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PROVAS DE CARGA

13.1

Provas de carga são, ainda hoje, a melhor e a mais segura forma de definir a
Capacidade de Carga Admissível de uma fundação, Berberian (1996).

PROVAS DE CARGA: CONCEITUAÇÃO
Consistem na aplicação de uma carga prevista (normalmente duas vezes a
carga de trabalho) sobre uma fundação, considerada representativa ao grupo de
fundação em estudo. A fundação de ensaio pode ser uma própria fundação da obra ou
ser uma fundação especialmente executada para este fim, desde que representativa.
O mais comum dos tipos de provas de carga é a de compressão, podendo-se
também realizar provas de carga a tração, a torção e de aplicação de cargas laterais.
Dependendo das condições e técnicas empregadas pode-se extrair das Provas
de Carga informações para:
a. Obter diretamente a carga de ruptura da fundação ou, caso ela não seja
alcançada na prova, pode-se obtê-la indiretamente por vários procedimentos a
serem analisados mais adiante.
b. Obtenção da carga admissível de projeto, o que é usualmente determinada
pela aplicação de um coeficiente de segurança à carga de ruptura da fundação
na prova.
c. Obter a forma da transferência de cargas de fundação ao terreno.
d. Obter, em alguns casos, o comportamento a recalque das fundações.
e. Obter a Capacidade de carga a tração, lateral ou a torção da fundação
ensaiada.
f. Previsão do recalque do grupo de estacas.
g. Verificação da integridade estrutural da fundação.
Vários procedimentos para realização de prova de carga são hoje utilizados na
prática de engenharia geotécnica, destacando-se os mais usuais, Fellenius (1980),
Fuller & Hoy (1970), Alonson (1997), Poulos & Davis (1980), Velloso .P.P (1982) e
Chellis (1961):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SML
CRP
CLT
ME
QML
LIR

-

Slow Mantained Load
Constant - Rate - of - Penetration
Cyclic Load Test
Method of Equilibrium
Quick Mantained Load
Rápido após Lento

É obrigatória a execução de provas de carga estáticas em obras que tiverem um
número de estacas superior ao valor especificado na coluna (B) da Tab. 6, sempre no início
da obra. Quando o número total de estacas for superior ao valor da coluna (B) da Tab. 6,
deve ser executado um número de provas de carga igual à no mínimo 1% da quantidade
total de estacas, arredondando-se sempre para mais. Incluem-se nesse 1% as provas de
carga estáticas executadas conforme 6.2.1.2.2.
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É necessária a execução de prova de carga, qualquer que seja o número de estacas
da obra, se elas forem empregadas para tensões médias (em termos de valores
admissíveis) superiores aos indicados na coluna (A) Tab. 6.
Tab. 6 Quantidade de Provas de carga

Provas Estáticas 1% N°

Hc, CFA
Ômega, Atlas

Escoradas
Rotativas
Ø≥70cm

Hélice segmentada

Estaca Rotativa
Ø 70
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Pontos a ponderar

1. O sucesso de uma prova de carga está intimamente ligado a habilidade do técnico
e o desempenho da instrumentação da prova. Jamais inicie uma prova sem estudar
cada instrumento, sem aferi-lo e sem verificar sua estabilidade a esbarrões
acidentais e variações térmicas. Acompanhe e interprete os resultados a cada
passo. Verifique os prumos e centralizações desde a confecção do bloco de
coroamento da fundação. Paralise e corrija o problema da prova, se necessário,
antes de chegar ao seu final.
2. Deve-se enfatizar que em muitos casos os resultados da prova de carga sobre uma
estaca isolada não podem ser diretamente extrapolados para prever o
comportamento de um grupo de estacas ou para prever o comportamento de outras
estacas. Conforme observa Chellis (1962), o volume de solo envolvido por uma
única fundação é muito menor do que o volume envolvido por um grupo de
fundações, de tal forma que os efeitos de uma camada mole adensável poderão
não interferir no caso de uma fundação única, mas ser crítica quanto ao
comportamento do grupo.
3. As provas de carga devem ser acompanhadas de um detalhado programa de
investigações para definir com precisão o seu perfil geotécnico.
4. As parcelas resistentes (resistência lateral e por ponta na ruptura) em uma
fundação profunda, RL e RP, são mobilizadas diferentemente em relação ao
recalque total da fundação. Assim, enquanto a resistência lateral é totalmente
mobilizada para um recalque muito pequeno (8 mm a 15 mm) segundo Berberian
(1970) e de 5 a 25 mm segundo Décourt (1995) e praticamente independe das
dimensões das fundações, a resistência de ponta exige, para sua total mobilização,
um recalque que pode variar entre 10 a 30% do diâmetro da ponta ou base da
fundação, Vesić (1971).
5. A determinação por si só da carga de ruptura, da carga admissível e do coeficiente
de segurança têm abordagens bastante diversificadas em vários métodos, em
várias normas e códigos, refletindo obviamente a experiência e tradição de cada
país.
6. O estudo e a familiarização das leituras de cada extensômetro utilizado são de vital
importância. Utilize um diagrama ou planilha de especificações para cada um deles.
Verifique o sentido de rotação dos ponteiros, os pontos de zeragem de cada um
dos mostradores e tenha certeza que seus eixos estão livres ao longo do seu curso
total. Utilize se possível o sistema duplo de medição - Mecânico e Ótico.
7. Afira com frequência o conjunto macaco + bomba + manômetro. Pequenos
desaprumos poderão gerar significativos atritos no pistão, mascarando os valores
das cargas indicadas no manômetro. Utilize também, se possível, além do
manômetro, load cells ou dinamômetros para conferir a carga real aplicada.
8. E, finalmente, saiba que os resultados da prova de carga nada dizem a respeito de
recalque por adensamento a longo prazo que possam ocorrer em camadas moles,
adensáveis, abaixo da ponta das fundações.
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13.1 PROVAS DE CARGA NO BRASIL: HISTÓRICO
A prática de testar fundações por meio de provas de carga sobre estacas foi
introduzida no Brasil pela Companhia Internacional de Estacas Frankignoul, a qual
solicitou ao I.P.T. que as planejasse e executasse. A primeira delas foi sobre estacas
de tipo Franki das fundações da Estação da E.F. Noroeste, em Bauru, realizada pelo
I.P.T. em fevereiro de 1936, dois anos antes da instalação de sua Seção de Solos e
Fundações (I.P.T., 1936).
As primeiras provas de carga de estacas realizadas no Rio de Janeiro foram
sobre duas estacas do tipo Franki das fundações do Instituto de Resseguros do Brasil,
em abril de 1942 (I.P.T., 1942). Já então, a Seção de Solos do I.P.T. tinha sido
organizada, pelo Engo Odair Grillo, a cerca de quatro anos. Coube a Milton Vargas
(1990), como assistente do mesmo, realizar a prova. Costa Nunes acompanhou a
prova como engenheiro da então, já empresa brasileira, Estacas Franki Ltda.
De acordo com Costa Nunes, decidiu-se estabelecer previamente o método de
carregamento que, naquela época ainda não era universalmente aceito. A prática
trazida pelos engenheiros europeus da Franki era a de um carregamento rápido até
uma vez e meia ou duas vezes a carga de trabalho prevista. Mas, não havia ainda
especificação clara de qual fração da carga de ruptura seria aceita como carga de
trabalho.
Especificou-se, então, que o carregamento seria feito com intervalos de carga
de cerca de 10% da carga máxima pretendida na prova (prevista como 120 t).
Lia-se o recalque imediatamente após a aplicação da carga e depois, em
intervalos de tempos dobrados, em escala aritmética, até estabilização aparente. Só
então aplicava o acréscimo seguinte. O descarregamento era feito de forma
semelhante e, considerava importante, a leitura do recalque permanente, após o
descarregamento total da estaca.
A primeira estaca foi assim carregada até a pretendida carga de trabalho (76 t);
depois descarregada, observando-se um recalque permanente de 1,2 mm e,
finalmente, recarregada até 120 t, quando se observou o recalque de 5 mm. A
segunda prova foi carregada, pelo método acima mencionado, até 115 t, quando se
observou o recalque de 7 mm; e então descarregada, acusando um recalque
permanente de 1,7 mm.
Citam-se esses dados para mostrar como eles foram importantes, no
estabelecimento que se deu a seguir, não só da metodologia das provas de carga,
como também do julgamento de seus resultados. Nessa época já a utilização quer das
fórmulas dinâmicas, quer estáticas, para o cálculo da capacidade de carga de estacas
individuais, estavam desacreditadas. Um testemunho disto encontra-se nos anais do
“Symposium de Solos”, promovido pelo Instituto Nacional de Tecnologia, no Rio, em
dezembro de 1942, na conferência ali pronunciada pelo Dr. Odair Grillo, sobre o
comportamento das fundações por estacas, e nas discussões que se seguiram, Grillo
(1943).
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As provas de carga impunham-se, então, como único método confiável para
a determinação da capacidade de carga individual de estacas. Isto é, seriam essas
provas ensaios para a determinação da carga admissível sobre as estacas, embora
nada se pudesse dizer sobre os recalques totais das fundações por estacas. Mas isso
dependia diretamente do método de ensaio adotado e do julgamento dos recalques
observados nas provas, os quais, já se sabia, nada tinham a ver com os recalques das
fundações.
Daí a importância daquele momento histórico, nas provas do Instituto de
Resseguros do Brasil, quando a prática, já adquirida pelos engenheiros do I.P.T.,
foram apresentados ao Engo Costa Nunes, como aquele que viria utilizar na prática, os
resultados de tais ensaios. O estabelecimento definitivo do método brasileiro de
provas de carga sobre estacas e das especificações dos recalques admissíveis
observados nas provas deu-se, então, a partir desse momento, e hoje é normatizado
pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

EQUIPAMENTOS E MÉTODOS
13.2 REAÇÃO
As cargas a serem aplicadas em provas de carga podem ser obtidas através de
macacos hidráulicos, por cargueiras ou tanques cujos lastros variam de acordo com o
andamento da prova. No caso mais comum, onde se empregam macacos hidráulicos,
as reações podem ser obtidas por meio de:
a. Fundações trabalhando a tração
b. Cargueiras
c. Estruturas existentes

13.2.1 FUNDAÇÕES TRACIONADAS
 Tirantes
 Estacas
 Tubulões
 Mini-Tubulões
 Blocos enterrados “Dadman”
Neste caso, a reação à carga aplicada à fundação é resistida por dois
elementos de fundação Fig. 13.2.1, que trabalham por tração.
Estas forças de tração são transferidas para uma viga de reação que por sua
vez receberá a carga através de um macaco hidráulico instalado na cabeça da
fundação.
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sistema de
ancoragem

Viga de reação
Célula de
carga
vigas de
referência

manômetro de carga
extensômetro

estaca a ser
ensaiada
estacas de
reação

Fig 13.2.1 - Esquema de Reação por Estacas de Tração

Whitaker (1970) e a NB - 3472/91 recomendam que qualquer tipo de
ancoragem deve estar afastado da fundação a ensaiar de pelo menos 3 vezes o seu
diâmetro e no mínimo 1,5 m.
Para o caso de fundações com bases alargadas, tem-se que:
emín  2 diâmetros da base
ou
emín = 4F
Mesmo com esses espaçamentos ocorrerão influências sobre os valores dos
recalques lidos. Se a fundação tracionada transferir cargas por atrito lateral nas
mesmas camadas e profundidades da fundação ensaiada, os valores lidos dos
recalques serão menores do que deveriam ser.
Se o elemento de reação for um tirante, que não transfere carga por atrito ao
longo do seu trecho livre, e que normalmente transfere carga a substratos rígidos bem
mais profundos que a fundação a ensaiar, pode-se permitir um menor espaçamento
entre eles e a fundação de prova.

13.2.2 CARGUEIRAS
Pode-se construir a reação necessária para provas de carga através de uma
plataforma muito bem centrada sobre a fundação a ensaiar, apoiada no solo através
de uma fogueira de dormentes.
O contrapeso mais comumente utilizado é o cimento em saco, podendo-se
utilizar também lingotes de aço, perfis metálicos, areia, cascalho, tanques de água etc.
Para evitar uma acentuada influência dos apoios da cargueira sobre os
recalques a medir, os apoios devem estar afastados no mínimo a 1,25 m do eixo da
estaca de prova. Fig 13.2.2
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D
D
carga
carga

carga
carga

macaco
hidráulco
D
D
D-D
Fig 13.2.2 - Sistema de Reação com Cargueira

Cuidados especiais devem ser tomados para evitar acidentes causados pelo
desaprumo da cargueira.

13.2.3 ESTRUTURAS EXISTENTES
A reação da prova pode ser absorvida por uma estrutura existente.
Esta estrutura deverá ser capaz de suportar com folga a carga a ela aplicada,
podendo, se necessário for, sobrecarregá-la de acordo com a evolução do
carregamento aplicado pela prova de carga, de tal forma a neutralizar o empuxo de
baixo para cima imposto pela prova.

13.2.4 BLOCOS ENTERRADOS
A reação da prova pode ainda ser obtida por blocos de concreto ou grelhas de
aço enterradas no solo.

13.2.5 PRÓPRIO FUSTE
Este tipo de reação utilizado quando se emprega o método B. Five onde o
macaco hidráulico é instalado entre a base e o fuste. Fig 13.2.3
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F
B
F

tell tales
poço
lateral

Fuste
Base

poço de visita
macaco
hidráulico

túnel

B3

F1
Tell
Tales

B2

B4

F2

B1

Túnel
PLANTA

CORTE

Fig. 13.2.3 - Método B. five . Berberian (1998)

13.2.6 REAÇÃO NO PRÓPRIO TERRENO
Este tipo de reação tem sido usado por Berberian (1972) no caso de ensaiar
placas ou bases de tubulões em profundidade. Fig. 13.2.4
O autor tem utilizado este método, bem como o B. Five com sucesso.
B1

B2
tell tales

chapa de
distribuição
perfil

poço de visita

chapa de
distribuição

fuste

túnel

B3

B4

B2

macaco
hidráulico

perfil
B1

Base

CORTE

PLANTA
Fig. 13.2.4 - Método de Reação. B. Three. Berberian (1972)
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13.3 DISPOSITIVOS DE APLICAÇÃO DE CARGAS
Como já se referiu anteriormente, a carga final prevista na prova é atingida pela
aplicação de pequenos estágios, os quais a NB-3472/91 recomenda que sejam de no
máximo 20% da carga prevista na prova.
No passado utilizou-se como dispositivo para aplicação de carga, lastros ou
tanques de água, sobre uma cargueira que era carregada lentamente, provendo a
carga necessária a cada estágio.
Na maioria das vezes utilizam-se macacos hidráulicos. A carga aplicada ao
elemento de fundação é obtida multiplicando-se a área do pistão do macaco pela
pressão do óleo, medida com um manômetro periodicamente aferido, desprezando-se
o atrito que eventualmente se desenvolve entre o pistão e sua sede.

* A Norma Brasileira recomenda a realização de pelo menos uma prova de carga para cada 100
peças de fundações.

A aferição do sistema macaco-manômetro num laboratório é sujeita a dúvidas,
vez que se podem obter duas calibrações diferentes, dependendo se a carga é
aplicada pelo macaco contra a máquina de teste ou se a máquina de teste aplica
carga contra o macaco. No primeiro caso, que corresponde à situação da prova de
carga, o atrito faz com que se obtenha uma carga menor que a determinada
correntemente. No segundo caso, obtém-se uma carga maior que da maneira
corrente.
O posicionamento do macaco em relação ao eixo do elemento de fundação
deve ser também cuidadoso. Uma rótula colocada entre o macaco (ou a célula de
carga) e o sistema de reação é bastante útil para eliminar esforços devidos a
pequenas excentricidades. Ainda que tais cuidados sejam tomados, é indispensável
que se faça, durante o andamento da prova, uma confrontação das leituras nos
extensômetros diametralmente opostos para verificar se está ocorrendo rotação do
bloco. Caso seja constatada esta rotação, deve-se suspender a realização da prova e
verificar o posicionamento da carga, sob pena de ruptura da estaca por flexão.
Para um conhecimento preciso da carga aplicada, é necessária a colocação,
entre o macaco e o sistema de reação, de uma célula de carga.

13.4 DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO DE CARGA
13.4.1

MANÔMETROS

Manômetros são dispositivos mecânicos simples utilizados para medir
pressões. O manômetro desenvolvido por Bourdon consiste na aplicação de gases ou
líquidos sobre pressão através de um tubo em forma de espiral ligado a um ponteiro. A
pressão aplicada tende a retificar o tubo que ao se desenrolar movimenta um ponteiro,
que indica numa escala apropriada e aferida a pressão aplicada, ou seja, a pressão
reinante no líquido ou gás utilizado. Fig. 13.4.1
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Tubo Bourdon
Mola cabelo
Quadrante
ajuste
Rosca de Conexão
Espigot

Fig. 13.4.1 - Manômetro Tipo Bourdon

Manômetros comerciais normalmente apresentam precisão de 1% da maior
leitura indicada na escala ao longo da faixa entre 10 e 90% da leitura máxima.

Pesos

Manômetros

Pistão
Livre
Reserv.
Cilindro

Fig. 13.4.2 - Esquema do Aferidor de Manômetros

Para evitarem deformações permanentes no tubo Bourdon, recomenda-se não
ultrapassar 75% da carga máxima indicada.
É recomendável, aferir com frequência os Manômetros antes de utilizá-los. A
Fig. 13.4.2 mostra o esquema simples de um aferidor hidráulico, que utiliza um
Manômetro padrão como referência.
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13.4.2

CÉLULAS DE CARGA

Para um conhecimento mais preciso da carga aplicada, é necessária a
colocação, entre o macaco e o sistema de reação de uma célula de carga, ou uma
célula mecânica (anel dinamométrico) ou mesmo uma célula fotoelástica, ver ex.,
Hanna, (1973).
Célula de carga elétrica, “Load Cell” nada mais é do que um carretel de aço, ao
qual se colou extensômetros eletrônicos, “Strain Gage”, (formando uma ponte
completa de Weatstone), e que, previamente aferida, permite obter-se os valores das
cargas com boa precisão.
Uma célula de carga típica para 5.000 kN tem diâmetro = 30 cm, comprimento
de 30 a 40 cm, pesa aprox. 100 kg e deformam aprox. 0,5mm. Estas células são
projetadas para suportar uma sobrecarga de até 150% de sua capacidade nominal e
para operar numa faixa de temperatura que varia de -20C a +40C.
O Strain Gage nada mais é que um fio elétrico colado à estrutura a ensaiar,
que ao ser alongado estica, afinando, ou seja, aumenta seu comprimento e diminui a
área da sua seção transversal, e vice-versa na compressão.
Considerando que a resistência elétrica de um condutor é função do seu
comprimento, da sua área e de sua resistividade específica,
R = .L/A
ao se deformar, altera-se a relação L/A, modificando por consequência a sua
resistência elétrica, diretamente correlacionada e convertida para a deformação
específica .
Esta variação de resistência elétrica é medida por um ohmímetro através da
ponte de Weadstone formada nas disposições em ponte completa, meia ponte ou ¼
de ponte, quando se aplica 4, 2 ou 1 extensômetros. Cuidados especiais devem ser
tomados para que os extensômetros estejam muito bem colados e isolados, de tal
forma a não permitir o umedecimento do sistema.
Ao se comprimir o cilindro, a resistência ôhmica medida entre os pontos 1 e 3,
variará proporcionalmente à carga aplicada. A voltagem aplicada entre os
pontos 2 e 4 é da ordem de 10 V, e a lida em condições de carregamento máximo é da
ordem de 10 milivolts.
Fig. 13.4.3,

A disposição em Ponte Completa amplifica as leituras ganhando-se precisão,
anulando os efeitos das variações térmicas do corpo instrumentado e nos fios
expostos ao sol, levando ainda em conta o efeito de Poison.
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Carga P

2

R1
Corpo Cilíndrico
Extensômetro

R2

1

R2

3

R4

R3

R3

R4
4

Base
R1

E = Tgensão de suprimento
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e = saída da célula de carga

Fig. 13.4.3 - Load Cell. Medidores Eletrônicos de Carga

Os equipamentos medidores da resistência ôhmica “Strain indicators”, são
calibrados de tal forma a fornecerem o valor de  médio em cada extensômetro.
Em alguns casos, utilizam-se 8 extensômetros. O mais usual é composto por 4
grupos em forma de T, igualmente espaçados, de forma que se tenham 4
extensômetros medindo esforços axiais e 4 medindo esforços tangenciais. Whitaker
(1963).
Whitaker pode ser considerado o pioneiro na construção de células de grande
capacidade. Detalhes completos destas células, incluindo calibragem, resistência à
umidade, instalação em campo e registros foram por ele analisados, e mostrou que
este tipo de célula apresenta resultados satisfatórios na instrumentação instalada na
ponta de estacas.

13.4.3 MESA DE TRANSFERÊNCIA DE CARGA – MECHANICAL CAGE
Berberian procurando simplificar o tradicional bloco de transição vazado,
utilizado em provas de carga instrumentadas com Tell Tales construiu em 1992 uma
mesa de transferência de cargas. Fig. 13.4.4 que além de permitir acomodar os
extensômetros para leitura dos Tell Tales, fornece o valor da carga aplicada,
transformando-se em uma célula de carga mecânica.
Berberian conseguiu obter os valores da carga aplicada, instalando-se dois
defletômetros, com precisão de 0,001 mm diametralmente opostos. Fig. 13.4.4
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macaco
hidráulico

passagem
p/ Tell tales
bloco
Fig. 13.4.4 - Mesa de Transferência de Cargas

Os extensômetros fornecem os valores de l para cada estágio de carga.
Conhecendo-se a área das seções transversais das barras, seus comprimentos e o
módulo de elasticidade do aço, obtém-se a carga aplicada:
P = A . E . l / l0.

Esta mesa é aferida a priori, e utiliza-se a curva de aferição para determinação
da carga.
Como exemplo, para o caso
da mesa MTC, mostrada na
foto
da
Fig. 13.4.5, tem-se:
4  7/8” com 3,88 cm2 por
barra
E = 2.100.000 kg /cm2
0 = 45 cm
Logo, para cada divisão de
leitura (= 0,00254 mm) temse:
P = 4 x 3,88 x 2.100.000 x
0,001 / 45
P = 724 kg que seria a
precisão da mesa.
Fig. 13.4.5 - Mesa de Transferência de Carga Desenvolvida por Berberian

A carga máxima seria alcançada para uma tensão de escoamento do aço de
5.000 kg/cm², logo
P máx = 5.000 x 4 x 3,88 = 77.600 kg

E que por questões de flambagem das barras e instabilidade transversal do
sistema, gerado por eventuais excentricidades, o autor recomenda adotar-se FS = 2,
ou seja, carga máxima = 38 t para uso da mesa.
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13.4.4 CÉLULA PNEUMÁTICA (HIDRÁULICA) DE TENSÃO TOTAL
Utilizada para medir a pressão atuante no solo, no topo, no fuste ou base das
fundações ou na base. A célula consiste basicamente de uma almofada de aço
inoxidável totalmente preenchida com óleo deaerado (contra pressão a vácuo)
acoplada a um transdutor pneumático de pressão. Utiliza conexões de latão de fácil
instalação e tubulação de Nylon. Fig.13.4.6

Fig. 13.4.6 - Célula Pneumática de Tensão Total . Filho, J.A. (1989)

A aferição é realizada submetendo-se a célula a diferentes valores de uma
pressão padrão. Esta aferição é feita de acordo com o meio em que será utilizada
(solo, solo-cimento, concreto, areia, etc.) com leituras periódicas, compatíveis com as
leituras a serem executadas durante o ensaio, traçando posteriormente a curva de
calibração de cada uma.
Princípio de Funcionamento
Dotada de uma “válvula de retenção”, que se mantém fechada quando está
sem carga, necessita de uma certa pressão inicial para ser aberta (“leitura zero”).
Possui dois tubos, um de entrada e outro de retorno, que conduzem nitrogênio e são
conectados a uma unidade de leitura dotada de um reservatório de nitrogênio e
através do qual se aplica a pressão na célula.
À medida que a célula recebe carga, esta carga é transferida para a “válvula de
retenção”. Para a leitura da tensão à qual está submetida a célula, aumenta-se
gradativamente a pressão injetando nitrogênio pelo tubo de entrada que, ao atingir a
mesma pressão da válvula provoca a abertura desta e o consequente retorno da
pressão atuante no manômetro. O cálculo da pressão atuante na célula é feito levando
em conta a pressão inicial (sem carga) e a pressão lida.

13.5

DISPOSITIVOS de LEITURAS de RECALQUE

13.5.1 RECALQUES NO TOPO DA FUNDAÇÃO
A determinação satisfatória dos recalques é obtida pela média entre leituras de
pelo menos dois extensômetros mecânicos (preferivelmente quatro), fixados
diametralmente opostos a igual distância do eixo do elemento de fundação. É
importante que os pinos dos extensômetros estejam na vertical e as placas de apoio
na horizontal.
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As vigas de referência devem estar solidamente fixadas a uma distância não
perturbável pela prova. Esta distância varia com o tipo do solo e com o sistema de
reação e não deve ser inferior a 5 diâmetros ou 1,5 metros em relação ao eixo do
elemento de fundação. Todo o sistema de medição de recalques deve ser protegido
do sol, bem como ser impedida a aproximação de máquinas ou pessoas não
autorizadas. Medições de recalques, tanto do topo do bloco como dos pontos de
fixação das vigas de referência, com um nível óptico e em relação a um marco
indeslocável constituem um elemento valioso para confirmação do sistema de
extensômetros.

13.5.2 Tira-teima
Para evitar erros de interpretação das leituras dos extensômetros mecânicos,
quanto às suas “zeragens” e principalmente quando seus cursos são insuficientes para
lerem grandes recalques, Berberian desenvolveu em 1970 o Tira-teima, que consiste
em um medidor de linha sobre escala afixada na estaca, que permite leituras diretas
dos recalques dirimindo dúvidas que frequentemente ocorrem nas provas de carga.

13.5.3 DEFORMAÇÕES AO LONGO DO FUSTE (ENCURTAMENTOS)
 Tell Tales
Informações importantes podem ser obtidas através da instrumentação ao
longo do fuste e na ponta das fundações. Estas informações permitem obter as
parcelas de carga transferidas ao solo a cada profundidade instrumentada.
Medindo-se a deformação específica  em cada profundidade pode-se, através
do módulo de elasticidade do material de fundação, conhecer a tensão naquele ponto
e, consequentemente, a carga.

Q    AF

e

  E 

L
E
L0

Q

E. AF .L
,
L0

Considerando que E, AF e L0 podem ser conhecidos, procura-se obter L ou
em cada profundidade escolhida. Fig.13.5.1



 L, pode ser obtido através de Tell Tales (Extensômetro de Barra)
 , pode ser obtido através de Strain Gages (Extensômetro elétricos) ou
extensômetros de cordas vibrantes.
Os tell tales são medidores mecânicos de precisão composto dos seguintes
elementos:
 Barra de aço, normalmente de ½“, protegida por um tubo de revestimento.


Revestimento de PVC, que estará em contato com o material da fundação cuja
função única é a de garantir que a haste (extensômetro de barra) permaneça livre
para transmitir os deslocamentos somente do ponto desejado Fig. 13.5.2.
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No topo dos tell tales instala-se deflectômetros, com precisão mínima de 0,01
mm, estável a um referencial fixo e imóvel, apoiado a no mínimo 3 m do eixo da
fundação a ensaiar. O deslocamento procurado L no trecho escolhido será obtido
pela diferença entre o deslocamento do ponto escolhido e do topo.
O vão anelar entre a haste e o tubo de revestimento deve ser preenchido por
graxa fina, vaselina ou óleo grosso viscoso, para evitar qualquer atrito entre a haste e
o tubo.

Macaco
Hidráulico
Chapa de aço
Viga

I

Extensômetro
Tell Tales
Suporte

Tira-teima
escala sobre
espelho

PVC 1/2’
Tell Tales
aço 1/2’

Linha p/ leitura
direta, presa à
referencial externo

Medidores de recalque
do topo da fundação,
fixados em vigas de
referências externas

Terminais
Tell Tales

Fig. 13.5.1 - Esquema de Instrumentação Deformações ao Longo da Fundação

Deve-se procurar manter cada tell tales, o mais aprumado e reto possível, para
que haja perfeita transmissão de deslocamento, e não se percam leituras preciosas
durante a prova.
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Placa de Engaste

Vaselina líquida

Tubo de ½”

Placa Espaçador

Fig. 13.5.2 – Vista Geral; Tell Talles

Este tipo de instrumentação pode ser instalada em quase todos os tipos de
fundações, mas se aplica melhor em fundações moldadas in loco. De uma maneira
geral, tell tales são simples de instalar, baratos e de fácil manutenção.
Vijayvergiya (1969) e Tomlinson (1977) apresentam considerações sobre
interpretações do sistema tell tales. Fuller & Hay (1970) chamam a atenção para o fato
de que a introdução de instrumentos ao corpo da fundação (tell tales ou
extensômetros) altera as condições físicas das seções transversais das fundações e,
consequentemente, suas características elásticas. Portanto, às vezes, é melhor não
instalar excessivo número de instrumento ao longo do fuste de uma fundação.

13.5.4 EXTENSÔMETROS ELÉTRICOS
Quando se utilizam strain-gages ou
extensômetros elétricos ou de cordas vibrantes,
o sucesso das medições está intimamente ligado
ao zelo e a técnica da montagem.
Recomenda-se, sempre que possível em
verticais centrada, empregar-se o esquema em
ponte completa, de tal forma a se ter maior
precisão nas leituras e melhor compensação dos
efeitos térmicos e o de Poisson.

Fig.13.5.3 - Protótipo calibrador
em PVC para ponte
completa
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A ponte completa exigirá 4 extensômetros para cada ponto, dois a dois (na
vertical e na horizontal). Recomenda-se também utilizar os extensômetros em rosetas
biaxiais de 900. As proteções, mecânica e contra umidificação são vitais quando se
trabalha com fundações e principalmente se moldadas "in loco".
No caso dos extensômetros elétricos o valor da deformação específica de  é
obtido diretamente para cada ponto medido, cuja montagem segue a mesma técnica
das células de cargas.

13.5.5

TELL TALLES DE FIO

Pode-se substituir a barra central de aço por cabo de aço fino (1,5 a 2,0mm),
preso a ponta inferior do tubo de PVC e esticado por um sistema de roldanas e pesos,
onde também são instalados apoios para medição, dos recalques através de
deflectômetros.

13.6

METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DAS PROVAS
DE CARGA

Será apresentada a seguir a análise e discussão dos principais métodos para
execução de prova de carga.

13.6.1 SML - Carga de Manutenção Lenta
Este é o mais comum dos métodos para execução de provas de carga,
adotado inclusive pela Norma Brasileira NB-3472/91 e é especialmente recomendado
quando se quer a curva carga/recalque, considerando (parcialmente) a dissipação da
poro-pressão.
A filosofia central do método SML está na tentativa de permitir que, para cada
estágio de carga aplicada, os recalques se estabilizem como no ensaio de
adensamento. Em cada estágio, aplica-se aproximadamente 20% da carga esperada
de trabalho da fundação.
Cada estágio de carga é mantido por tempo necessário para a estabilização
dos recalques. Segundo a NB-3472/91, em cada estágio e logo após seja alcançada a
carga deste estágio, são procedidas as leituras dos recalques, em intervalos de tempo
de 0, 2, 4, 8, 15, 30 minutos e, posteriormente, a cada 30 minutos até que haja uma
tendência nítida de estabilização dos recalques. Só após constatada esta
estabilização, um novo estágio de carga será aplicado à fundação, sendo repetida
toda a sequência de leituras, como no estágio anterior.
A prova, caso não seja levada até a ruptura, deve ser interrompida ao observar
um recalque compatível com a sensibilidade da estrutura a construir, ou ao atingir
duas vezes a carga de trabalho prevista para a fundação.
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A antiga Norma Brasileira preconizava levar a prova até um recalque de 15
mm, face a dificuldade de uma previsão correta do que seria um recalque
estruturalmente admissível.
Recomenda-se também, que a carga máxima da prova seja mantida, pelo
menos, por 12 horas e que a descarga após transcorrer este período seja efetuada
em, pelo menos, quatro estágios de descarga. A sequência de leituras e o critério de
estabilização adotados para o descarregamento serão os mesmos para os estágios de
carregamento.
Não se tem garantias de que 12 horas sejam necessárias e suficientes para
que se complete, em cada estágio, o recalque por adensamento primário.
Vários estudos teóricos têm, mostrado que a maior parcela do recalque de uma
fundação profunda ocorre como recalque imediato. Portanto, pode-se aceitar
pequenos intervalos de tempo entre os incrementos de carga, pelo menos enquanto
as cargas aplicadas ainda estão na fase elástica.
A Norma Brasileira postula que a estabilização dos recalques ocorre quando o
recalque entre leituras consecutivas for menor que 5% do recalque naquele estágio. O
Civil Engineering Code of Practice no 4 (1954) considera estabilizado quando o
recalque baixa a uma velocidade de 0,3 mm/h. Cooling e Packshaw (1950)
recomendam 0,08 mm/h enquanto que a ASTM, D 1143-57T exige um mínimo de 0,3
mm/h ou intervalos de 2 horas entre um estágio e outro, adotando-se o limite que
primeiro ocorrer.

Os resultados deste tipo de prova são normalmente apresentados como
mostra a Fig. 13.6.1.
Carga . P

Rec.
r

Fig.13.6.1 - Curva Carga Recalque Típica

Para se visualizar a estabilização do recalque com o transcorrer do tempo em
cada estágio de carga, pode-se traçar a curva recalque versus logaritmo do tempo.
Fig. 13.6.2, como no ensaio de adensamento método de Taylor.
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t min

Rec.
r

Fig.13.6.2 - Estabilização dos Recalques

13.6.2 CRP – A VELOCIDADE DE RECALQUE CONSTANTE
Esta prova foi desenvolvida por Whitaker (1957) para modelos de estacas e foi
subsequentemente usada para estacas reais, Whitaker & Cooke (1961) e Whitaker
(1963). No ensaio CRP, a estaca é forçada a penetrar no solo a uma velocidade
constante, normalmente na ordem de 0,5 mm/min, anotando-se continuamente a
carga aplicada no topo da estaca, para manter esta velocidade de aplicação.
Procura-se executar a prova com a mesma duração que teria a amostra do
terreno no ensaio não drenado de laboratório, de tal forma a se ter a capacidade de
carga não drenada e a relação entre os recalques e as cargas não drenadas. A
duração da prova é de 2 a 3 horas apenas e a penetração total da estaca é da ordem
de 5 a 10 cm (aproximadamente igual a 15% do diâmetro da estaca).
O objetivo principal desta prova é, como todas as outras, a obtenção da
capacidade de carga a ruptura da estaca, que corresponde ao ponto A das curvas
carga-recalques apresentadas abaixo.
No caso de estacas flutuantes, as provas apresentam-se da forma mostrada na
Fig. 13.6.3 e naquelas trabalhando predominantemente por ponta na Fig. 13.6.4.
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Fig.13.6.3 - Prova CRP para Estacas por Atrito ou por Ponta

Carga t

Recalque cm.
A
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Fig.13.6.4 - Prova CRP para Estacas Trabalhando por Ponta

A última porção das curvas são aproximadamente retas ou retas crescentes,
principalmente quando a estaca transfere carga predominantemente por ponta. O
ponto A é tomado como sendo o fim do trecho curvo e início do trecho reto. Havendo
dificuldade em se identificar o ponto A, Whitaker (1970) sugere adotar como carga de
ruptura aquela que corresponde a um recalque igual a 10% do diâmetro da estaca.
A Comissão Sueca de Estacas publicou em 1970, norma para execução destas
provas.

13.6.3

CLT – PROVA CÍCLICA

O procedimento mais simples consiste na descarga e recarga subsequente da
estaca ao se atingir alguns dos estágios de carga da estaca numa prova do tipo SML
(Weele (1954) apresenta um procedimento deste tipo). Na realidade uma prova não
seria verdadeiramente cíclica se a estaca não fosse carregada e descarregada
repetidamente.
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Broms (1972) apresenta resultados de provas desse tipo. A estaca é
usualmente carregada até uma carga reduzida, da ordem de 1/3 da carga de trabalho
prevista e, em seguida, descarregada até metade dessa carga.
Este ciclo é repetido por 20 vezes, com duração de 20 minutos por ciclo. A
seguir aplica-se uma carga mais elevada, em geral 1,5 vezes a carga máxima do ciclo
anterior, e procede-se a um novo ciclo de 20 cargas e descargas, entre a nova carga
máxima e 50% dessa nova carga, também com duração de 20 minutos por ciclo. O
procedimento é repetido até se atingir a ruptura, ou a carga máxima prevista para a
prova.

13.6.4 QML – MÉTODO RÁPIDO APÓS LENTO.
ALONSO (1997) & BERBERIAN (1993)
Considerando que na maioria dos projetos, procura-se conhecer o
comportamento a recalques durante a vida útil da edificação, quando as fundações
ainda estão sob a carga de trabalho e também a carga final de ruptura, Berberian e
Alonso recomendam a utilização de uma metodologia mista, isto é:



Procedimento lento – SML até atingir a carga admissível de trabalho estimada
Procedimento rápido – QML, após a carga de trabalho até a ruptura.

Sem perda de muito tempo e de forma bem objetiva obtém-se os elementos
essenciais para o projeto e análise das fundações, ou seja, recalques até a carga de
trabalho e a carga de ruptura.
Berberian recomenda também que não sendo possível estimar-se a priori a
carga de trabalho, considera-la como sendo a carga que leva a um recalque de 15mm,
que é aquela que quase toda estrutura suporta sem danos consideráveis.

13.6.5 MÉTODO DO EQUILÍBRIO
Este método apresentado por Moham e Jain (1967) buscou como principal
objetivo a obtenção de dados do comportamento da estaca a recalques. Neste método
aplica-se inicialmente um décimo da carga de ruptura estimada através de macacos
hidráulicos em um período de 3 a 5 minutos. Esta carga é mantida por cerca de 5
minutos, permitindo, em seguida, que esta se reduza por si só, em consequência do
movimento da estaca.
De uma maneira geral, o estado de equilíbrio é alcançado em poucos minutos.
Aplica-se, então, o próximo incremento de carga e o procedimento é repetido.
Para provas onde se prevê cargas mais elevadas, recomenda-se manter o
carregamento inicial por um período entre 10 e 15 minutos, antes de permitir seu
relaxamento.
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Neste método ME, o tempo total da prova é, em geral, um terço daquele
necessário na prova SML - Carga Mantida Lenta. A cada estágio pode-se, após a
carga, descarregar a estaca, medindo a recuperação elástica da estaca e do solo,
podendo-se adotar a recomendação de Van Weele (1957) e Jain e Kumar (1963) para
obter separadamente as capacidades de ponta e por atrito lateral.
Várias provas foram realizadas pelos autores e comparando os resultados com
o método tradicional SML, indicaram excelente concordância, tanto na carga de
ruptura quanto no comportamento a recalques.

13.6.6 QML – CARREGAMENTO RÁPIDO
Este tipo de prova é comparável ao CRP, no sentido de que, também neste
caso, procura-se eliminar a influência das deformações que dependem do tempo de
aplicação de um estágio de carga (recalques por adensamento), tal como medidas nas
provas do tipo SML.
Fellenius (1975), recomenda carregar a estaca em até 20 estágios de carga,
cada um com valor aproximadamente de 15% da carga de trabalho prevista. Cada
estágio seria mantido por um tempo fixo de 15 minutos com leituras de recalque a
cada 3 minutos. A duração total da prova seria da ordem de apenas 3 a 5 horas.

13.7

PROVA DE CARGA HORIZONTAL

Normalmente se executam provas de cargas horizontais, carregando-se
simultaneamente um par de fundações. Uma descrição deste método é feita por
Berberian (1978) e Wagner (1953). Fig. 13.7.1.
macaco hidráulico
65

poço de
visita

65

150
viga de referência

Tell tales horizontais

tubulões de prova

210
selo de silicone

defletômetro

Fig.13.7.1 - Layout para Execução de Prova de Carga Horizontal

Para evitar a influência de uma fundação sobre a outra, recomenda-se manter
um afastamento entre estacas da ordem de 4 a 5 vezes seu diâmetro. Este
afastamento depende, na realidade, da rigidez relativa kr da fundação.
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Vários layouts podem ser estudados para provas de carga horizontais, mas
normalmente se utiliza um macaco hidráulico entre duas fundações (prolongado por
um perfil metálico, face ao afastamento ser em geral maior que a dimensão do
macaco).
As cargas são como nas outras provas, aplicadas em estágios incrementais, e
mantidas por um período de tempo tal que se atinja uma certa variação dos
deslocamentos horizontais.
Alizadeh e Davison (1970) recomendam um tempo mínimo de uma hora para
cada incremento de carga, ou até que o deslocamento do topo da estaca se reduza a
uma velocidade de 0,25 mm por hora. Alizadeh não prescreve carregamentos até a
ruptura, recomendando paralisar a prova, quando os deslocamentos atingem 5 cm.

13.8 DEFINIÇÃO DA CARGA DE RUPTURA
DE UMA FUNDAÇÃO
A ruptura de uma fundação pode ocorrer quando:



Ocorrer a ruptura ou escoamento do elemento estrutural da fundação (infraestrutura).
Ocorrer a ruptura do terreno de apoio das fundações (por puncionamento sob a
ponta e por cisalhamento ao longo da ponta e do fuste).

A ruptura do elemento estrutural da fundação, é geralmente brusca e às vezes
até catastrófica, (face a velocidade e ao modo característico de sua ruptura) e por isto
mesmo facilmente caracterizável.
A carga da ruptura do solo e o instante na qual ela ocorre é de difícil definição,
vez que não há no solo uma ruptura física clara e nem pico característico de carga que
possa definir a carga de ruptura (Pr de ruptura ou Pu última).
Existem, no entanto raros casos de fundações superficiais apoiadas em
terrenos incompressíveis rasos, nas quais poderão ocorrer rupturas generalizadas,
mais facilmente definidas.
A engenharia geotécnica tem tentado construir ainda de forma empírica,
métodos e critérios para determinar a carga de ruptura (do solo) de uma fundação. A
seguir serão apresentados na Tab.13.8.1 os critérios mais usuais.
Vale observar ainda que a deformação elástica da estaca propriamente dita
depende da transferência de carga e consequentemente da redução da carga normal
pelo atrito lateral em cada profundidade.
Este fato não é levado em conta pelo método da Norma Brasileira e nem pelo
método de Davison, que calculam a deformação elástica como se fosse um pilar, ou
seja, carga normal constante ao longo da estaca.
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Tensão Admissível é aquela que provoca apenas recalques que a construção
pode suportar sem inconvenientes, oferecendo segurança satisfatória contra ruptura
do solo ou do elemento estrutural da fundação.
A carga admissível ou de projeto, quando obtida através de provas de carga,
corresponde à carga escolhida dividida por um fator de segurança:





FS = 2,0 a 2,5 quando se atinge a carga de ruptura na prova de carga ou é obtida
através de métodos extrapolados
FS = 1,5

quando a carga escolhida é a que corresponde ao recalque tolerável
pela estrutura.

FS = 3,0

quando a carga de ruptura é obtida por métodos teóricos.

Como o solo é, na grande maioria das vezes, o elemento mais fraco, a ruptura
quase sempre se dá no solo e não no elemento estrutural da fundação (concreto, aço,
madeira, resinas, etc).
As provas de carga nem sempre levam as fundações a ruptura. Por esta razão
vários pesquisadores desenvolveram métodos para determinar a carga de ruptura,
extrapolando as curvas carga x recalque, para provas que não atingirem a ruptura.
Entre o princípio do escoamento e a ruptura total, que é aquela onde o solo se
comporta como corpo rígido, há uma certa indefinição na curva carga x recalque, do
que realmente seria tomada com carga de ruptura. Vesić (1975) dá uma indicação do
aspecto das curvas carga x recalque, correspondentes aos modos de ruptura das
fundações ver Fig. 3.4.10 (Cap. 3).
Os vários critérios até então existentes para estimar a carga de ruptura de uma
fundação, principalmente quando se dispõe de provas de carga*, podem ser reunidas
em três grupos:

GRUPO 01
São métodos que procuram ajustar os pontos (r, P) obtidos na prova de carga a
uma função matemática cuja assíntota fornece a provável carga de ruptura (Van der
Veen, Mazurkiewicz, Chin e Decourt e Van der Veen/Aoki).
Estes métodos têm a vantagem de extrapolar a curva carga x recalque até a
ruptura, vez que em muitos casos os testes de carga em campo não são capazes de
levar as fundações a ruptura. No entanto, tem a desvantagem de considerar como
ruptura a carga que produz recalques infinitos. A ruptura física de uma fundação
ocorre ainda com recalques bem menores (da ordem de 10 a 30% do diâmetro da
base).
Para que os métodos deste grupo apresentem bons resultad os é
recomendável que o teste de carga em campo atinja pelo menos 70 a 80% da
provável carga de ruptura.
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GRUPO 02
Enquadram-se neste grupo os métodos que fixam a carga de ruptura em
função da rigidez do sistema estaca/solo. Estão neste grupo renomados
pesquisadores, tais como: De Beer & Wallays, Fuller e Hoy & Brinch Hansen.
O método de Brinch Hansen poderia também se enquadrar no Grupo 01, vez
que permite extrapolar a curva carga x recalque.
Estes métodos levam a desvantagem de não apresentarem valores
consistentes para carga de ruptura.

GRUPO 03
Enquadram-se neste grupo os métodos que definem a carga de ruptura em
função do recalque da ponta da estaca rp, tais como os métodos de Davisson, da
Norma Brasileira, Vésić, Berberian e Housel, já que a ruptura física de uma estaca
(recalques infinitos) é na prática impossível. Tais métodos, por assim dizer poderiam
ser considerados os mais adequados para a determinação da carga de ruptura.
Vale observar que o recalque na ponta da estaca só pode ser obtido com
precisão instrumentando-se as estacas.
Deve ser lembrado entretanto que a prática de se subtrair do recalque total a
deformação elástica do corpo da estaca para obter o recalque da ponta, não leva em
conta a redução do recalque elástico pelo atrito lateral.
* Vale observar que a ruptura de uma fundação faz parte do processo de transferência de carga
da estaca para o solo que por sua vez depende da rigidez, da resistência do solo adjacente em que o
carregamento é aplicado, do processo executivo e do tempo transcorrido entre a sua execução e a
aplicação do carregamento.

Fig 13.8.1 Curva de Carga x Recalque
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Curva (a) a partir da carga de ruptura os recalques se tornam incessantes e
assumem uma tangente ao infinito.
Curva (b) não há uma definição clara a ruptura. A carga de ruptura será
definida por procedimento convencional, por exemplo, pela norma NBR 6122/2010
Alonso (1991).
Critérios

Caracterização de Pu (última ou Pr de ruptura)

GRUPO 01
Vesic (1975)

Fundações cravadas (de grande deslocamento)
Quando rp ~ 0,30B
Fundações escavadas (sem deslocamento)
Quando rp ~ 0,10B

Van der Veen (1958)

Assíntota da função exponencial
P = PK (1 – exp(-av)) Pu = PK

Mazurkiewicz (1972)

Assíntota da função exponencial
P = PK (1 – exp(-av)) Pu = PK

Chin (1970)

Assíntota da função hiperbólica
P 

v
a  bv

pu 

1
b

GRUPO 02
Brinch Hansen (1963)

Ponto Máximo da função
P

v
a  bv

pu 

1
2 ab

Fuller & Hoy (1970)

O sistema apresenta uma rigidez tangente menor
que 7 kN/mm (20 ton/in, 20t/2,5 cm)

De Beer & Wallays
(1972)

Aumento significativo dos deslocamentos medidos
no estágio de carregamento, evidenciado em escala
bi-logarítma

GRUPO 03
Décourt (1991)

Fundações profundas, quando rp ~ 0,1B

Prática Geral

Ruptura fundações flutuantes
(só atrito lateral) rL ~10 a 20 (mm)

NBR 6122 (1984)

Fundações profundas, recal. residual rp ~Df/30

Housel (1966)

Aumento significativo dos deslocamentos medidos
na segunda metade do estágio de carregamento

Davisson (1972)

Deslocamento aproximado da ponta da estaca
maior que D/120 + 3,8mm)

Berberian (2013)

rL ~15mm (~ relástico) = FS = 1,5
rp = 10% Df para N72 > 19 (na ponta)
rp = 20% Df para N72 < 19 (na ponta)
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MÉTODOS PARA DEFINIÇÃO DA CARGA DE RUPTURA

Considerando-se que a escala da curva Carga x Recalque tem influência na
forma da curva e portanto para facilitar a interpretação da carga de ruptura, a norma
brasileira NBR. 3472 recomenda que:
“A reta que liga a origem ao ponto da curva correspondente a carga estimada de
trabalho resulte numa inclinação de 20  5 com o eixo das cargas.”

A . MÉTODO DA NORMA BRASILEIRA 

NBR – 6122/2010

O método da Norma Brasileira procura definir a carga de ruptura Rr, de uma
estaca, quando a curva carga x recalque não indicar uma nítida carga de ruptura física
e sim um crescimento contínuo do recalque com a carga.
A capacidade de carga admissível de projeto procurada será Ra= Rr/FS, com
FS quase sempre igual a 2.
Por esta razão o método da Norma Brasileira só é adequadamente aplicada
para provas de carga levadas a grandes recalques, com N 0,10Df e cargas pelo
menos maior do que a carga admissível prevista no projeto.
Nos casos onde por incapacidade dos equipamentos ou das reações a prova
de carga não alcançar valores próximos do que poderia ser a carga de ruptura (maior
do que 2 vezes a carga de projeto), pode-se lançar mão de métodos (ainda não muito
precisos para extrapolação da curva carga x recalque até a provável carga de ruptura).
O método da Norma Brasileira, semelhante ao método de Davisson (1972)
conduz a um valor da carga de ruptura um pouco inferior aos outros métodos
discutidos neste capítulo.
A NBR considera dois comportamentos para o recalque metido no topo da
estaca:
Recalque residual ou permanente rp, como sendo Df/30
Recalque elástico re= Pi.L/A.E (lei de hooke)
Pi. kg ou KN carga qualquer aplicada a estaca como se fosse um corpo elástico.
Pr.
Kg
carga de ruptura (última)
rp.
cm
recalque residual permanente
re.
cm
recalque elástico na ruptura
rr.
cm
recalque total correspondente a carga de ruptura rr= rp+re
Df.
cm
diâmetro ou círculo circunscrito a seção transversal da estaca.
A.
cm²
área da seção transversal da estaca
E. Kg/cm²
módulo de elasticidade do concreto da estaca geralmente
ou KN/m² tomado com E = 2.100.000 kg/cm² até E = 2.500.000 kg/cm²
Pp. Kg ou KN carga necessária de projeto
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Metodologia recomendada por Berberian para aplicação da NBR 6122:2010 - Fig 13.9.1

Elástica

Residual

P

P

Pr

Carga . P

Df
30

Pi.L Df

A.E 30

Pr.L
A.E

rr
rr = Pr.L/A.E +
Rec.
r
Fig.13.9.1 - Curva Carga Recalque. NBR. 6122/2010

De posse da curva carga x recalques
step 01. Verificar se a carga de ruptura da prova alcançou a carga desejada em
projeto (Pr = 2Pa). Se a carga de ruptura da prova Pr, for maior do que a
carga de ruptura de projeto, os cálculos iniciais ou a distribuição das
estacas por pilares estão superdimensionados, favoravelmente a favor da
segurança. Caso contrário deve-se rever os cálculos e alterar projeto.
step 02. Plotar o ponto correspondente a rp = Df/30
step 03. Traçar a reta elástica adotando-se um valor qualquer para Pi e obtendo-se o
recalque correspondente.
ri = Pi.L/A.E
Recomenda-se adotar para o valor de Pi, o valor desejado da carga de
ruptura Pi = 2.Pp, obtendo-se o recalque correspondente a esta carga preliminar
traçando-se a reta elásticas passando por rp = Df/30 e ri = 2.Pp.L/A.E
step 04. A interseção da reta elástica com a curva definirá os valores da carga e o
recalque de ruptura convencional

Zeevaert (1972) chama a atenção para a carga crítica Pc, antes da qual os
recalques são consequência de um comportamento de natureza elasto-plástico do
solo, no qual pode-se esperar obter a estabilização a longo prazo dos recalques. Por
esta razão seria recomendável que a carga admissível Pa=Pr/FS da fundação
estivesse aquém desta carga crítica Pc.
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B . CARGA CRÍTICA FELLENIUS
Segundo Fellenius (1975) a primeira indicação do início da ruptura seria o valor
da carga crítica que se obtém admitindo-se que o gráfico carga recalque da prova
seria constituído por dois trechos aproximadamente retos. Trata-se evidentemente da
carga onde ocorre uma modificação no comportamento do solo de apoio e não da
carga de ruptura Fig. 13.9.2.
O Trecho subsequente, mais íngreme, caracteriza-se por um comportamento
visco-plástico do solo. A definição desta carga crítica Pc, poderia ser obtida conforme
recomenda Zeevaert (1972), Fellenius (1975) e Berezantzev (1965), que recomendam
plotar os dados obtidos da prova num gráfico logarítmico, tal como indicado na Fig.
13.9.2.
Butter e Morton (1971) sugerem a aplicação de um fator de segurança FS da
ordem de 1,3 a 1,5 sobre Pc para se obter a carga admissível Pa.
Pa = Pc / FS

FS = 1,3 a 1,5

Admitindo-se como usualmente se faz
Pc = 0,6 a 0,7 Pr,

O coeficiente de segurança FS para a carga de ruptura seria da ordem de 1,9 a 2,5
Pa = Pr / FS

FS = 1,9 a 2,5

É bem provável também que os métodos para extrapolação das provas de
carga que não atinjam a ruptura só terão boa precisão quando a prova real atingir pelo
menos, valores de cargas próximo a Pc.

Pc
elasto-plast.

Rec.
Log r

Log Carga . P
comp. visco-plástico

carga máxima
da prova

Fig.13.9.2 - Método de Fellenius (1975) - Curva Carga x Recalque
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C . MÉTODO DE BRINCH HANSEN
O método também denominado por critério dos 90%, se baseia na hipótese de
que a curva carga-recalque é hiperbólica. Recomenda-se a utilização do método
proposto na aplicação de provas do tipo CRP. A carga de ruptura Pr seria aquela para
a qual um recalque igual a rr/2 se obteria a 0,9.Pr.
0,9Pr

Pr

Carga . P

r r/2

rr

Rec.
r

Fig.13.9.3 - Método de Brinch-Hansen - Curva Carga x Recalque

D . MÉTODO DE DAVISSON
Sugere que a carga de ruptura seria definida como aquela que excede a
compressão elástica da estaca de um valor igual a 3,76 cm, acrescido de um fator que
depende do diâmetro da estaca, ver Fig. 13.9.4. Esse método é indicado para provas do
tipo QML.

X  0,15 

D
(cm) ,
48

onde:

D . cm
diâmetro da estaca
A . cm2
seção da estaca
E . kg/cm2 módulo de elasticidade do material da estaca
L . cm - comprimento da estaca
X, cm fator de Davisson
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Carga (t)
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0
Pr

0,00
Recalque (mm)

10,00

120,0

comp. elast

P=AE.r/L

20,00

y

30,00
40,00
50,00

y = x + 3,76cm

60,00
70,00
Fig.13.9.4 - Método de Davisson (1972) - Curva - Carga x Recalque

E. MÉTODO DE CHELLIS
Recomenda que se considere como carga de ruptura aquela em que a curva
carga-recalque tenha uma inclinação de 0.127 cm/ton, tal como indicado na Fig.13.9.5.

Carga (t)
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

0,00

20,00
5cm

30,00



40,00
50,00
60,00

40 t

1,27cm

Recalque (mm)

10,00

1 ton

70,00
Fig.13.9.5 - Método de Chellis (1961) - Curva - Carga x Recalque

100,0

Pr

120,0
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F. MÉTODO DE VAN DER VEEN
Baseado na extrapolação de curvas carga-recalque em provas de carga não
levadas até a ruptura. Van der Veen (1953), admite que o trecho final da curva Carga x
Recalque, possa ser representado por uma equação do tipo
P = Pr (1 – e r )
P .t
Pr . t
e . adm
 . adm
r . mm

sendo,

Cargas do trecho conhecido na curva Carga x Recalque
Carga de ruptura procurada
Base do logaritmo Neperiano
Coeficiente de forma da curva
Recalques do trecho conhecido da curva Carga x Recalque

reescrevendo a equação de forma mais conveniente teríamos:
P
 1  e  .r
Pr
e-r = 1- P/Pr

logaritmizando-os

.r. lne = -ln (1-P/Pr)

.r = ln (1- P/Pr)

 = ln (1- P/Pr) / r

Utilizando-se o fator de segurança mais usual na prática da engenharia de
fundações, FS = 2,0

logo

 = ln 0,5 / rtrab

Como se tem duas incógnitas nesta equação (Pr e r), resolve-se esta equação
por tentativas arbitrando-se valores para Pr, (acima da carga máxima da prova).
Plota-se numa escala semi-logarítmica os valores de - n (1-P/Pr) com os
valores de r conhecidos da prova de carga (não levada à ruptura) para cada valor de
P. O valor de Pr arbitrado que levar à curva (poligonal) mais próxima de uma reta será
a carga de ruptura procurada.
O valor de  procurado será o coeficiente angular desta reta.
Aoki, propôs uma generalização da equação de Van der Veen
P = Pr (1 – e r+b)

Sendo b a abscissa da interseção desta reta X versus r, com o eixo dos x
Desta forma obtêm-se a curva teórica encontrando-se P para valores arbitrados
de r, que deve se ajustar à curva real, prolongando-a até a ruptura.
P = Pr (1 – e r+b)
obs: a equação exponencial adotada por Van der Veen, admite teoricamente uma
assíntota vertical, o que não acontece na prática, daí os alguns
preferências ao método de Marzakie.

autores dão
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ROTEIRO para O MÉTODO de VAN der VEEN
step 1.

Arbitra-se valores para a carga de ruptura Pr, maiores que a maior carga da prova.

step 2. Com os valores de P do trecho da curva carga x recalque conhecida, calcula-se:
X = -ln (1-P/Pr), que serão as abcissas das novas curvas X x Recalque, cada
uma delas para um Pr adotado.
step 3. Plotando-se as várias curvas X x R. para os valores Pr (cargas prováveis de ruptura)
adotados, o valor de Pr que levar a curva para a configuração mais próxima de uma
reta, será a carga de ruptura procurada.
step 4.

Ajustar esta curva que mais se aproximou de uma reta, traçando sobre ela
uma reta ajustada.

step 5.

Determinar os valores de α e b

step 6.

Com valores de α e b assim determinados ter-se-á a equação da curva carga x
recalque procurada, onde b é o ponto onde a reta intercepta o eixo das abcissas e
o coeficiente angular da reta, obtido tomando-se dois pontos sobre a reta e dividindo
a diferença em X pela diferença em r.

step 7.

Pode-se traçar, com esta expressão, a curva carga x rec. final ajustada.

EX: 13.9.1
Estimar a carga de ruptura e traçar a curva carga x recalque ajustada
para a prova de carga não levada até a ruptura da estaca E 903A, prémoldada, vibrada, vazada com  de 26 cm, para carga estrutural máxima
conforme NBR 6122 de 32 ton, cravada no Campus Experimental nº 02.
Apresenta-se também para análise o resultado da Prova de Carga
Dinâmica, utilizando-se o PDA/CASE, conhecendo-se os valores da prova
de P (até 101,4t) e r (até 47mm) fornecidos na Tab.13.9.6.
step 1.

Usando os valores de P conhecidos da prova de carga, calculou-se os valores de
X = - ln (1- P/Pr), ver Tab. 13.9.1 que serão as abcissas da curva X x Recalque, sendo cada
um para um Pr adotado.

step 2.

Arbitrou-se os seguintes valores para carga de ruptura: 90, 96, 100, 105, 110t.

step 3.

Plotou-se as várias curvas X x Recalque para os valores de Pr (90, 96, 100, 105, 110) e a
carga de ruptura encontrada foi aquela que levou a curva a se aproximar mais de uma reta.
Pr = 96 t Fig. 13.9.7
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X= -ln(1-P/Pr)
r
Pr (t)
Pr (t)
P (t) Ajust
Pr (t)
Pr (t)
(mm)
90
96
100
105
110
SIM
Escolhida
Coeficientes
6,1112
7,7106
0,2770 9,7850
10,8622
Erro Padrão
0,2170
0,2321
0,2309 0,3988
0,5061
R2
0,9925
0,9946
0,3837 0,9901
0,9871
b
-0,0359
alfa
0,1297
0,0
0,00
10,3
0,89
0,121
0,113
13,483
0,103
0,098
20,6
2,05
0,260
0,241
25,009
0,218
0,207
30,9
3,40
0,420
0,388
36,411
0,348
0,330
41,2
4,97
0,612
0,560
47,388
0,498
0,469
51,5
6,57
0,848
0,768
56,498
0,674
0,631
61,8
8,03
1,159
1,031
63,312
0,887
0,824
72,1
10,36
1,612
1,389
71,837
1,159
1,064
82,3
15,61
2,465
1,950
83,769
1,534
1,381
85,0
16,982
2,166
89,0
20,467
2,618
95,0
35,471
4,564
0,0
6,77
Tab.13.9.6 - Valores de P e r da prova e de X calculados por Van der Veen

Fig. 13.9.7 - Método de Van der Veen - Curva – Fator X x Recalque
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step 4. A Fig.13.9.8 apresenta a curva que mais se aproximou de uma reta

b
0

X = - ln(1-P/Pr)
0,5

1

1,5

2

2,5

0
1
2
3
4
5

r (mm)

6

96
70

Fig. 13.9.8 Método de Van der Veen . Obtenção de b e 

step 5.

Determinou-se os valores de  e b:

b = 0,12
step 6.

 = 1/3,7 = 0,27mm-1

Com os valores de  e b determinados obteve-se a equação da curva carga x recalque
procurada.

P = 96 (1- e- (0.27.r + 0.12))

G MÉTODO DE MAZURKIEWICZ
Esse método permite obter a extrapolação da curva carga x recalque,
interrompida antes de se atingir a carga de ruptura, admitida como parabólica e que a
carga de ruptura será a tangente a esta parábola quando os recalques tenderem a
valores infinitos. A maneira de se obter a carga de ruptura provável da prova encontrase esquematicamente indicada na Fig. 13.9.9
Toma-se a partir do último ponto da curva quatro intervalos iguais (e arbitrários)
de recalques. Quanto mais próximo da ruptura alcançar a prova real mais precisas
serão as extrapolações.
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Carga . P

45°

carga de
ruptura

r



r
r
rec. max

Rec.
r

carga max.

da prova

da prova

Fig.13.9.9 - Método de Mazurkiexicz (1972) – Curva Carga X Recalque

13.10 TRANSFERÊNCIA DE CARGA
PARCELAS de ATRITO LATERAL e de PONTA
Na Fig. 13.10.1 procura-se representar o resultado típico de prova de carga em
estaca cravada num solo plástico e trabalhando especialmente por aderência lateral.
Verifica-se que a capacidade de suporte aumenta com o tempo decorrido da
cravação até um limite máximo correspondente à total recuperação de resistência ao
cisalhamento do solo, inicialmente amolgado pela cravação da estaca. A carga de
ruptura fica, em geral, bem caracterizada e observa-se um valor menor de resistência,
correspondente à resistência residual ao cisalhamento do solo Fig. 13.10.2.
Carga . P
Pr
Carga de ruptura

t1

Rec.
r

t3 > t2 >t1

t2

t3

carga

Fig. 13.10.1 - Ganho de Resistência com o Tempo
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A resistência de ponta, entretanto, não apresenta em geral, um valor de ruptura
bem caracterizado. Na Fig. 13.10.2 apresenta-se indicação do resultado de uma prova
de carga em que as parcelas de aderência e de ponta
estão indicados
separadamente.


ensaio de cisalhamento
em solo amolgado e
reconsolidado

max

r (residual)

Fig. 13.9.2 Perda de Resistência após a Ruptura



deformação
Fig. 13.10.2 – Perda de Resistência Após a Ruptura

CARGA . P

prova de carga
(atrito lateral + ponta)

REC.
s

atrito
lateral

ponta

Fig. 13.10.3 - Transferência de Carga Instrumentada

No caso de se instrumentar o fuste da estaca (ver norma D-1143-69 e ASTM) é
possível definir as parcelas de atrito lateral e de ponta da resistência da estaca
durante toda a prova de carga.
São apresentados, a seguir, alguns métodos que permitem estimar
indiretamente a grandeza das parcelas da resistência de ponta e de atrito lateral, a
partir do resultado de provas de carga em estacas sem instrumentação.
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H . MÉTODO DA LINHA TANGENTE WOODWARD
Durante o carregamento de uma estaca Fig. 13.10.4 as cargas são inicialmente
absorvidas, por atrito ao longo do fuste da estaca. Nessas condições temos rb = 0.
Ocorrerá o instante em que se inicia a reação do solo de base. Nessa ocasião teremos
para a carga média ao longo do fuste.

Pf  m  Pf  m  P
A deformação da cabeça da estaca rt = r1 nessa ocasião seria dada pela
LP f mL
expressão:
r1 

 P L-L
AE
AE

Fig.13.10.4 - Transferência de Carga de Uma Estaca (1972)

Em geral o valor de mb varia entre 0,3 e 0,7.
O método, baseado em trabalho de Hanna (1971), seria aplicado com base no
seguinte procedimento:
step 1.

arbitrar um valor inicial de m

step 2.

traçar a linha elástica no gráfico da prova de carga (Fig. 13.10.5)

step 3.

obter valores de P’1 e r1’

step 4.

calcular um novo valor de m da expressão
m’ = A.E r1’/ Lm P’1
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repetir as operações dos itens precedentes, até obter mb  m'b
P'1

Carga . P

r'1

AE
mL
A = área da seção da estaca
E= módulo de elasticidade da
estaca

Rec.
r

linha elástica

prova de carga

Fig.13.10.5 - Ganho de Resistência com o Tempo

I. MÉTODO DE WOODWARD
Trata-se de uma conjugação dos métodos anteriores e de Van Weele (1957),
utilizável em provas de carga em que são procedidas algumas descargas e recargas
durante a prova.
Aplica-se o método da linha tangente, (item precedente), até se obter valores
finais de Pl e r1. Admitir que para a carga Pf = Pl o recalque sl obtido é elástico.
Desenhar a curva que relaciona as cargas aplicadas com os recalques elásticos (r), e
determinar a inclinação do trecho retilíneo dessa curva (entre as cargas Pl e Pg).
Marcar, no eixo dos recalques elásticos, o valor de r1, admitido elástico. Traçar,
pelo ponto (r = r1, P = 0) uma paralela ao eixo reto da curva. O valor de Ps seria a
diferença máxima entre a curva ( P-r ) e a reta ( r1- b ).

J . INFLUÊNCIA DAS ESTACAS DE REAÇÃO
Deve-se observar que os recalques medidos durante uma prova de carga
estarão influenciados pelas deformações do terreno nas imediações da prova. Os
recalques medidos ( rm ), a partir de apoios fixados no terreno, nas imediações da
prova, devem ser corrigidos do valor da própria deformação desses apoios
decorrentes das cargas aplicadas, pela estaca, no terreno. Podemos escrever para o
provável recalque real ( re ) da estaca:

re  rm x Fc
onde Fc é um fator de correção que pode ser estimado com base nos dados das
figuras 9.27a e 9.27b Poulos & Davis, (1980).

