates of pile bearing capacity 
through semiempirical and theoretical methods, considering in the calculation different geometries to obtain 
surfaces of the shaft. 
 
KEYWORDS: Steel H pile, load capacity, friction resistance.  
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1 Introdução 
 
 Nos últimos quinze anos, a utilização de estacas de perfil metálico tem crescido no Brasil com a 
disponibilização no mercado de grande variedade de bitolas em aço com limite de escoamento de 345 MPa. 
Essa oferta de bitolas permitiu a utilização de estacas longas constituídas de perfis com peso de aço 
decrescente com a profundidade, otimizando o consumo de aço, conforme relatam Rocha et al. (2006) e 
Gusmão et al. (2006). A partir de 2015 foi disponibilizado no mercado a mesma gama de perfis de aço 
ASTM A 572 Grau 60, com tensão de escoamento de 415 MPa, permitindo a elaboração de projetos com 
maiores cargas estruturais. Logo, a estaca de perfil com seção decrescente cravada até a rocha, cuja carga de 
trabalho é geralmente controlada pela resistência estrutural, tornou-se uma solução ainda mais interessante 
para fundação de edifícios altos, com elevados esforços de vento. 
 
 Usualmente as estacas metálicas têm a ponta paralisada em substrato competente ou no impenetrável à 
percussão, mobilizando elevada resistência de ponta. Nas estacas longas o atrito lateral é significativo e 
precisa ser adequadamente estimado, principalmente ao dimensionar estaqueamento em perfil metálico com 
seção de aço decrescente com a profundidade. A determinação da parcela do atrito lateral é a maior incerteza 
na capacidade de carga geotécnica das estacas metálicas cravadas até o impenetrável. A incerteza no cálculo 
do atrito lateral é maior no caso de estacas de perfil do tipo H do que nas estacas circulares, pois no perfil 
metálico existe a dúvida quanto ao emprego do perímetro circunscrito ou do perímetro do perfil, também 
denominado perímetro colado e de valor maior do que o perímetro circunscrito. 
 
 Para a correta determinação do atrito lateral unitário e da parcela de capacidade de carga por ponta, é 
recomendada a realização de prova de carga (PC) em estaca instrumentada em profundidade. Mas a 
instrumentação de estaca metálica não é uma tarefa fácil, como relatado por Polido et al. (2010). Dentre os 
poucos trabalhos publicados no Brasil em estacas instrumentadas em profundidade, destaca-se Falconi e 
Perez (2008). Polido e Berlich (2012) apresentam um experimento para estimativa da parcela de atrito lateral 
e avaliação da resistência total, sem o uso de instrumentação, de estaca metálica com ponta no impenetrável. 
Neste experimento, duas estacas semelhantes foram cravadas lado a lado, com praticamente o mesmo 
comprimento, uma com ponta no impenetrável e outra com ponta em solo fraco (NSPT < 3), com resistência 
de ponta insignificante, e foram submetidas a provas de carga até a ruptura ou o atingimento do limite 
estrutural. 
 
 A região mais urbanizada da ilha de Vitória - ES apresenta perfis geotécnicos predominantemente de 
solos sedimentares com camadas de areia fofa a compacta e argila de consistência mole, com capas de solos 
residuais de pequena espessura e o maciço rochoso situado a profundidades de até 50 m, conforme descrito 
por Castello e Polido (1988). Até o final da década de 90, a solução de fundações em estacas metálicas de 
trilhos usados era a mais utilizada na Grande Vitória. Mas, com o advento das estacas hélice contínua, o 
mercado de fundações mudou e a tipo hélice passou a ser a estaca mais utilizada. Ocorre que, no caso de 
prédios altos e perfis geotécnicos com solos de baixa resistência, a estaca hélice contínua teria a sua 
capacidade de carga limitada pela resistência geotécnica e trabalharia subutilizada estruturalmente. Nessa 
situação, a estaca de perfil metálico torna-se uma alternativa interessante para fundação. Em uma obra com 
essas características geotécnicas em Vitória – ES, foram utilizados perfis metálicos tipo H Grau 50 e Grau 60 
da Gerdau no projeto de fundações de um prédio de 32 pavimentos, com seção de aço decrescente com a 
profundidade, tendo sido realizado provas de carga à compressão convencionais e instrumentada em 
profundidade. 
 

2 Área Experimental 
 
 A obra, objeto deste trabalho, está localizada na ilha da cidade de Vitória – ES. Para definição do 
perfil geotécnico do subsolo da obra foram realizadas sondagens de simples reconhecimento do tipo SPT, 
SPT com medida de torque e sondagem rotativa, além de ensaios de laboratório de caracterização. O 
impenetrável à percussão definido por ensaios de avanço da perfuração por trépano com circulação de água 
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variou de 28 m a 34 m, mostrando inclinação suave ao longo do terreno. O nível d’água da região situa-se a 
2,20 m (± 0,20 m) da superfície do terreno que representa o patamar de cravação das estacas.  
 
 O empreendimento onde executou-se os ensaios tem três torres, sendo duas residenciais de 29 e 32 
pavimentos e uma torre comercial de 15 andares, e um embasamento. Em função do perfil geotécnico 
característico e do porte da edificação a ser construída no local, foram adotados três tipos de fundações para 
o empreendimento: estacas em perfil metálico (Grau 50), estacas em perfil metálico (Grau 60) e estacas 
hélice contínua. 
 
 Apresenta-se na Figura 1 o perfil geotécnico contendo os resultados de duas sondagens SPT e dos 
ensaios de  umidade natural (w), limite de liquidez (wL), limite de plasticidade (wP) e percentual de finos 
(#200), realizados na região onde foram cravadas as estacas piloto EPM4 e EPM5 das provas de carga. O 
subsolo constitui-se, basicamente, de solos sedimentares formados por espessas camadas de areias fofa a 
compacta entremeadas por camadas de argila moles a médias, sobrejacentes ao manto rochoso granítico.  
 

 
Figura 1. Perfil geotécnico no local das estacas EPM4 e EPM5 
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 As provas de carga nas estacas EPM4 e EPM5 tiveram como objetivo principal investigar a parcela 
atrito lateral da estaca de perfil H. 
 

3 Descrição das Estacas das Provas de Carga 
 
 Os estudos consistiram na realização de provas de carga estática, lentas, à compressão, em duas 
estacas pilotos (EPM4 e EPM5) de perfil metálico laminado HP 250 x 62 de fabricação Gerdau, de aço 
ASTM A 572 Grau 50, cujo limite de escoamento (fy) é 345MPa. 
 
 O equipamento de cravação das estacas foi um bate-estacas de esteiras equipado com martelo 
hidráulico de 5.000 kg. As estacas foram cravadas e paralisadas com ponta em solo de baixa resistência do 
tipo argila marinha, siltosa, cinza escura, com NSPT de 2 a 3, apresentando negas finais de cravação elevadas. 
Os dados de cravaçao estão na Tabela 1. Na cravação verificou-se que próximo da superfície do terreno 
ocorreu um vazio ao redor da estaca decorrente da movimentação lateral do perfil. Tentou-se minimizar esse 
problema com o lançamento contínuo de areia limpa no vazio usando pá, durante a cravação da estaca.  
 

Tabela 1: Dados de cravação das estacas 
Estaca Energia Teórica (kN.m) Nega média (mm/ 1golpe) Comprimento (m) 
EPM4 10 16 23,5 
EPM5 15 42 16,0 

 
 A estaca EPM4 foi instrumentada em cinco níveis ao longo de sua profundidade com extensômetros 
elétricos de resistência, strain gages. Para a instalação da instrumentação na estaca, uma chapa metálica foi 
soldada, por meio de cordões de solda contínuos, em todos elementos de perfil metálico, formando um 
orifício de aspecto triangular na seção transversal do perfil, e, no nível que ficaria a ponta da estaca, a 
abertura foi tamponada com uma pequena chapa soldada. Após a cravação, uma barra de aço contendo os 
extensômetros elétricos foi posicionada no orifício da estaca e solidarizada a ela através da injeção de calda 
de cimento. A configuração da estaca EPM4 é retratada na Figura 2. Serão apresentados e discutidos nesse 
trabalho apenas a resistência por atrito lateral total obtida na prova de carga instrumentada (PCI). Demais 
resultados da instrumentação serão apresentados em outro trabalho (em redação). 
 

  
Figura 2. Seção transversal da estaca EPM4 

 
 Nas provas de carga das estacas EPM4 e EPM5 o sistema de reação foi constituído por quatro estacas 
do tipo hélice contínua de 60 cm de diâmetro, armadas com tirante monobarra. Uma placa de aço quadrada 
de 60 cm com 5 cm de espessura e, abaixo dela, oito enrijecedores do tipo mão-francesa foram soldados no 
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perfil H, para apoio do macaco hidráulico. Verificou-se rigorosamente a centralização da chapa de topo do 
perfil e a centralização do macaco sobre a chapa.  
 

4 Resultados das Provas de Carga  
 
 Entre a cravação e o início da prova de carga transcorreram-se quatro semanas para garantia do setup. 
As provas de carga foram realizadas conforme a norma NBR 12131 (ABNT, 2006) e seguiram até a carga 
que evidenciasse ruptura geotécnica das estacas testadas. As curvas carga x deslocamento da PCI da estaca 
EPM4 e da PC da estaca EPM5 são apresentadas na Figura 3. 
 

 

Figura 3. Curvas carga x deslocamento das estacas EPM4 e EPM5 
 
 A estaca EPM4, com 22,6 m de comprimento de trabalho, instrumentada em profundidade, apresentou 
ruptura geotécnica nítida à carga (PRPCI) de 1.100kN e a prova de carga transcorreu até o deslocamento 
máximo de 31 mm. Através da instrumentação foram medidas as seguintes parcelas de resistência última da 
EPM4: resistência por atrito lateral (PLPCI) de 1.033 kN e resistência por ponta de 67 kN. A instrumentação 
mostrou que a parcela de ponta da EPM4 representou 6 % da carga última da estaca. A estaca EPM5, com 
15,7 m de comprimento de trabalho e situada próxima da EPM4, apresentou ruptura geotécnica nítida à carga 
PRPC = 830 kN, com 25 mm de deslocamento.  
 
 Tanto na estaca EPM4 como na estaca EPM5 a transferência de carga da estaca para o terreno ocorreu 
predominantemente por atrito lateral. Por meio da interpretação dos dados de carga e deslocamento da  
EPM5, avaliou-se que a resistência por atrito lateral da EPM5 (PLPC) foi da ordem de 800 kN. Examinando 
as provas de carga EPM4 e EPM5, verifica-se que até a carga de 800 kN o comportamento carga x 
deslocamento foram similares. 
 
 5       Avaliação de  Métodos de Capacidade de Carga Semiempíricos e Teórico 
 
 Na estimativa da capacidade de carga geotécnica das estacas em perfil metálico deve-se considerar a 
forma como ocorre a transferência de carga da estaca para o terreno. Outro fator relevante é o perímetro do 
fuste a ser considerado no cálculo da área lateral e, consequentemente, na estimativa do atrito lateral, 
conforme discutido por Alonso (2008), Falconi e Perez (2008) e Polido, Nicchio e Alledi (2008).  
 Para efeito de avalição de métodos semiempíricos e teórico de determinação de capacidade carga serão 
utilizados os resultados das estacas EPM4 e EPM5, com foco na parcela de atrito lateral, tendo em vista que 
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se tratam de estacas com transferência de carga para o solo predominantemente por atrito lateral. As 
estimativas de capacidade carga total (PR) e da parcela de atrito lateral (PL) foram comparadas com os 
resultados das respectivas provas de carga. 
 Nas estimativas de capacidade de carga foram empregados quatro métodos semiempíricos 
consagrados na literatura nacional, Decourt e Quaresma (1978) modificado por Decourt (1996), Aoki e 
Velloso (1975) modificado por Monteiro (1997), citados por Velloso e Lopes (2010), Teixeira (1996) e 
Falconi e Perez (2008), utilizando os resultados do NSPT das sondagens. 
 
 Foi avaliado também o método teórico apresentado por Tomlinson e Woodward (2015). Nele a 
resistência por atrito lateral em solos granulares é definida por: 
 

            (1) 
 
 Em que As é a área do fuste em contato com o solo; Ks é o coeficiente de tensão horizontal do solo; 
σ’v0 é a tensão efetiva vertical na camada de solo; δf é o ângulo de atrito entre a estaca e o solo.  Então, foram 
adotados δf = 70% Ø (KULHAWY, 1984, apud. TOMLINSON; WOODWARD, 2015), sendo Ø o ângulo de 
atrito interno do solo, e os valores de Ks fornecidos por Broms (1966), citado por Simons e Menzies (2000). 
O ângulo de atrito das camadas de areias para utilização no método foi obtido com base na pesquisa de 
Polido e Castello (1997). Os pesos específicos dos solos moles foram obtidos utilizando as umidades naturais 
e os demais pesos específicos das camadas foram estimados. 
 
 A resistência por atrito lateral em solos coesivos pelo método teórico é dada por: 
 

                   (2)
  
 Em que F é o fator de comprimento, ɑ é o fator de adesão e Su é a resistência não-drenada do solo. F e 
α são fornecidos por Semple e Rigden (1984), citados por Tomlinson e Woodward (2015). A resistência não-
drenada das argilas moles foi estimada com base no índice de plasticidade e na tensão efetiva (BJERRUM; 
SIMONS, 1960, apud. SIMONS; MENZIES, 2000), considerando os resultados dos ensaios de laboratório 
apresentados na Figura 1. 
 
 Para a estimativa da capacidade de carga de ponta, foi considerada a área plena (630 cm²) e, para 
cálculo da parcela de resistência por atrito lateral, foram consideradas as situações de perímetro colado (147 
cm para EPM5 e 143 cm para EPM4, formada pelo perfil HP 250 x 62 e chapa soldada) e perímetro 
circunscrito (100 cm). No entanto, na aplicação do método de  Falconi e Perez (2008) foi utilizado apenas o 
perímetro colado, que é o recomendado pelos autores. Os resultados das estimativas de capacidade de carga 
da estaca EPM4 são apresentados na Tabela 2 e o resultados referentes à estaca EPM5 estão na Tabela 3. Os 
valores representam a média aritmética das resistências calculadas utilizando as duas sondagens 
representativas desta área experimental, apresentadas na Figura 1. Para efeito de comparação, apresenta-se 
nas Tabelas 2 e 3 a relação entre a capacidade de carga estimada e aquela obtida na prova de carga. 
 
 Verifica-se na Tabela 2, referente à estaca EPM4 de 22,6 m, para a situação de geometria com 
perímetro circunscrito, que todos os métodos semiempíricos e o teórico apresentaram boa concordância com 
os resultados da prova de carga tanto quanto à resistência total quanto unicamente por atrito lateral. No 
entando, quando se considera o perímetro colado, com exceção de Falconi e Perez (2008), os outros métodos 
semiempíricos superestimaram de 30% a 50%  a capacidade de carga total e a parcela do atrito lateral. Cabe 
ressaltar que  método  Falconi e Perez (2008), específico para perímetro colado, apresentou concordância 
com a parcela de atrito lateral obtido na provas de carga. 
 

Tabela 2. Comparação de capacidades de carga geotécnica estimadas com a PCI da EPM4 
Método Perímetro Resistência total Atrito lateral 

PLgran  = ƩAs Ks σ’v0 tgδf 

PLcoes = F Ʃ As α Su  
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 PR (kN) PR / PRPCI  PL (kN) PL / PLPCI 

Prova de Carga Instrumentada 
(PCI) - 1100 - 1033 - 

Decourt e Quaresma (1982) 
mod. Decourt (1996)  

Colado 1539 1,4 1503 1,5 

Circunscrito 1092 1,0 1057 1,0 

Aoki e Velloso (1975) mod. 
por Monteiro (1997) 

Colado 1580 1,4 1489 1,4 

Circunscrito 1137 1,0 1046 1,0 

Teixeira (1996) 
Colado 1389 1,3 1356 1,3 

Circunscrito 974 0,9 941 0,9 

 Falconi e Perez (2008) Colado - - 915 0,9 

Teórico, citado por Tomlinson 
e Woodward (2015) 

Colado 1378 1,3 1346 1,3 

Circunscrito 978 0,9 946 0,9 

 
 

Tabela 3. Comparação de capacidades de carga geotécnica estimadas com PC na EPM5 

Método Perímetro 
Resistência total Atrito lateral 

 PR (kN) PR / PRPC  PL (kN) PL / PLPC 

Prova de Carga (PC) - 830 - 800 - 

Decourt e Quaresma (1982) 
mod. Decourt (1996)  

Colado 1361 1,6 1347 1,7 

Circunscrito 933 1,1 919 1,1 

Aoki e Velloso (1975) mod. 
por Monteiro (1997) 

Colado 1573 1,9 1424 1,8 

Circunscrito 1122 1,4 973 1,2 

Teixeira (1996) 
Colado 1370 1,7 1307 1,6 

Circunscrito 955 1,2 893 1,1 

 Falconi e Perez (2008) Colado - - 765 1,0 

Teórico, citado por Tomlinson 
e Woodward (2015) 

Colado 893 1,1 861 1,1 

Circunscrito 620 0,7 588 0,7 

 
 No caso da estaca EPM5, com apenas 15,7 m de comprimeto de trabalho, verifica-se na Tabela 3 para 
a situação de perímetro ciscunscrito que a resistência total fornecida pelo método Decourt e Quaresma 
apresenta boa concordância com a prova de carga, enquanto que os métodos de Aoki e Velloso modificado 
por Monteiro e Teixeira superestimam a resistência total em 40% e 20% respectivamente. No que se refere à 
resistência por atrito lateral, todos os métodos semiempíricos apesentaram boa concordância, com execeção 
do Aoki e Velloso modificado por Monteiro que a superestimou em 20%. O método teórioco subestimou 
tanto a resistância total quanto a parcela de atrito lateral em 30%. 
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  Para situação em que se trabalha com o perímetro colado, observa-se na Tabela 3, relativa à estaca 
EPM5, que o método Falconi e Perez, específico para perímetro colado, apresenta concordância com os 
resultados da prova de carga, já os demais métodos semiempíricos superestimam de 60% a 90% os 
resultados da PC. E o método teórico apresenta boa concordância.  
 Uma possível explicação para diferença de resultados da relação de concordância entre PL/PLPCI 
(estaca EPM4, com 22,7 m) e PL/PLPC (estaca EPM5, com 15,7 m) estaria no comprimento das estacas e no 
efeito relativo de perda de atrito lateral próximo da superfície, causado pela movimentação lateral do perfil 
na cravação. Na estaca curta o efeito de redução na parcela de atrito lateral é bem mais signifcativo, o que 
estaria gerando diferentes relações de concordância para os métodos aplicados às duas estacas. 
  

6  Conclusões  
 
 As  conclusões listadas a seguir são válidas para o perfil geotécnico da área experimental e para a 
metodologia de cravação por percussão das estacas de perfil metálico tipo H. 
 
 Os resultados de transferência de carga obtidos na prova de carga da estaca EPM4, via instrumentação 
em profundidade com strain gages instalados em barra de aço e usando calda de cimento para solidarizar a 
barra à estaca, foram considerados consistentes e confiáveis, indicando que a metologia empregada é 
adequada para estaca em perfil metálico. 
 
 O método semiempírico Decourt e Quaresma (1982) modificado por Decourt (1996) considerando o 
perímetro circunscrito para caracterizar a geometria do fuste apresentou concordância com os resultados das 
provas de carga das estacas EPM4 e EPM5, tanto para a capacidade de carga total quanto para a parcela de 
atrito lateral.  
 
 O método semiempírico Falconi e Perez (2008) considerando a situação de perímetro colado para a 
geometria da seção do fuste apresentou boa concordância com os resultados das provas de carga das estacas 
EPM4 e EPM5 no que se refere à parcela de capacidade de carga por atrito lateral. Importante ressaltar que o 
método é especifico para estacas metálicas considerando o perímetro colado da seção do perfil. 
 
 Os métodos semiempíricos Teixeira (1996) e Aoki e Velloso (1975) modificado por Monteiro (1997)  
considerando a situação de perímetro circunscrito para a geometria do fuste apresentaram concordância com  
os resultados da prova de carga da estaca EPM4, mas superestimaram de 20% a 40%, respectivamente, a 
capacidade de carga total da EPM5. 
 
 As estimativas de capacidade de carga pelo método teórico na situação de perímetro circunscrito 
apresentaram boa concordâcia com o resultado da prova de carga da EPM4, mas subestimou em 30% os 
resultados da prova de carga da EPM5. Uma possível explicação para diferença de valores entre a relação 
PR/PRPCI (da estaca EPM4) e PR/PRPC (da estaca EPM5) e para a diferença entre PL/PLPCI e PL/PLPC estaria 
no comprimento das estacas e no efeito relativo de perda de atrito lateral próximo da superfície, causado pela 
movimentação lateral do perfil na cravação.  
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