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Neste	estudo,	vamos	 fazer	uma	análise	comparativa,	de	um	caso	real,	de	uma	prova	de	
carga	estática	(PCE)	 	pelo	"top-load-reaction"	 	e	o	método	bi-direcional,	com	estacão	de	
900	mm	de	diâmetro	e	carga	de	ensaio	para	900	toneladas.	
Faremos	uma	análise	sob	os	aspectos	de	custos,	segurança	e	prazo.	
Na	 tabela	 1	 apresentamos	 os	 custos	 de	 um	 ensaio	 pelo	 método	 convencional,	
considerando	apenas	a	sua	mobilização	e	o	preço	do	ensaio.	
	
Convencional	 Valor	(	$	mil)	
Mobilização	 	R$																				10	000,00	
Ensaio	 	R$																					8000,00	
Total	 	R$																				18	000,00	
Tabela	1	–	Custo	do	ensaio	(Fonte:	Gheos)	
	
Analisando	 em	 um	 primeiro	 momento	 o	 custo	 parece	 bem	 vantajoso	 ao	 realizar	 a	
composição	 de	 itens	 e	 preços	 detalhadamente,	 devemos	 adicionar	 outros	 elementos	
como	as	estruturas	de	reação	que	deverão	possuir	capacidade	de	carga	maior	 (*)	que	a	
estaca	ensaiada	(quanto	maior	o	aumento	da	carga,	será	muito	maior	ainda	a	estrutura	de	
reação),	 transporte	 interno(locomoção	dos	 sistemas)	e	externo	 (fora	da	obra)	e	mão	de	
obra	 para	 atividades	 envolvidas.	 Na	 tabela	 2	 podemos	 ver	 a	 precificação	 dos	 itens	
detalhadamente.	
	
Convencional	 Valor	(	$	mil)	
Ensaio	(	Mobiliz.	+	Ensaio)	 	R$																				18	000,00	
Estrutura	de	reação	(	I	a	VII)		 	R$																		110	000,00	
Apoio	(	munck,	PC,	caminhão)	 	R$																						8	000,00	
MOD		 	R$																						5	000,00	
Total	 	R$																		141	000,00	
Tabela	2	–	Custo	do	ensaio,	com	sistema	de	reação	(Fonte:	Gheos)	
	
(*)	Segundo	a	ABNT:NBR	12131(2016)	-	"Estaca	-	Prova	de	carga	estática	-	Métodos	de	
ensaio"	-	O	ensaio	de	teste	deverá	suportar	uma	carga	de	1,75	vezes	maior	que	a	
estrutura	de	reação.	
	
Detalhamento	dos	custos	
Execução	da	estaca	de	ração	-		R$17.000,00/estaca	de	30	m,	ou	seja	R$68.000,00	para	4	
estacas	de	reação;	
Barra	Dywidag	-	R$	34.560,00	para		4	estacas	de	reação	
Luva	Dywidag		-	R$4.824,00	,	emendas	das	barras,	pois	cada	barra	tem	12m	
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Porcas	Dywidag	-R$	544,00,	para	travamento	da	chapa	de	aço	
Concreto	bloco	da	estaca	ensaiada	-	R$2.000,00	
Armação	bloco	da	estaca	ensaiada	(10	mm)		-	R$600,00	
Retirada	de	material	escavado		-	R$2.000,00,	para	execução	do	bloco	
Escavadeira	-	R$	1.500,00	
Caminhão	Munk		-	R$	4.500,00	
HH	-	(	R$	5.000,00)	-	A	contratante	necessitará	de	colaboradores	acompanhando	a	
execução	das	estacas	de	reação,	bloco	de	coroamento,	instalação	dos	tirantes,	compra	
dos	tirantes.	Esses	colaboradores	vão	desde	o	responsável	técnico,	passando	pelo	
engenheiro	da	obra,	o	engenheiro	de	qualidade,	o	técnico	de	qualidade,	o	suprimentos,	o	
mestre	da	obra,	o	supervisor	das	estacas	,	até	o	ajudante.	
	

	
Ilustração	1	–	Esquema	de	montagem	do	sistema	de	reação	da	prova	de	carga	
convencional	(Fonte:	Gheos)	
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Ao	 final	 podemos	 perceber	 que	 inicialmente	 o	 orçamento	 era	 de	 R$18.0000,00,	 e	 após	
incluir	os	 itens	omissos	no	ensaio,	o	preço	acabou	aumentando	para	R$	147.528,00.	Ao	
analisar	pelo	método	bidirecional,	o	mesmo	ensaio	realizado	pelo	método	BIDIRECIONAL	
sairia	no	total	por	R$90.000,00.	Caso	a	análise	não	seja	de	forma	detalhada,	observando	a	
tabela	 1,	 não	 haveria	 grande	 diferença	 de	 preço	 entre	 o	 método	 convencional	 e	 o	
bidirecional,	entretanto	se	formos	realizar	toda	a	composição	de	preços	pela	tabela	2	 	e	
comparar	 com	 o	 método	 bidirecional	 podemos	 reparar	 que	 há	 uma	 economia	 de	 R$	
51.528,00.	
	
Ou	 seja,	o	 conhecimento	 sobre	o	que	está	 contratando	pode	gerar	 lucro	ou	prejuízo,	 o	
meu	exemplo	 foi	para	apenas	um	ensaio,	quanto	maior	 for	o	número	de	ensaios,	maior	
será	o	prejuízo	de	uma	equalização	mal	feita.	
	
A	 estaca	 teste	 pode	 ser	 aproveitada.	Na	 região	 que	 foi	 inserida	 a	 CED	–	 Célula	 Estática	
Descartável,	podendo-se	injetar	nata	de	cimento	e	recuperar	sua	resistência	estrutural.	
Através	 de	 alguns	 estudos	 realizados,	 pode-se	 comprovar,	 que	 devido	 a	 este	
procedimento,	 ocorre	 um	 “alargamento”	 do	 fuste,	 nesta	 região,	 melhorando	 suas	
características/	desempenho.	O	alargamento	se	explica,	pois	a	 injeção	é	 feita	através	de	
pressão	e	a	calda	de	cimento	se	expande	até	uma	resistência	de	solo	igual	ou	superior	a	
pressão	 de	 injeção,	 formando	 assim	 uma	 espécie	 de	 expansão	 da	 seção	 transversal	 na	
região	injetada.	
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SEGURANÇA	
	
Para	cargas	maiores,	as	estruturas	de	reação,	se	tornam	mais	robustas	e	onerosas.	
Pode-se	notar,	na	foto	abaixo,	a	viga	de	reação,	que	para	suportar	cargas	maiores,	precisa-
se	aumentar	as	dimensões,	aumentando	o	risco	e	instabilidade	do	conjunto.	
	

	
Foto1	–	Estrutura	de	reação	para	grandes	cargas,		PCE	convencional		(Fonte:	Cruz)	
	
Na	foto	abaixo,	vemos	o	colapso	do	sistema	de	reação	(	cargueira).	
	

	
Foto	2	–	Colapso	do	sistema	de	reação,	tipo	cargueira.	(Fonte:	Cruz)	
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Foto	3	–	Colapso	do	sistema	de	reação,	tipo	cargueira.	(Fonte:	Cruz)	
	

	
Ilustração	2	–	Ensaio	Biidirecional	(fonte:	Gheos)	
	 	

No ensaio bidirecional, , a CED – Célula Estática Descartável, 
que está localizada no ponto de equilíbrio da estaca, ao ser 
acionada, provoca a reação F1 ( atrito lateral do fuste) da parte 
superior da estaca e a , reação F2 , da parte inferir e P2, que seria 
a resistência de ponta da estaca. 
Como este processo, ocorre internamente a estaca, sem 
necessidade de mecanismos de reação, todo o procedimento é 
bastante seguro. 
Não tem necessidade de manusear elementos de grandes 
dimensões, num ambiente de obra, minimizando riscos, perda de 
tempo e custos. 
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PRAZO	
	
O	 ensaio	 convencional	 da	 Prova	 de	 Carga	 Estática,	 conforme	 podemos	 ver,	 nas	 tabelas	
abaixo,	envolve	uma	quantidade	maior	de	etapas,	e	como	consequência	maior	prazo	para	
execução.	
Faremos	uma	análise	para	o	ensaio	de	uma	estaca	de	150	tf	de	carga	de	trabalho	e	300	tf	
de	ensaio.	
	
Caso	1	–	Ensaio	Convencional,	usando	estacas	de	reação.	
	

ENSAIO	CONVENCIONAL	-	ESTACAS	DE	REAÇÃO	
Item	 Etapa	 Tempo	(dias)	

1	 Execução	das	Estacas	(	4	Reação	+	1	Ensaio)	 4	
2	 Cura	do	concreto	 28	
3	 Execução	do	Bloco	da	Estaca	de	Ensaio	 2	
4	 Cura	do	concreto	 28	
5	 Mobilização	Ensaio	 1	
6	 Montagem	do	Sistema	de	Reação	 2	
7	 Execução	do	ensaio	PCE	 2	
8	 Desmobilização	Ensaio	 1	

	
Total	 68	

Tabela	3	–	Tempo	de	execução	do	sistema	de	reação	com	estacas	e	tirante	monibarra	
(Fonte:	Gheos)	
	
Neste	 caso,	 se	 o	 projetista	 for	 cioso	 da	 sua	 função	 e	 conseguir	 aproveitar	 as	 quatro	
estacas	 de	 reação,	 para	 executar	 sua	 fundação	 do	 empreendimento.	 Neste	 caso,	 será	
executada	apenas	a	estaca	de	ensaio,	no	centro	das	quatro.	
Mesmo	assim	deve-se	executar	os	 tirantes	monobarra,	para	atuar	no	esforço	de	 tração,	
nas	estacas	de	reação.	
Caso	 as	 estacas	 de	 reação,	 não	 sejam	 aproveitadas,	 pode-se	 ainda	 ,	 incorrer	 no	 custo	
adicional	destas	estacas,	ou	mesmo,	uma	nova	mobilização,	para	execução	das	mesmas.	
Como	se	pode	ver,	teremos	8	etapas,	com	um	tempo	previsto	de	68	dias.	
Adotamos,	como	premissa,	um	cimento,	com	cura	de	28	dias,	para	atingir	resistência	de	
projeto.	No	caso	de	cura	rápida	(ARI),	este	prazo	pode	ser	reduzido.	
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Foto	4	–	esquema	de	montagem	do	sistema	de	reação,	com	estaca	e	tirante	monobarra	
(Fonte:	Gheos)	
	
Caso	2	–	Ensaio	Convencional,	usando	tirantes	de	reação.	
	
Nos	casos,	onde	não	pudermos	utilizar,	as	estacas	de	reação	(arranjo	das	estacas,/	espaço	
na	obra,	características	do	solo,	resistência	do	tirante,	etc)	podemos	usar	os	tirantes	de	
cordoalhas	para	reação.	
Para	execução	dos	tirantes,	será	necessária,	uma	mobilização	adicional,	pois	não	
aproveitaremos	a	perfuratriz	alocada	para	execução	das	estacas.	
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Teremos	assim,	12	etapas,	consumindo	102	dias,	no	total.	
	

ENSAIO	CONVENCIONAL	-	TIRANTES	DE	REAÇÃO	
Item	 Etapa	 Tempo	(dias)	

1	 Execução	da	Estaca	de	Ensaio	 2	
2	 Cura	do	concreto	 28	
3	 Execução	do	Bloco	da	Estaca	de	Ensaio	 2	
4	 Cura	do	concreto	 28	
5	 Mobilização	Tirantes	de	Reação	 2	
6	 Execução	dos	tirantes	de	reação	 5	
7	 Desmobilização	Tirantes	de	Reação	 1	
8	 Cura	da	argamassa	 28	
9	 Mobilização	Ensaio	 1	
10	 Montagem	do	Sistema	de	Reação	 2	
11	 Execução	do	ensaio	PCE	 2	
12	 Desmobilização	Ensaio	 1	

	
Total	 102	

Tabela	4	–	Tempo	de	execução	do	sistema	de	reação	com	tirantes	de	cordoalhas	(Fonte:	
Gheos)	
	
	

	
	
Foto	5	–	Montagem	do	sistema	de	reação	com	tirantes	de	cordoalhas.	(Fonte:	Gheos)	
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Caso	3	–	Ensaio	Bidirecional	
No	caso,	do	ensaio	bidirecional,	a	CED	–	Célula	Estática	Descartável,	será	soldada	junto	a		
ferragem	da	estaca	e	será	concretado	na	sequência.	
Como	a	CED	utiliza	a	própria	estaca,	como	elemento	de	reação,	não	é	necessário	nenhum	
mecanismo	externo	de	reação.	
Instalaremos	 apenas	 os	 mecanismos	 de	 ensaio	 (	 viga	 de	 referência,	 relógios	
comparadores,	etc).	
	

ENSAIO	BIDIRECIONAL	
Item	 Etapa	 Tempo	(dias)	

1	 Execução	das	Estaca	 2	
2	 Cura	do	concreto	 28	
3	 Mobilização	Ensaio	 1	
4	 Execução	do	ensaio	Bidirecional	 2	
5	 Desmobilização	Ensaio	 1	

	
Total	 34	

Tabela	5	–	Tempo	de	execução	do	ensaio	bidirecional.	(Fonte:	Gheos)	
	

	
Ilustração	3	–	esquema	de	montagem	do	ensaio	bidirecional	(Fonte:	Gheos)	
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CONCLUSÃO	
	
Como	vemos,	sob	os	vários	aspectos	apresentados	anteriormente,	o	Ensaio	Bidirecional,	
apresenta	vantagens,	sobre	o	método	convencional.	
Isto	explica	o	crescente	uso	deste	sistema,	tão	rapidamente,	nos	outros	países.	Nos	EUA,	
praticamente	 a	 convencional,	 em	 cargas	 mais	 elevadas,	 não	 estão	 sendo	 empregadas,	
sendo	substituídas,	majoritariamente	pelo	Bidimensional.	
O	 ensaio	 Bidirecional	 é	 normatizado,	 ele	 é	 indicado	 na	 norma	 NBR	 6122:2010	 e	 está	
atrelado	a	sua	execução	conforme	a	norma	NBR	12131:2006,	por	se	tratar	de	método	de	
Prova	de	Carga	Estática.		
Nos	Estados	Unidos	há	uma	norma	só	para	ele	(norma	americana	D1811000116001)	e	no	
Brasil,	 já	 há	 um	 grupo	 formado	 para	 criar	 a	 norma	 brasileira,	 o	 ideal	 é	 ter	 uma	 norma	
somente	para	o	ensaio	bidirecional	para	uniformizar	as	condições	de	contorno	para	todos	
os	executores.	
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