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1 INTRODUÇÃO 
 

As obras de engenharia se apoiam sobre o solo, transmitindo a carga proveniente 

de suas estruturas para os maciços terrosos através dos elementos de fundações. Há fundações 

superficiais e profundas, além das mistas. Essencialmente, um projeto geotécnico de fundações 

deve garantir que o sistema solo-fundação tenha a capacidade de carga para não romper sob as 

tensões solicitantes da obra e que os recalques do solo não sejam demasiadamente elevados. O 

projeto precisa assegurar ainda que os elementos de fundação da obra não sofram 

deslocamentos relativos entre si, recalques diferenciais, excessivos. Há também requisitos 

exigidos para casos particulares, como verificações de carga lateral, para projetos de fundações 

de pontes, verificações de capacidade de carga à tração, para casos em que as fundações estejam 

submetidas a forças de arrancamento pelo vento e verificações de vibrações, a fim de afastar a 

possibilidade de ocorrência de ressonância, para fundações de máquinas, por exemplo. 

Segundo Stanton et al. (2015), o comportamento de fundações profundas 

carregadas verticalmente é frequentemente analisado usando uma técnica conhecida como o 

método t-z. Nessa metodologia, as estacas são modeladas por um sistema discretizado não-

linear de molas a fim de representar o atrito lateral, pelas curvas t-z, e a resistência de ponta, 

pelas curvas q-z. Desse modo, essas curvas determinam a previsão do comportamento carga-

recalque dos elementos. Em geral, técnicas de previsões de recalque baseadas em funções de 

transferência de carga, caso das curvas t-z, são quase sempre empregadas juntamente com 

programas computacionais. 

Dentro desse contexto, estacas são, em sua maioria, usadas em grupos contendo de 

2 a 9 elementos, normalmente ligados por um bloco de coroamento. Estacas ligadas a uma 

estrutura comum, como um bloco, formam grupos e uma questão relevante é se a resistência 

desses grupos de estacas é igual, maior ou menor à soma das resistências dos elementos que o 

compõe (Bowles, 1997). Quando os elementos são executados próximos uns dos outros, é 

razoável assumir que as tensões transmitidas ao solo por cada um se superpõem, causando uma 

redução da capacidade de carga do sistema solo-fundação (Das, 2014). Há menos informação 

disponível sobre o desempenho de grupos de estacas em solos arenosos do que em argilosos, 

no entanto, é razoavelmente aceito que em areias a capacidade de carga de um grupo de estacas 

pode ser superior à soma das capacidades individuais de suas estacas (Poulos e Davis, 1980).  

Considerando a importância das funções de transferência de cargas em projetos de 

fundações e ainda a larga utilização de grupos de estacas em obras de engenharia, justifica-se a 

realização de uma pesquisa que aborde o efeito de grupo a partir de curvas t-z e q-z. Portanto, 
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o presente estudo visa simular o comportamento de grupos de estacas a partir de curvas t-z com 

aplicação de fatores de recalque ( ) e eficiências de grupo ( ) e avaliar a metodologia utilizada. 

A validação é feita através do confronto entre resultados obtidos pelas simulações e 

experimentalmente. 

 

1.1 Objetivos da pesquisa 
 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Essa pesquisa tem por objetivo geral avaliar previsões dos recalques e da 

capacidade de carga de grupos de estacas escavadas, em solo granular, com base em simulações 

numéricas realizadas a partir de curvas t-z e q-z e pela aplicação dos fatores de recalque ( ) e 

de eficiência de grupos de estacas ( ). 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos deste trabalho são os seguintes: 

 

 Simular o comportamento de uma estaca isolada submetida a uma prova de carga 

estática, por meio de simulações que utilizam funções de transferência de carga, ou seja, curvas 

t-z e q-z; 

 Estimar a capacidade de carga dos grupos de estacas estudados a partir da curva 

simulada da estaca isolada utilizando fatores de eficiência ( ); 

 Prever curvas carga-recalque e prever a capacidade de carga dos grupos de estacas 

estudados, a partir da curva simulada da estaca isolada pela aplicação de fatores de recalque ( ); 

 Avaliar as metodologias utilizadas a partir de confrontação dos resultados das 

simulações com as medidas obtidas a partir de provas de carga executadas nas fundações do 

CEGEF-UFC. 
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1.2 Escopo da dissertação 
 

O presente trabalhado foi estruturado em cinco capítulos. O primeiro introduz o 

tema da pesquisa a partir da apresentação, contextualização e justificativa do estudo. O segundo 

traz uma revisão da literatura abordando pontos como: comportamento de estacas isoladas, são 

comentados métodos de previsão de capacidade de carga e recalques, destacando-se o uso 

funções de transferência de carga na estimativa de deslocamento; grupos de estacas, 

discorrendo-se sobre o efeito de grupo em termos de capacidade de carga e de recalques, além 

de uma revisão do estado arte, apresentando-se artigos mais recentes sobre os temas abordados 

no estudo. 

Em seguida, trata-se dos materiais e métodos utilizados na pesquisa. Neste capítulo, 

são enumeradas as etapas do estudo, apresenta-se a caracterização geotécnica do subsolo 

estudado e é descrita a definição do modelo a ser simulado com a justificativa dos dados de 

entrada inseridos no software usado. Além disto, detalham-se os métodos empregados na 

pesquisa. O capítulo seguinte mostra os resultados e as análises, confrontando os resultados 

simulados com os valores experimentais e, ao final, é feita uma comparação das metodologias 

utilizadas na pesquisa com métodos semi-empíricos convencionais de previsão de recalques e 

capacidade de carga. A metodologia identificada como mais concordante tem seus passos de 

aplicação descritos. Por fim, o último capítulo apresenta as principais conclusões do estudo e 

as sugestões de pesquisas futuras. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 Comportamento das estacas Isoladas 
 

A NBR 6122 (ABNT, 2010) estabelece que um projeto de fundações deve garantir 

segurança quanto aos estados limite último (ELU) e de serviço (ELS). O primeiro está 

relacionado com os modos de colapso, enquanto o segundo corresponde aos deslocamentos 

aceitáveis em serviço. Desse modo, para as devidas verificações, é necessária a determinação 

dos deslocamentos e dos valores da capacidade de carga das fundações. 

A elaboração de um projeto de fundações profundas é iniciada pela escolha do tipo 

mais adequado de fundação e, no caso da escolha por algum tipo de estaca, posteriormente, 

estima-se o comprimento da mesma a partir das estacas supostas isoladas. Quando necessário, 

é feito um estudo considerando a possibilidade de ocorrência do efeito de grupo desses 

elementos. A seguir, são comentadas as principais metodologias utilizadas nestas análises.   

 

2.1.1 Capacidade de carga 

 

De acordo com Poulos e Davis (1980), existem dois principais meios de cálculo da 

capacidade de carga última de estacas, os estáticos e os dinâmicos. Os primeiros se baseiam na 

mecânica dos solos juntamente com propriedades medidas das camadas do maciço, enquanto 

os últimos usam provas de carga dinâmicas, relacionando o recalque provocado por um bate-

estacas, por exemplo, à resistência do solo. 

Segundo Velloso e Lopes (2010), os métodos estáticos se dividem  em racionais ou 

teóricos, semi-empíricos e empíricos. As metodologias racionais fazem uso de formulações 

teóricas de capacidade de carga e parâmetros extraídos dos solos, já os semi-empíricos usam os 

ensaios de campo de cone (CPT) e o tradicional à percussão (SPT). Os métodos empíricos 

fazem estimativas grosseiras da capacidade de carga das fundações de acordo com as 

classificações das camadas. 

Há ainda as prova  sendo estas o meio mais indicado 

para a previsão da capacidade de carga. Quando estas provas de carga são usadas na fase de 

projeto para a determinação citada, a NBR 6122 (ABNT, 2010) permite redução do coeficiente 

de segurança. Adiante são comentados brevemente os métodos racionais, os semi-empíricos e 
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2.1.1.1 Provas de carga estáticas 

 

de fundação, como estaca ou tubulão, e registrados os deslocamentos do topo do elemento 

provocados pela carga. O ensaio fornece como resultado um gráfico que mostra o 

desenvolvimento dos recalques provocados na estaca testada em função das cargas aplicadas 

no elemento. A curva gerada se constitui em uma medição de recalques e pode ser usada na 

determinação de capacidade de carga da fundação. Seu procedimento é normatizado pela NBR 

12131 (ABNT, 2010). Segundo a norma citada, os esforços impostos a estrutura podem ser 

axiais, de tração ou compressão. 

Conforme já mencionado, a utilização de PCE na fase de projeto para fins de 

determinação da capacidade de carga possibilita a redução do fator de segurança (FS), 

possibilitando dimensionamentos mais econômicos. Nestes casos, o FS adotado pode ser de até 

1,4, sendo em outros casos de até 3. Vale ressaltar que, de acordo com a NBR 12131 (ABNT, 

independentemente do processo de execução e de instalação no terreno, inclusive a tubulões, 

 

 

2.1.1.2 Métodos semi-empíricos 

 

Os métodos semi-empíricos de determinação da capacidade de carga tomam por 

base ensaios de campo de penetração, como SPT e CPT, como já mencionado. Dentro deste 

grupo, Velloso e Lopes (2010) destaca os seguintes: De Beer (1972), Holeyman et al. (1997), 

Bustamante e Geaneselli (1982), que usam o CPT; Meyerhof (1956), Aoki e Velloso (1975), 

Décourt e Quaresma (1982), Velloso (1981), Texeira (1996), Vorcado-Velloso (1999), que 

usam o SPT. 

A grande quantidade de correlações de sondagens SPT com capacidade de carga 

usadas no Brasil se deve a esta técnica de investigação do solo ser a mais difundida no país, 

conforme Velloso e Lopes (2010). O ensaio de CPT é mais sofisticado e produz resultados de 

melhor qualidade do que o SPT, no entanto requer custo muito superior a este último, sendo 

muito menos utilizado. 
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2.1.1.3 Métodos racionais 

 

Os métodos racionais têm por base teorias da literatura combinadas com o uso de 

parâmetros do solo. Cintra e Aoki (2010) afirmam que as formulações teóricas para 

determinação de capacidade de carga em fundações despertam grande interesse na engenharia 

e por isso existe um grande número de proposições. Segundo esses autores, a variedade 

comentada se deve à complexidade de se elaborar um modelo matemático e físico que 

represente satisfatoriamente a ruptura do solo em fundações profundas. 

Ainda de acordo com Cintra e Aoki (2010), as inúmeras propostas para o cálculo 

da capacidade de carga não atingiram uma eficácia adequada, em especial para o caso de estacas 

em areia. Em virtude disto, o uso desses equacionamentos é restrito ou deve ser realizado com 

cautela. Devido a esse fato e considerando que os métodos teóricos necessitam de parâmetros 

em profundidade de difícil aquisição, este trabalho não adotou nenhuma dessas metodologias. 

 

2.1.2 Previsão de recalques 

 

Os deslocamentos verticais descendentes sofridos pelas fundações são 

denominados recalques. Como já mencionado, a determinação dos recalques é uma das 

verificações necessárias em projetos de fundações profundas. Em estacas, o deslocamento w do 

topo dos elementos, conforme Velloso e Lopes (2010), corresponde à soma do recalque de sua 

base wp com o encurtamento do fuste p, conforme equação 2.1. O encurtamento, 

essencialmente elástico, é fornecido pela equação 2.2. A situação é ilustrada na Figura 1.  

 

                     (2.1) 

                 (2.2) 
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Figura 1  Recalques no topo e na ponta da estaca sob carga atuante 

 

Fonte: Velloso e Lopes (2010). 

 

Há uma diversidade de meios disponíveis na literatura para a previsão destes 

deslocamentos verticais. Velloso e Lopes (2010) afirmam estas metodologias podem ser 

divididas em racionais e semi-empíricas. De acordo com autores, os racionais seriam os 

seguintes: com base em modos de transferência de carga; fundamentados na teoria da 

elasticidade; através de métodos numéricos. Devido ao uso corrente dos métodos baseados em 

funções de transferência de cargas em programas computacionais, eles foram agrupados com 

os métodos numéricos, resultando na seguinte classificação: desenvolvidos tendo como 

princípio a teoria da elasticidade; numéricos; semi-empíricos.  

Dentre as metodologias fundadas na teoria da elasticidade, destacam-se: Poulos e 

Davis (1980); um método com origem em uma reunião de trabalhos de Randolph (1977), 

Randolph e Wroth (1978) e Randolph (1985); Aoki e Lopes (1975); Aoki (1984); além de 

outras. Estas podem ser encontradas em Velloso e Lopes (2010) e Cintra e Aoki (2010), bem 

como em outras publicações. A seguir, é feita uma breve explanação acerca das funções de 

transferência de carga com exemplificação da sua implementação no programa utilizado nesta 

pesquisa, além disso são apresentadas as leis de Cambefort (1964) e comenta-se sobre a 

importância da carga residual.  
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2.1.2.1 Funções de transferência de carga 

 

A carga atuante sobre uma estaca é transferida para o maciço, o qual reage por meio 

do atrito lateral, ou tensões cisalhantes, ao longo do fuste, além de tensões normais na base do 

elemento, Velloso e Lopes (2010). O modo como a carga da estaca repassada ao solo se distribui 

ao longo do fuste está diretamente relacionado a como se desenvolvem as tensões de 

cisalhamento do atrito lateral na estrutura. A Figura 2 apresenta possíveis representações dessas 

distribuições.  

 

Figura 2  Representações de distribuições de carga ao longo do fuste com correspondentes 

distribuições de tensões cisalhantes 

 

     Fonte: Velloso e Lopes (2010). 

 

Poulos e Davis (1980) afirmam que a distribuição do atrito lateral em uma estaca 

depende de um coeficiente k, dado pela razão dos módulos de elasticidade da estaca pelo do 

solo.  Segundo os autores, a tensão cisalhante tende a ser mais constante em estacas rígidas, em 

cuja essa relação é elevada. Nas estacas deformáveis, de k baixo, há maior concentração da 

tensão no topo da fundação. 

As distribuições de tensões cisalhantes com correspondentes recalques ao longo do 

fuste formam as chamadas curvas t-z. Analogamente, para a relação de tensões normais e 

deslocamentos na base, tem-se as curvas q-z. Fernandes (2010) descreve o modelo de 

representação de estacas isoladas axialmente carregadas com base nessas curvas. 
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O autor coloca que o elemento de fundação é modelado por um conjunto de molas 

verticais a fim de representar a rigidez axial da estaca, bem como a interação da estrutura com 

o maciço. Faz-se necessário segmentar a estaca em elementos, estes unidos por molas. Cada 

um desses elementos é lateralmente conectado a uma mola de mesma orientação que a estaca e 

que representa a resistência ao cisalhamento do solo ao redor da fundação. A resistência final 

desta mola depende da superfície de contato da estaca com os grãos, sendo chamada de 

resistência lateral. O elemento na extremidade inferior também é modelado por uma mola, a 

qual representa a resistência de ponta. Este modelo encontra-se representado na Figura 3. 

 

Figura 3  Modelo das funções de transferência de carga 

 

Fonte: Adaptado de Fernandes (2010). 

 

Conforme Guo (1996), uma função de transferência de carga deve depender 

basicamente dos seguintes fatores: coeficiente de Poisson do solo; razão da camada de solo 

subjacente pelo comprimento da estaca; variação do módulo de deformação ao cisalhamento 

com a profundidade; esbeltez do elemento de fundação (razão do comprimento pelo diâmetro). 
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Há na literatura diversas propostas para a determinação dessas funções, tanto de natureza 

empírica quanto teórica. 

Amann (2010) faz uma seleção das metodologias de determinação de recalques 

baseadas nas funções de transferência mais relevantes presentes na literatura, citando: 

Cambefort (1964), Coyle e Reese (1966), Baguelin e Venon (1971), Randolph e Wroth (1978), 

Frank e Zhao (1982), Massad (1992, 1993, 2000, 2008), Massad e Lazo (1998), Marques e 

Massad (2004), Fleming (1992), Fonseca, et. al. (2007), Amann (2008c).  Segundo o autor, 

esses métodos são conhecidos na literatura internacional como modelos t-z. A denominação faz 

referência ao meio de solução do problema, baseado em uma relação entre os deslocamentos 

dos elementos de fundação e a tensão cisalhante mobilizada. 

Conforme mencionado anteriormente, funções de transferência de carga são 

usualmente implementadas em programas computacionais, combinadas com métodos 

numéricos. Nesta pesquisa, o programa usado foi o RS Pile, o qual faz previsões de recalques 

de estacas com base em curvas t-z e q-z, aplicadas juntamente com o método dos elementos 

finitos. 

O programa citado utiliza como modelo para análise de fundações o sistema 

discretizado de molas já apresentado. A metodologia utilizada para a determinação dos 

deslocamentos parte do diagrama de corpo livre apresentado na Figura 4. A partir do equilíbrio 

das forças no diagrama mostrado, é deduzida uma equação diferencial governante (Equação 

2.3) cuja solução fornece os deslocamentos ao longo dos comprimentos das estacas. 

 

Figura 4  Diagrama de corpo livre de um segmento de estaca 

 

Fonte: Rocscience (2018). 

 

            (2.3) 
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2.1.2.2 Leis de Cambefort 

 

Menezes et al. (2005, p.4) 

de forma matemática, as relações elementares de interação solo-estaca. Essas leis prevêem 

relações de tipo rígido-elástico-plástico, tanto para o atrito lateral quanto para a reação de ponta 

O mecanismo de transferência de carga pode ser representado pelas leis de 

Cambefort (1964), simplificadas por Cassan (1978) e Baguelin et al. (1971). As relações são 

ilustradas na Figura 5. 

 

Figura 5  Leis de Cambefort 

 

Fonte: Massad (1995). 

 

Os deslocamentos necessários para mobilização resistências lateral (fu) e de ponta 

(Rp) máximas são Y1 e Y2, respectivamente. A taxa de acréscimo linear de resistência do fuste 

é B, enquanto a para a ponta é R. Os gráficos mostram o menor nível de deslocamentos que é 

requerido para a mobilização completa do atrito lateral em relação ao necessário à resistência 

de ponta. 

 

2.1.2.3 Carga residual 
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Menezes et al. (2005) citam que o exemplo de uma estaca sob um segundo 

elemento de fundação, sendo tal fenômeno relativo a estacas escavadas. Pérez (2014) coloca 

que as cargas residuais advêm do processo de cravação das estacas ou, no caso de escavadas, 

primeiro carregamento e é evidenciada em uma prova de carga posterior. 

Segundo Fernandes (2010), um fenômeno negligenciado durante muito tempo é o 

da existência de cargas residuais em estacas. O processo de execução pode fazer surgir reações 

na ponta e no trecho inferior do fuste que, mesmo em estacas instrumentadas ao longo da 

profundidade, se as medições dos extensômetros forem zeradas antes das provas de carga, são 

omitidas. A não consideração destas cargas presentes antes dos ensaios pode levar a 

superestimativa e subestimativa das resistências lateral e de ponta, respectivamente. Por fim, 

cabe ressaltar que Massad (1992) desenvolveu um modelo matemático, baseado nas leis de 

Cambefort (1964), que incorpora o efeito da carga residual em estacas escavadas, no primeiro 

e segundo carregamento. 

 

2.2 Estacas em grupo 

 

A NBR 6122 (ABNT, 2010, p. 28)  define o efeito de grupo da seguinte forma: 

processo de interação dos diversos elementos que constituem uma 

fundação ao transmitirem ao solo as cargas que lhes são aplicadas. Esta 

interação acarreta uma superposição de tensões, de tal sorte que o recalque 

do grupo seja, em geral, diferente daquele do elemento isolado.  

Segundo Velloso e Lopes (2010), é usual a condição de estacas sendo solicitadas 

em grupo em vez de isoladamente. De modo que a capacidade de carga e os recalques são 

diferentes em cada situação. De acordo com o autor, este fenômeno é denominado efeito de 

grupo e pode ser atribuído a interação entre estacas próximas por meio do solo que as envolve. 

Bowles (1997) coloca que quando há um agrupamento de estacas espera-se que as 

pressões no solo produzidas pelas resistências lateral ou de ponta se sobreponham, conforme 

ilustrado na Figura 6. A intensidade dessa superposição varia de acordo com o carregamento e 

espaçamento entre as estacas, podendo ser grande o suficiente para causar ruptura por 

cisalhamento ou provocar recalques excessivos. Desse modo, as zonas de superposição de 

tensões diminuem de intensidade com o aumento da distância entre os elementos de fundação, 

no entanto, grandes distâncias não são viáveis devido aos blocos de coroamento. 
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Figura 6  Sobreposição de tensões devida ao efeito de grupo de estacas 

 

Fonte: Bowles (1997). 

 

Chan (2006) afirma que estacas executadas em grupo, sob carregamento, interagem 

entre si individualmente, bem como com a estrutura. Sendo a interação estaca-solo-estaca 

resultado de superposição de campos de tensão ou deformação e podendo esta interação 

influenciar tanto na capacidade de carga quanto no recalque desses elementos de fundação. 

Conforme o autor, a fundação de estacas como um todo também interage com a estrutura e essa 

interação interfere na distribuição de cargas nas estacas. 

Ainda segundo Chan (2006), o estudo do comportamento de um grupo de estacas é 

um problema complexo de interação solo-estrutura, sendo este fenômeno influenciado pelos 

seguintes fatores: 

a) Método de execução, como escavação ou cravação; 

b) Modo predominante de transferência de carga; 
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c) Natureza dos materiais da fundação; 

d) Configuração tridimensional do grupo de estacas; 

e) Presença ou não de bloco de coroamento; 

f) Diferença de rigidez entre a estrutura, as estacas e o solo. 

 

2.2.1 Capacidade de carga de grupos de estaca 

 

De acordo com Das (2014), a determinação da capacidade de carga no caso de 

grupo de estacas é um problema de alta complexidade e ainda não foi completamente 

compreendido. O autor diz ser razoável se esperar redução da capacidade de carga da fundação 

com a superposição de tensões devida a proximidade das estacas. A situação ideal é a em que 

o espaçamento entre os elementos de fundação seja tal que a capacidade de carga do grupo não 

seja inferior a da soma das capacidades das estacas isoladas. Usualmente, a distância mínima 

entre eixos das estacas é de 2,5 vezes o diâmetro das mesmas, mas em situações comuns essa 

relação varia de 3 a 3,5. A eficiência da capacidade de carga de um grupo de estacas é definida 

pela Equação 2.4. 

                               (2.4) 

onde, 

 

Qg(u): capacidade de carga última do grupo; 

Qu: capacidade de carga última de cada estaca sem o efeito de grupo. 

 

Das (2014) apresenta as Tabela 1 com equações para cálculo da eficiência. No 

entanto, o autor faz a ressalva de que tais expressões são simplistas e seu uso não é 

recomendado. Freitas (2010, p.29) coloca que 

e mais racional para se estimar a capacidade de carga do grupo é se 

considerar tanto a capacidade de carga das estacas individualmente como a capacidade 

de carga do grupo como se fora um bloco, ou uma fileira de estacas, determinando-se 

o modo de ruptura m  
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Tabela 1  Equações para cálculo da eficiência de grupos de estacas 

Nome Equação 

Equação de Converse-Labarre 
 

 

Equação de ação de grupo Los Angeles 
  

Equação de Seiler-Keeney 
  

 

Fonte: Das (2014). 

 

Velloso e Lopes (2010) afirmam que, a depender do modo execução e do solo, o 

efeito de grupo pode melhorar ou piorar a capacidade de carga do sistema solo-fundação. Em 

geral, a proximidade entre estacas envolve o solo de tal sorte que este passa a não participar do 

atrito lateral dos elementos internos ao grupo, sendo este um fenômeno não benéfico. Sendo 

necessária, portanto, a adoção de um espaçamento mínimo entre os centros das estacas para 

evitar a ocorrência deste efeito. 

Ainda segundo Velloso e Lopes (2010), a hipótese de comportamento em bloco é 

possível de ser verificada calculando-se a soma das capacidades das estacas que formam o 

grupo, como se trabalhassem isoladamente. O valor encontrado deve ser comparado à 

capacidade de carga de um elemento único com base igual à área do grupo e área lateral 

equivalente a área externa do grupo. O menor valor determinado deve ser adotado. A Figura 7 

ilustra as situações para o método descrito. 
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Fonte: Velloso e Lopes (2010). 

 

A NBR 6122 (ABNT, 2010) afirma que a carga admissível ou de projeto deve ser 

inferior ou igual à de uma correspondente sapata hipotética, de mesmo perímetro e apoiada no 

solo a uma profundidade superior a das pontas das estacas de um terço do comprimento destas, 

como ilustrado na Figura 8. 

 

 

              

Fonte:NBR6122(ABNT,201000). 

 

 

 

 

Figura 7  Superfície de ruptura de grupo de estacas próximas nas situações: a) 

real e b) modelo para cálculo 

Figura 8  Grupo de elementos de fundação profunda 
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2.2.1.1 Em solos argilosos 

 

Para a situação de estacas cravadas, Withaker (1957) e Sowers et al. (1961) sugerem 

que para espaçamentos entre as estacas inferiores a dois diâmetros (das estacas) há a ocorrência 

de efeito de grupo. Este fenômeno se caracteriza por uma baixa eficiência, como pode-se 

observar na Figura 9. Acima do valor da relação mencionado a eficiência se aproxima da 

unidade. 

 

Fonte: Withaker (1957) 

 

Das (2014) propõe a determinação da capacidade de carga em grupo de estacas em 

argilas saturadas, de modo semelhante à já comentada verificação sugerida por Velloso e Lopes 

(2010) para o caso geral de grupos. Para o caso específico, ilustrado na Figura 10, o autor usa 

a coesão não drenada (cu) e um fator de capacidade de carga (Nc
*) obtido pelo ábaco apresentado 

na Figura 11. Nesta metodologia, a capacidade de carga última é determinada para a soma das 

Figura 9  Resultados típicos de eficiência de estaca em grupo 

em argila 
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estacas e para o funcionamento do grupo em bloco, conforme as Equações 2.5 e 2.6, 

respectivamente, o menor valor é adotado. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Das (2014). 

 

 

 

 

 

Figura 10  Capacidade de carga de grupos de estacas em argila 
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Fonte: Das (2014). 

 

                                                                                   (2.5) 

Onde, 

n1  Número de alinhamentos de estacas na dimensão de comprimento em planta; 

n2  Número de alinhamentos de estacas na dimensão de largura em planta; 

Ap  Área de ponta das estacas; 

Cu(p)  Coesão não drenada de cada camada; 

  Fator empírico de adesão, fornecido pela Figura 9.21 e Tabela 9.11 de Das (2014); 

L  Espessura de cada camada. 

 

                                                                             (2.6) 

Onde, 

Nc
*  Fator de capacidade de carga. 

 

Segundo Chan (2006), os efeitos da execução de estacas, cravadas ou escavadas, 

em solos argilosos são pequenos se comparados aos que ocorrem em solos granulares. O autor 

Figura 11  Fator Nc* de acordo com as relações Lg/Bg e L/Bg 
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ressalta que a velocidade de dissipação do excesso de pressão neutra durante a cravação de 

estacas em grupo é menor do que em estacas isoladas, isto pode ter que ser levado em 

consideração em dimensionamentos se a carga de projeto for prevista para ser aplicada antes 

do período de adensamento. 

 

2.2.1.2 Em solos arenosos 

 

Para estacas cravadas em areias de baixa compacidade, os resultados das pesquisas 

de Kezdi (1957) e Stuart et al. (1960) indicam que pequenos espaçamentos produzem aumento 

da capacidade das estacas nos grupos. Tal efeito atinge seu maior valor para um espaçamento 

entre as estacas de duas vezes o diâmetro desses elementos, ocorrendo a diminuição desse 

ganho de capacidade de carga para espaçamentos maiores que este. A eficiência tende à unidade 

em espaçamentos a partir de seis diâmetros. Em areias compactas não se identifica claramente 

o mesmo ganho de capacidade de carga, e a cravação de estacas com pequenos espaçamentos 

pode até mesmo danificar as fundações. 

A Figura 12 

estacas pelo diâmetro das mesmas. Os resultados são referentes a um grupo de 3x3 estacas, 

executadas em areia. Observa-se que para areias de baixa a média compacidade, a eficiência 

pode ser superior a um. Segundo Das (2014), este fato deve-se majoritariamente à densificação 

da areia ao redor do elemento de fundação. 

Figura 12  Variação da eficiência do grupo de estacas em areia 

 

Fonte: Baseado em Kishida e Meyerhof (1965) apud Das (2014). 
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Chan (2006) afirma que, de maneira geral, é aceita a ideia de que a interação devida 

a superposição de tensões afeta apenas a resistência lateral das estacas, independentemente do 

tipo desta ou do solo. Sendo, portanto, mais adequado se considerar os fatores de eficiência de 

grupo em termos apenas da parcela lateral. 

Vesic (1969) realizou testes com grupos de quatro e nove estacas instrumentadas, 

em solo granular, a Figura 16 apresenta os resultados. A eficiência de grupo é dada em função 

dos espaçamentos relativos (razão do espaçamento pelo diâmetro), as linhas pontilhadas se 

referem aos grupos de quatro estacas e as contínuas aos de nove. Foram avaliadas as resistências 

lateral, de base e total. 

Pode-se observar na Figura 13 o efeito benéfico do grupo na resistência lateral, a 

qual atingiu valores de eficiência de até 3, crescentes com os espaçamentos. A resistência de 

base se manteve aproximadamente constante e a total apresentou um pico. Vesic (1969), dada 

a dispersão dos resultados, avaliou que a tendência de queda na eficiência total para maiores 

espaçamentos não é provável de ser real. 

 

Figura 13  Resultados de testes em grupos de estacas escavadas em solo granular 

 

Fonte: Vesic (1969). 
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2.2.1.3 Grupos de estacas escavadas e tubulões 

 

Conforme Velloso e Lopes (2010), nos casos de estacas escavadas e tubulões que 

trabalham por atrito lateral não ocorre a densificação do solo ao redor desses elementos e, 

portanto, não há aumento da capacidade de carga. Nestes casos, o efeito de grupo faria apenas 

com que as fundações e o solo se comportassem como bloco, o que não é desejável. Em tubulões 

que trabalham apenas por resistência da base, o efeito de grupo não é significativo. 

Os mesmos autores ainda colocam que uma distância mínima de três diâmetros de 

eixo a eixo deve ser utilizada a fim de garantir que as estacas trabalhem isoladamente, em 

termos de capacidade de carga. A situação mais usual de estacas inclinadas para a parte de 

externa do grupo mitiga o efeito maléfico do grupo. Em tubulões, pode-se adotar uma menor 

distância, em relação às bases. 

 

1.1.1. Recalques em grupos de estacas 
 

Bowles (1997) afirma que o recalque de um grupo de estacas é exatamente igual à 

soma do deslocamento da base da estaca com o encurtamento do fuste entre o topo e a ponta, 

conforme ilustrado na Figura 14, a qual mostra em (a) situação de grupo de estacas com bloco 

de coroamento em contato com o solo e em (b) grupo de estacas com bloco de coroamento sem 

contato com o solo. Para estacas projetadas para resistir pela ponta, o deslocamento mais 

significativo será a deformação elástica do elemento. Já para estacas feitas para resistirem às 

cargas por atrito lateral, o recalque da ponta é que será o mais importante. 

O deslocamento total da base de uma estaca, entretanto, adverte Bowles (1996), se 

deve tanto à carga absorvida por esta como ao recalque da camada de solo abaixo da ponta. 

Podendo este último ser devido ao atrito lateral ou à ação de carga de um aterro, por exemplo. 
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Figura 14  Recalque de grupo de estacas nos casos: a) bloco de coroamento em contato com 

a superfície; e b) bloco de coroamento sem contato com a superfície 

   
Fonte: Bowles (1997). 

 

Segundo Chan (2006), o recalque de um grupo de estacas para uma carga média por 

estaca é normalmente superior ao de uma estaca isolada sob a mesma carga. A razão entre o 

valor do grupo e o do elemento isolado é denominada coeficiente de recalque de grupo RGS. 

Resultados de  mostram que RGS é geralmente superior a um, à exceção de 

estacas cravadas em areias de baixa compacidade, que aumentam a rigidez do solo devido a 

densificação provocada na execução. 

De acordo com Cintra e Aoki (2010), em todo caso os grupos de estacas 

desenvolvem recalques maiores do que os de estacas isoladas, sob a mesma solicitação. 

Analogamente à eficiência dos grupos de estaca, há o fator , o qual relaciona os recalques do 

grupo e da estaca isolada por meio da Equação 2.7. 

                                                                                                         (2.7) 

Onde, 

g: recalque do grupo; 

i: recalque da estaca isolada. 

 

Poulos e Davis (1980) define um fator de interação , dado pela Equação 2.8, 

estando as duas estacas sob a mesma solicitação. 

                         (2.8) 
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 (Equação 2.8) é influenciado por uma série de fatores, dentre os quais estão o 

espaçamento relativo e a rigidez relativa da estaca-solo K, dada pela Equação 2.9, combinada 

com a 2.10. As Figuras 15 e 16 com os dois fatores citados. A 

primeira para casos típicos de solos homogêneos, com estacas que trabalham por atrito lateral, 

e a segunda para solos com as estacas chegando até a profundidade de camadas muito rígidas, 

que resistem pela ponta. 

Em ambos os casos mencionados, este 

que um maior distanciamento reduz o recalque adicional devido às estacas adjacentes. Para as 

estacas flutuantes, observa-se crescimento . Já para estacas que 

resistem pela base, o fator de interação diminui com o aumento da rigidez (Poulos, 1977).  

 

                     (2.9) 

                  (2.10) 

 

Figura 15  Variação de fatores de interação para estacas que trabalham por atrito lateral 

 

Fonte: Fonte: Poulos (1977). 
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Figura 16  Variação de fatores de interação para estacas que trabalham pela base 

 
Fonte: Poulos (1977). 

 

As funções de transferência de carga, curvas t-z e q-z, utilizadas na previsão de 

recalques de estacas isoladas, também podem empregadas de modo a considerar o efeito de 

grupo. Neste caso, porém, Castelli e Maugeri (2002) afirmam que as curvas de transferência 

para estacas isoladas devem ser alongadas, de modo que estimem os deslocamentos de uma 

estaca na condição isolada somados a deslocamentos adicionais induzidos pela reação do solo. 

Velloso e Lopes (2010) afirmam que em grupos de estacas ou tubulões cujos 

elementos estejam relativamente distantes, não há alteração no modo de transferência de carga. 

Dessa maneira, a estimativa de recalque do grupo é dada pela superposição dos efeitos das 

estacas, analisadas como isoladas, sujeitas a uma carga média (carregamento dividido pelo 

número de elementos do grupo). Para espaçamentos menores, as estacas periféricas absorvem 

mais carga do que as internas, conforme Figura                                         

17. Os mesmos autores dividem os métodos de determinação de recalque de grupos de estacas 

em: artifício do radier fictício; empíricos; e elásticos. Em seguida, constam tais metodologias, 

conforme apresentadas por Velloso e Lopes (2010). 
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Fonte:  Whitaker (1957 apud Velloso e Lopes, 2010). 

 

2.2.2.1 Artifício do radier fictício 

 

Abordagem pioneira na determinação de recalques de grupos de estacas, de acordo 

com Velloso e Lopes (2010), este método foi apresentado por Terzaghi e Peck (1948). A 

metodologia consiste em substituir o grupo de estacas por uma fundação superficial hipotética, 

a qual deve estar a uma certa altura acima da base dos elementos de fundação. A altura 

mencionada é estabelecida a depender de se esses elementos resistem mais pela ponta ou por 

atrito lateral. A Figura 18 ilustra a técnica descrita. 

 

Fonte: Velloso e Lopes (2010). 

 

Figura 17  Medição em cargas de estacas de grupo 

Figura 18  Procedimento de cálculo do artifício do radier fictício 
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2.2.2.2 Métodos empíricos 

 

recalque de um grupo de estacas e o de um elemento isolado sob a fração de carga que resiste. 

Estas técnicas foram elaboradas para condições específicas, sendo recomendada cautela em sua 

aplicação. A seguir são apresentados dos principais métodos empíricos. 

 

2.2.2.2.1 Skempton (1953) 

 

A Equação 2.11 estima o recalque de um grupo de estacas em solo granular. 

                                                                                            (2.11) 

Onde, 

Bg: dimensão transversal do grupo de estacas, em metros. 

 

2.2.2.2.2 Meyerhof (1959) 

 

Proposta de formulação, Equação 2.12, que considera o espaçamento entre os 

elementos do grupo. 

                                                                                           (2.12) 

 

onde, 

s estacas e o diâmetro das mesmas; 

Nr: contagem de linhas de estacas em um bloco quadrado. 
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2.2.2.2.3 Meyerhof (1976) 

 

Proposta para grupos de estacas executadas em areias e pedregulhos, de acordo com 

a Equação 2.13. 

                                                                                                          (2.13) 

onde, 

w: recalque do grupo, em polegadas; 

Bg: largura do grupo de estacas, em pés; 

q: pressão do grupo sobre o solo, em kgf/cm²; 

N: NSPT médio na profundidade igual à largura do grupo. 

 

No caso de areias siltosas, Velloso e Lopes (2010) sugerem a adoção do dobro de 

fornecido pela Equação 2.14. 

                                                                                                    (2.14) 

 

2.2.2.2.4 Vesic (1969) 

 

2.15. 

                                                                                                       (2.15) 

 

2.2.2.2.5 Fleming (1985) 

 

2.16. 

                                                                                                                            (2.16) 

Onde, 

n: quantidade de estacas do grupo; 
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xpoente que oscila entre 0,4 e 0,6 para a maior parte dos grupos. 

 

2.2.2.3 Métodos elásticos 

 

Velloso e Lopes (2010) colocam que estes métodos são adequados para situações 

nas quais os espaçamentos entre os elementos de fundação são grandes o suficiente para que as 

estacas trabalhem individualmente. 

 

2.2.2.3.1 Poulos e colaboradores (Poulos, 1968; Poulos e Davis, 1980; Poulos, 1989) 

 

Os autores estenderam a solução de estacas isoladas para o caso de grupos. 

a) Interação entre duas estacas 

Para efeito de recalque, esta interação, entre estacas igualmente solicitadas é 

definida pela Equação 2.7. A Figura 19 

compressíveis em um subsolo de espessura infinita, variando com a razão do espaçamento entre 

os eixos de estacas pelo diâmetro destas, e a rigidez, definida na Equação 1.5, para valores da 

proporção L por B. 

 

Fonte: Poulos e Davis (1980). 

Figura 19  Fator de interação entre duas estacas 
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Na Figura 20 constam fatores de correção para a espessura real dos estratos de solo, 

alargamento da base, além de coeficiente de Poisson. Tais fatores alteram o valor do fator de 

interação, conforme Equação 2.17. A metodologia explicada até o momento considera o 

módulo de Young do solo uniforme com a profundidade, podendo esta hipótese não ser a mais 

representativa. 

Com relação à rigidez do solo, Poulos e Davis (1980) consideram mais realista 

adotar um crescimento linear do módulo de elasticidade ao longo da profundidade do maciço. 

A Figura 21 apresenta a comparação entre curvas de variação do fator de interação com o 

espaçamento, para um solo com E crescendo linear mente com a profundidade (linha contínua) 

e o outro com E uniforme (linha tracejada) de mesmo valor médio. Observa-se pelo gráfico 

qualquer espaçamento. Assim, conclui-se que a consideração da uniformidade de E tende a 

superestimar o recalque. 

                                                                                           (2.17) 

 

Fonte Poulos e Davis (1980). 

 

Figura 20  Fatores de correção de interação de estacas 
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Figura 21  Influência da variação de E no fator de interação 

 

Fonte: Poulos e Davis (1980). 

 

b) Interação em grupos de estacas 

Para qualquer arranjo, a interação dos elementos do grupo pode ser determinada, 

com aproximação satisfatória, pela sobreposição dos fatores já mencionados. Em um grupo de 

ue wi de cada estaca é o fornecido pela Equação 2.18. 

 

                                                                                       (2.18) 

Onde, 

ij: fator de interação entre as estacas i e j; 

Qj: carregamento no elemento j; 

wl: recalque da estaca isolada sujeita a um carregamento unitário. 

 

recalque estimado pela Equação 2.19. 
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                                                                             (2.19) 

Onde, 

kj: fator de interação entre as estacas i = k e j, dados os parâmetros geotécnicos da estaca j; 

Qk: carregamento no elemento k; 

w1j: recalque da estaca isolada j sujeita a um carregamento unitário. 

 

Pode-se escrever, para todos os elementos do grupo, as Equações 1.39 e 1.38, de 

modo a se obter n equações para recalque. Impondo-se o equilíbrio de forças verticais, tem-se 

a Equação 2.20. 

                                                                                                                      (2.20) 

Assim, tem-se n + 1 equações, as quais podem ser solucionadas a partir das 

seguintes condições: 

a) carregamentos iguais ou conhecidos em todos os elementos. Este é o caso de de 

grupos ligados a uma placa flexível; 

b) mesmo recalque em todas as estacas. Caso de estacas sob bloco de coroamento 

rígido. 

No primeiro caso, a carga total do grupo é suposta como se distribuindo 

uniformemente pelos elementos, usando-se as Equações 1.39 e 1.40 para a determinação do 

recalque de cada estaca e, a partir destes, dos diferenciais. Já no segundo caso, os recalques das 

duas equações mencionadas são igualados, extraindo-se daí o recalque do grupo. 

Ainda a respeito do segundo caso, o sistema formado pelas mencionadas n + 1 

equações fornece o recalque do grupo e o carregamento de cada elemento deste. Segundo 

Velloso e Lopes (2010), na prática, é usual que haja a redução da quantidade de equações do 

sistema devido à simetria do grupo. 

Novamente de acordo com Velloso e Lopes (2010): 

-se que o recalque rnédio de urn grupo corn estacas igualrnente carregadas é 

aproxirnadamente igual ao recalque do grupo corn o bloco de coroarnento rígido. 

Assim, a hipótese de cargas iguais seria adequada na rnaioria dos casos, se o recalque 

for calculado em uma estaca representativa que não esteja nern no centro nern nos 
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Os mesmos autores propõem ainda dois parâmetros para a análise do problema de 

recalques de grupo. Os parâmetros Rs e Rg são dados pelas Equações 2.21 e 2.22, 

respectivamente, e se relacionam através da Equação 2.23. Rg tem ainda que satisfazer à 

Expressão 2.24 Rg só é coerente se suposto comportamento elástico do solo e que a estaca 

isolada, solicitada pela carga total do grupo não causa ruptura. 

 

                                    (2.21) 

                                         (2.22) 

                                                                                                            (2.23) 

                                                                                                 (2.24) 

Onde, 

  Recalque médio do grupo; 

  Recalque de uma estaca sob a carga média do grupo; 

  Recalque de uma estaca sob a carga total do grupo. 

 

Vale ressaltar que o procedimento descrito não considerou a deformação de uma 

eventual camada compressível abaixo da ponta das estacas. Tal efeito pode ser incorporado pelo 

cálculo de um recalque adicional por meio do artifício do radier fictício, já comentado 

anteriormente. 

 

2.2.2.3.2 Método de Aoki e Lopes (1975) 

 

O mesmo método descrito em 1.2.4 pode ser aplicado a grupos de estacas. Sendo 

assim, superpõe-se nos pontos abaixo da base de cada estaca os efeitos dos recalques de cada 

uma. Com relação aos efeitos das tensões verticais e horizontais gerados pelos elementos do 

grupo, estes podem ser determinados pelas equações de Mindlin (1936) e pode ser aplicada 

linearidade nos pontos de análise. 
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Este método calcula recalques diferentes para cada elemento do grupo, pois não 

considera a presença de um bloco de coroamento. Neste caso, o bloco faria com que o recalque 

de todas as estacas fosse o mesmo. Santana (2008) afirmam que, na situação com o bloco, pode-

se realizar um processo iterativo de modo a igualar os recalques e encontrar diferentes cargas 

para os elementos. 

 

2.2.2.3.3 Contribuição do bloco de coroamento 

 

Na situação em que a base do bloco de coroamento se encontra em contato com a 

superfície de uma camada resistente, há mitigação do recalque devida a esta condição (Velloso 

e Lopes, 2010). Ainda de acordo com os mesmos autores, a consideração desse efeito de 

redução é que deu origem a ideia de fundações mistas, como radier estaqueado ou sobre 

tubulões. Randolph (1983, 1994) apud Velloso e Lopes (2010) propôs uma metodologia de 

estudo de radier estaqueado, a qual usa uma rigidez global, do conjunto bloco-estacas, dada 

pela Equação 2.25. 

                                                                                     (2.25) 

Onde, 

kf: rigidez global do conjunto bloco-estacas; 

kg: rigidez do grupo de estacas; 

kc: rigidez do bloco de coroamento; 

cp: fator de interação entre estacas e bloco. 

 

Alguns parâmetros são necessários para o cálculo da rigidez global kf. A rigidez do 

grupo de estacas kg pode ser determinada pela razão da carga total aplicada pelo recalque do 

grupo (sem bloco de coroamento), sendo usado um método qualquer para recalques de grupo. 

Velloso e Lopes (2010) afirmam que para a rigidez do bloco de coroamento, kc, pode se usar 

uma formulação para recalque de plástica sobre meio elástico, como a Equação 2.26. 

                                                                                           (2.26) 

Onde, 

G: módulo de elasticidade transversal; 
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a: dimensão do bloco; 

b: dimensão do bloco; 

Is: fator de forma, ver Tabela 1.3. 

 

A Tabela 2 fornece valores de fatores de forma Is para o caso de cargas sobre uma 

camada de espessura infinita. 

 

Tabela 2  Valores para o fator de forma Is 

Forma 
Flexível 

Rígido 
Centro Borda Média 

Círculo 1,00 0,64 0,85 0,79 
Quadrado 1,12 0,56 0,95 0,99 
Retângulo     
L/B = 1,5 1,36 0,67 1,15  

2 1,52 0,76 1,30  
3 1,78 0,88 1,52  
5 2,10 1,05 1,83  

10 2,53 1,26 2,25  
100 4,00 2,00 3,70  
1000 5,47 2,75 5,15  
10000 6,90 3,50 6,60  

Fonte: Perloff  (1975 apud  VELLOSO E LOPES, 2010). 

 

O fator de interação é dado pela Equação 2.27. 

                                                                                               (2.27) 

Onde, 

rm: raio de influência da estaca, dado por 2,5L(1-  

rc: raio efetivo do bloco associado a cada estaca, dado por ; 

r0: raio da estaca. 
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Sendo Qc e Qg as cargas a que estão submetidos o bloco e a estaca, 

respectivamente, tem-se a Equação 2.28: 

                                                                                           (2.28) 

 

Por fim, o recalque do conjunto bloco-estacas pode ser dado pela Equação 2.29. 

                                                                                                        (2.29) 

Onde, 

wI: recalque do bloco submetido a carga Qc; 

wII cp su, sendo wsu o recalque requerido 
para a mobilização da capacidade de carga total da estaca. 

 

2.2.3 Estado da arte 

 

O efeito de grupo em fundações profundas ainda é um tema no qual a literatura 

possui vastocampo a explorar. A fim de se identificar o estado da arte deste assunto, foi feita 

uma seleção de publicações recentes sobre o assunto, relacionadas com o tema deste trabalho. 

Lee e Chung (2005) realizaram testes em modelo reduzido com estacas de alumínio 

cravadas em solo granular, a fim de investigar o efeito de grupo sob carregamento vertical. A 

análise levou em consideração as influências da interação estaca-solo-estaca, a interação entre 

bloco de coroamento, solo e estaca e a da execução de estaca, fazendo uma comparação entre 

o desempenho de uma estaca isolada com elementos solicitados em grupos. 

Os autores observaram que o efeito de grupo devido a execução de estacas 

aumentou a capacidade de carga dos grupos testados devido a densificação provocada no solo, 

em espaçamentos inferiores a 3 diâmetros. Nas condições de carga de serviço, o aumento se 

deveu ao aumento de atrito lateral, enquanto que em estágios pós-plastificação, o aumento 

ocorreu tanto devido a maior atrito lateral quanto a maior resistência de ponta.  

Os resultados indicaram ainda que a interação estaca-solo-estaca provocou aumento 

da capacidade de carga em espaçamentos entre 4 e 5 diâmetros, devido ao aumento de atrito 

lateral, que o efeito da interação bloco-solo-estaca nos elementos de fundação depende da 

localização e espaçamento entre estes, tendo notável aumento da capacidade nos espaçamentos 

de 2 e 3 diâmetros, e elevada redução em 4 e 5 diâmetros. O comportamento foi atribuído 
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majoritariamente ao atrito lateral. Por fim, os valores obtidos dos blocos nas configurações 

estaqueada e não-estaqueada foram praticamente iguais, sugerindo que o aumento da 

capacidade do bloco devido a densificação é compensado pela diminuição causada pela 

interação estaca-solo-bloco. 

Firoozfar et al. (2017) realizaram simulações com o programa Plaxis a fim de 

otimizar a configuração do posicionamento das estacas em grupo, variando comprimento, 

espaçamento e inclinação dos elementos de fundação. Para os grupos simulados com estacas de 

comprimentos de 8, 10 e 12 m, os autores encontraram os maiores valores de capacidade de 

carga para a relação comprimentos por espaçamentos de 8.  

A pesquisa também testou variações de inclinação das estacas laterais do grupo com 

elementos de 10 m de comprimento e razão de comprimento e espaçamento de 8. Os resultados 

mostraram que para a inclinação de 45º, a capacidade de carga do grupo era até 6 vezes superior. 

Tal fato foi atribuído a uma componente vertical da força axial das estacas inclinadas, a qual 

transmitia carga para o solo, obtendo assim maior capacidade de carga para as fundações. 

Sharafkhah e Shooshpasha (2018) realizaram experimentos em modelo reduzido, 

com estacas de concreto escavadas em solo arenoso e moldadas em laboratório. O trabalho 

objetivou comparar o desempenho de blocos estaqueados, com e sem contato com o solo, 

demonstrando o conservadorismo dos métodos tradicionais que desconsideram a absorção de 

carga pelo bloco, dentre diversas outras conclusões. Para tanto, várias configurações de 

fundações foram ensaiadas e tiveram seus resultados comparados. 

O estudo teve como principais conclusões as seguintes: a execução de uma estaca 

em um grupo aumenta a capacidade de carga e rigidez deste elemento, esse acréscimo ocorre 

em ordem decrescente para as posições da estaca no centro, em borda e em canto; a colocação 

de estacas abaixo de um bloco aumenta a capacidade de cargas delas e reduz a do bloco, esses 

fenômenos neutralizam os efeitos um do outro. 

No mesmo trabalho citado constatou-se ainda que: o aumento da quantidade de 

estacas abaixo de um bloco diminui significativamente o recalque deste; projetando-se um 

bloco estaqueado sem considerar a carga absorvida por este, a capacidade de carga admissível 

da fundação foi subestimada em 300% e 200% para os espaçamentos de 5,2 e 2,6 diâmetros, 

respectivamente. 

Mandolini et al. (2005) realizaram um estudo sobre fundações em estacas, no qual 

foram revisados dados experimentais de casos de estruturas em escala real e experimentos de 

pesquisa, sobre estacas sob carregamentos verticais, a fim de se analisar recalque, distribuição 

e capacidade de carga. Também foi investigado o fenômeno desse tipo de fundação submetida 
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à cargas horizontais, bem como métodos de análise, critérios de otimização de projeto e códigos 

e regulamentações pertinentes. 

Tem-se como principais conclusões do estudo citado as seguintes: o aumento da 

quantidade de estacas sob um bloco de coroamento normalmente reduz recalque, no entanto a 

partir de uma certa quantidade de estacas este aumento deixa de produzir benefícios, podendo 

até ser prejudicial ao desempenho das fundações. Os métodos tradicionais de projeto 

usualmente levam a uma quantidade acima deste limite; para o controle do recalque médio em 

blocos pequenos médios, um desempenho otimizado é alcançado pelo uso de estacas com 

comprimento maior que a altura do coroamento, uniformemente posicionadas sob o bloco, no 

caso de blocos grandes, este têm ligeira redução de recalque médio pela adição de estacas. 

Ainda sobre a conclusões do mesmo trabalho: para controle de recalques 

diferenciais, um desempenho ótimo é atingido mais pela colocação adequada de um 

relativamente pequeno número de estacas do que pelo aumento do número deste ou maior 

espessura do bloco, a posição mais adequada depende da distribuição de carga, em casos de 

carga uniformemente distribuída sobre o bloco, as estacas têm melhor desempenho na zona 

central; quanto mais longa as estacas, mais eficientes elas são em reduzir recalques diferenciais; 

a espessura do bloco de coroamento tem influência sobre os momentos fletores e recalques 

diferenciais, pouco afetando a distribuição de carga entre o bloco e as estacas ou o recalque 

médio. 

Bolaños (2013) estudou o comportamento mecânico de grupos de estacas do tipo 

Alluvial Anker, na argila porosa do Distrito Federal. Primeiramente, através de ensaios triaxiais 

foi selecionado um modelo constitutivo que melhor representasse o solo em questão. Também 

foram realizados experimentos de provas de carga estáticas, a partir dos quais simulou-se, com 

método dos elementos finitos no programa Abaqus, o comportamento destas estacas no referido 

solo, com o modelo adotado. Além disto, o autor fez uma análise probabilística a fim de 

investigar a influência da variabilidade do solo na contribuição do bloco de coroamento para o 

grupo. 

Com relação aos ensaios triaxiais, os resultados do trabalho citado apontaram como 

modelos mais representativos do solo estudado o Hipoplástico e o Subloading Cam Clay, tendo 

sido adotado o primeiro. Observou-se ainda a pouca influência da velocidade de deformação na 

resposta da argila porosa do DF. u-se aumento de 

capacidade de carga quando considerada a contribuição do bloco.  

As simulações numéricas apresentaram concordância com modelo constitutivo 

adotado, embora em alguns casos não se observou o ganho de capacidade de carga verificado 
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nas provas de carga em escala real. Por fim, o estudo probabilístico demonstrou variação da 

percentagem de contribuição do bloco entre 2 e 25% do total da carga última, a depender da 

variabilidade do solo. 

Cunha e Poulos (2018) investigaram o efeito do nível de escavação em fundação 

estaqueada. Os autores se utilizaram de um caso real publicado na literatura, de uma casa em 

Gotemburgo, Suécia. A edificação foi construída sobre uma argila marinha mole, altamente 

plástica, de espessura variável. O estudo foi realizado com os programas DEPFIG e GARP, 

assumindo uma série hipóteses simplificadoras para o sistema da fundação. As características 

do solo, estacas e carregamento foram consideradas de modo a permitir, ou não, a influência do 

nível de escavação. 

O estudo demonstrou a importância do entendimento dos parâmetros de entrada tais 

como: geometria do bloco, distribuição do carregamento, nível e sequência de escavação, 

variação do nível freático, estratigrafia do solo e programa de testes em laboratório ou in situ. 

Sendo estes necessários tanto ao projeto de fundações estaqueadas como de grupos de estacas 

convencionais, independentemente da sofisticação do método numérico implementado. Além 

disto, o trabalho também apontou para o possível efeito da falta de informação de algumas das 

variáveis citadas nos resultados do caso da literatura usado, especialmente o processo de 

escavação (simulado de modo simplificado) e influência da rigidez solo-superestrutura (não 

levada em consideração). 

Abdrabbo e El-wakil (2015) estudaram o efeito da ocorrência de não similaridade 

entre as estacas de um grupo. Podendo essas diferenças serem devidas a comprimento, diâmetro 

e material. Essa não uniformidade pode ser devida a incertezas nas condições do solo, bem 

como a imperfeições construtivas, sendo este estudo raro na literatura, segundo os autores.  

A diferença de comportamento é investigada através de relação carga recalque entre 

os grupos com e sem estacas não similares, variando-se o tamanho do grupo. O trabalho revelou 

que a resistência de ponta devido a existência de elementos não similares decresce com o 

aumento do grupo. A deficiência (indicador da análise) em grupos de duas estacas com 

elementos não similares atingiu 90%, enquanto nos de nove estacas foi de 5%. 

Sales et al. (2017) efetuaram um programa de testes em uma câmara de calibração 

com estacas individuais e em grupo, em areias de três densidades diferentes. Foram realizados 

ensaios com estacas cravadas e sem deslocamento, para avaliar a influência do método 

executivo sobre o comportamento carga-recalque dessas estruturas. Os autores propuseram uma 

metodologia para a previsão de recalques de grupos de estacas com base nos resultados de uma 
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estaca isolada. Foram discutidos ainda os efeitos da configuração do grupo e espaçamento entre 

os elementos de fundação. 

O estudo apresentou como principais conclusões as seguintes: a resposta no 

comportamento carga-recalque de estacas cravadas e sem deslocamento difere 

significativamente, sendo essa diferença tanto maior quanto menor a compacidade da areia; o 

comportamento carga-recalque de uma estaca isolada serve pra prever a resposta de pequenos 

grupos, o trabalho propôs um método combinando a curva-recalque com fatores de interação 

obtidos pela metodologia proposta e obteve resultados bastante precisos. 

Ainda como conclusões da pesquisa: a eficiência de grupo para um dado recalque 

foi influenciada pela densidade inicial da areia e quantidade de estacas no grupo; previsões pelo 

método proposto foram melhores para os grupos de duas e três estacas; testes com variação do 

espaçamento (2, 3 e 4 B) foram procedidos nas areais medianamente compactas, a influência 

da cravação foi significativa para os dois menores espaçamentos, concluiu-se que o 

espaçamento que torna negligenciáveis os efeitos do método executivo são função da energia 

na cravação, da geometria da estaca e das características do solo. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Neste capítulo, são descritas as etapas para o desenvolvimento do trabalho. O local 

escolhido para o estudo é apresentado e são detalhados os procedimentos adotados para a 

realização das análises efetuadas na pesquisa. 

 

3.1 Metodologia 
 

Esta pesquisa foi desenvolvida de acordo com a seguinte sequência de etapas: 

 Definição do local do estudo; 

 Caracterização geotécnica do subsolo do local cuja pesquisa foi desenvolvida; 

 Definição do modelo usado na simulação do comportamento de uma estaca 

escavada; 

 Simulação da curva carga-recalque da estaca isolada, utilizando curvas t-z e q-

z; 

 Previsão da capacidade de carga dos grupos de estacas estudados a partir da 

utilização dos fatores de eficiência ( ); 

 Simulação das curvas carga-recalque dos grupos de estacas estudados a partir 

de fatores de recalque ( ) e previsão das capacidades de carga dos grupos de 

estacas; 

 Comparação das previsões realizadas com resultados experimentais e análises 

dos resultados. 

 

A etapa de caracterização foi feita a partir de uma coleta de dados de ensaios 

realizados por Bonan (2017), Menezes (2018) e Moura et al. (2018). Ressalta-se que os 

referidos dados, apesar de não terem sido obtidos na presente pesquisa, são apresentados neste 

capítulo devido a sua relevância para as análises de que trata este estudo. As estacas avaliadas 

na pesquisa são do tipo escavadas em perfil de solo granular. As fundações estudadas se 

constituem de estacas isoladas, além de grupos de duas e quatro estacas. Os grupos contendo o 

mesmo número de elementos possuem espaçamento relativo, razão da distância eixo a eixo 
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entre os elementos pelo diâmetro deles, variando de 2 a 4. 

A Figura 22 apresenta um fluxograma com as etapas da elaboração desta pesquisa. 

 

Figura 22  Fluxograma das etapas da pesquisa 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

 3.2 Definição do local do estudo 
 

Os dados usados neste estudo são constituídos de resultados de provas de carga 

executadas em blocos de estacas do Campo Experimental de Geotecnia e Fundações da 

Universidade Federal do Ceará (CEGEF-UFC), executadas por Bonan (2017). Além disto 

foram coletados resultados de diversos trabalhos que realizaram investigações geotécnicas no 

subsolo do CEGEF-UFC (Bonan, 2017; Moura et al., 2018; Menezes, 2018). A localização do 

campo experimental mencionado está ilustrada na Figura 23.  
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Figura 23  Campo Experimental de Geotecnia e Fundações da UFC 

 
 Fonte: Lopes (2017). 

 

A Figura 24 mostra um esquema da locação dos blocos de estacas executadas no 

campo experimental da UFC, a Tabela 3 resume as características destes blocos. 

 

Figura 24  Esquema em planta baixa dos blocos de estacas executados no 

campo experimental da UFC 

 
Fonte: Autor (2019). 
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Tabela 3  Resumo das informações das estacas executadas no campo experimental da UFC 

    Bloco 
nº 

 Nº de 
estacas 

Bloco de coroamento L  
(cm) s/D BBL  

(cm) 
LBL  
(cm) 

HBL  
(cm) 

1 - 1 30 30 20 150 
2 - 1 30 30 20 150 
3 2 2 50 30 20 150 
4 2,5 2 55 30 25 150 
5 3 2 60 30 30 150 
6 4 2 70 30 35 150 
7 2 4 60 60 30 150 
8 2,5 4 65 65 35 150 
9 3 4 70 70 40 150 

10 4 4 80 80 50 150 
Nota: O espaçamento s/D informado é de eixo a eixo e medido em diâmetros de 10 cm.  
Fonte: Autor (2019) 

 

Com relação à execução das estacas, anteriormente ao procedimento propriamente 

dito, foram definidos os diferentes espaçamentos entre as estacas nos grupos. Os valores 

adotados foram 2, 2,5, 3 e 4, sendo estes referentes às razões das distâncias entre os eixos das 

estacas pelos seus diâmetros, os quais são todos iguais a 10 cm. Como pode-se observar pela 

Figura 24, no total, foram executadas 26 estacas, distribuídas em 10 blocos de coroamento, 

possuindo todos os elementos 1,5 m de comprimento por 10 cm de diâmetro. 

As escavações para execução das estacas foram realizadas com uso de trado-

concha. Para concretagem e armação das estacas, foi adotado o seguinte procedimento: 

colocação da armadura; produção do concreto em betoneira de 400l; realização do teste de 

abatimento a fim de verificar trabalhabilidade adequada para a moldagem; e lançamento do 

concreto. Após 7 dias da concretagem foram realizadas as escavações dos blocos. Em seguida, 

após 3 dias, foi feito o nivelamento e lançamento do lastro de concreto magro no fundo dessas 

escavações. Passados mais 7 dias, foi feito o arrasamento das estacas. Posteriormente, foram 

concretados os blocos. A Figura 25 ilustra a localidade das fundações durante os procedimentos 

de execução. 
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Figura 25  CEGEF-UFC durante a execução das fundações 

 
Fonte: Bonan (2017). 

 

De acordo com as características descritas das fundações utilizadas nessa pesquisa, 

pode-se observar que tratam-se de estacas de tamanho reduzido. Acerca da validade do uso de 

modelos reduzidos em estudos que visam prever o comportamento de estruturas de tamanho 

real, Nasr (2014) afirma que os fatores que devem ser levados em consideração no uso de tais 

modelos são o tamanho dos grãos de solo, o método executivo e as condições de contorno. 

Segundo Frank e Muth (1985), em relação ao tamanho das partículas do solo, o erro de escala 

não é relevante para uma razão do diâmetro da estaca em relação ao tamanho médio do grão 

(D50) maior do que 30.  

Neste caso, os diâmetros das estacas são de 10 cm e o D50, conforme análise 

granulométrica apresentada adiante, é de 0,3 mm, de modo que a condição relativa ao tamanho 

dos grãos é satisfeita. Com relação aos dois outros fatores, esta pesquisa visa prever o 

comportamento de fundações executadas pelo mesmo método executivo das estacas de modelo 

reduzido utilizadas, bem como de estacas inseridas em tipo de solo semelhante. Assim, as 

condições para que os modelos reduzidos utilizados na presente pesquisa representem 

fundações reais são atendidas. 

 

3.3 Caracterização geotécnica do subsolo estudado 

 

Para caracterização do subsolo do Campo Experimental de Geotecnia e Fundações 

da UFC, foram realizados ensaios de campo e de laboratório. Os ensaios de laboratório foram 
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subdivididos em ensaios de caracterização física e especiais. Os ensaios de campo utilizados na 

pesquisa foram uma sondagem à percussão (SPT), uma sondagem geofísica com radar (GPR) 

e ensaios de frasco de areia. Já os ensaios de laboratório de caracterização física foram os 

seguintes: análise granulométrica; densidade real; limites de Atterberg; umidade natural; e 

compactação. Dentre os ensaios especiais, foram realizados ensaios oedométricos, de 

cisalhamento direto e de compressão triaxial. 

Os ensaios de laboratório foram feitos com amostras obtidas de três profundidades 

do subsolo: 0,20; 0,60 e 1,10 m. Os ensaios de limites de consistência encontrados indicaram 

tratar-se, nas três profundidades, de solo não-plástico. As análises granulométricas indicaram 

material arenoso, bastante homogêneo, com aproximadamente 10 % de teor de finos, havendo 

ligeiro acréscimo de percentual de finos nas maiores profundidades. As curvas de 

granulométricas estão apresentadas na Figura 26.  

 

Figura 26  Curvas granulométricas do solo estudado para diferentes profundidades 

 
Fonte: Menezes (2018) 

 

Para a profundidade de 20 cm, foram encontrados os seguintes percentuais: 87 % 

de areia; 4 % de silte; e 9 % de argila. Para a amostra de solo extraída da profundidade de 60 

cm, a distribuição foi a seguinte: 86,5 % de areia; 1,5 % de silte; e 12 % de argila. Já para a 

profundidade de 110 cm, a análise granulométrica resultou nas seguintes quantidades: 83 % de 

areia; 4 % de silte; e 13 % de argila. Os ensaios de densidade real foram realizados com uso do 

picnômetro, de acordo com a Norma 093 (DNER, 1994). O método de determinação de 

umidade utilizado foi o da estufa. Já para os ensaios de compactação, procedeu-se conforme a 

NBR 6457 (ABNT, 2016), aplicando-se a energia de Proctor Normal.  
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Os ensaios de cisalhamento direto foram realizados com amostras de solo de 

profundidades de 0,60 m e 1,10 m, até um deslocamento máximo de 5 mm. A Figura 27a 

apresenta a envoltória de resistência para a amostra de solo proveniente da profundidade de 

0,60 m, enquanto a Figura 27b apresenta a envoltória referente a profundidade de 1,10 m. Para 

a menor profundidade, os parâmetros de resistência determinados foram ângulo de atrito de 33º 

e intercepto coesivo de 5,2 kPa. Já para a cota de 1,10 m, obteve-se um ângulo de atrito de 31,8º 

e intercepto coesivo de 2,7 kPa. Os ensaios foram realizados para as tensões normais de 50, 100 

e 200 kPa. 

 

Figura 27  Envoltórias de resistência, obtidas de ensaios de cisalhamento direto, das amostras 

de solo das profundidades de 60 cm (a) e 110 cm (b) 

 
Fonte: Menezes (2018). 

 

Com relação aos ensaios triaxiais, eles foram realizados para as mesmas 

profundidades que os ensaios de cisalhamento direto. As tensões confinantes utilizadas foram 

também de 50, 100 e 200 kPa. O ensaio foi do tipo adensado e drenado (CD). Para a 

profundidade de 0,60 m, foram determinados um ângulo de atrito de 31º e intercepto coesivo 

de 5,2 kPa. Já para a amostra de solo extraída da profundidade de 1,10 m, os valores 

determinados foram ângulo de atrito de 33,5º e intercepto coesivo nulo. A Figura 28a apresenta 

a envoltória de resistência referente a amostra de solo obtida de profundidade mais superficial, 

enquanto a Figura 28b faz o mesmo para a profundidade de 1,10 m. O módulo de elasticidade 

(E), para a tensão confinante de 50 kPa, determinado nos dois ensaios foi de 20 MPa. 
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Figura 28  Envoltórias de resistência, obtidas de ensaios triaxiais, das amostras de solo das 

profundidades de 60 cm (a) e 110 cm (b) 

 
(a)                                                                              (b) 

Fonte: Menezes (2018). 

 

Foram ainda realizados dois ensaios oedométricos. Um a partir de amostra obtida 

de profundidade entre 1 e 1,5 m, e o outro de profundidade entre 1,5 e 2 m. Os ensaios são para 

o solo em condição de teor de umidade natural. As Figuras 29 e 30 apresentam os gráficos 

obtidos a partir dos ensaios referentes às amostras de menor e maior profundidade, 

respectivamente. Para a amostra mais superficial, os módulos de elasticidade oedométrico e 

corrigido foram de 17,6 e 11 MPa, respectivamente. Já para o solo proveniente da amostra de 

maior profundidade, os mesmos módulos foram 21,6 e 13,4 MPa.  A Tabela 4 apresenta um 

resumo dos resultados dos ensaios de laboratório utilizados nesta pesquisa. A tabela citada 

apresenta ainda a classificação do solo de acordo com o Sistema Unificado de Classificação 

dos Solos (SUCS). 

 
Figura 29  Gráfico resultante do ensaio de adensamento com amostra de 

profundidade entre 1 e 1,5 m 

 
Fonte: ÑSAT (2015). 
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Figura 30  Gráfico resultante do ensaio de adensamento com amostra de profundidade 

entre 1,5 e 2 m 

 
Fonte: ÑSAT (2015). 

 

Tabela 4  Resumo dos resultados dos ensaios de laboratório do subsolo estudado 

Características/ 

parâmetros 
20 cm 60 cm 110 cm 

150  200 

cm 

Forma de 

obtenção 

Classificação dos 

solos 
SM SM SM - Granulometria 

Umidade natural 

(%) 
4,9 11,13 12,4 - Estufa 

Gs (g/cm³) 2,51 2,54 2,58 - Picnômetro 

d (kN/m³) 17,5 19 22,5 - Compactação 

wot (%) 9,0 10,2 9,6 - Compactação 

- 33,0º 31,8º - 
Cisalhamento 

direto 

c (kPa) - 5,2 1,3 - 
Cisalhamento 

direto 

 - 31,6º 33,5º - Triaxial 

c (kPa) - 7,0 0 - Triaxial 

E (MPa) - 20 20 - Triaxial 

E (MPa) - - 11 13,4 Oedométrico 

EOED (MPa) - - 17,6 21,6 Oedométrico 

Fonte: Adaptado de Moura et al. (2018). 
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Com relações aos ensaios de campo, a Figura 31 mostra o perfil da sondagem à 

percussão (SPT) realizada no campo experimental. Pode-se observar que o solo é 

medianamente compacto até a profundidade de cerca de 4,5 m, ocorrendo queda brusca do 

índice de resistência a partir desta profundidade. Dessa forma, o solo é de compacidade fofa a 

7,5 m de profundidade. O nível freático foi identificado a 7,35 m abaixo da superfície. 

 

Figura 31  Relatório de sondagem SPT do campo experimental da UFC 

 
Fonte: Bonan (2017). 

 

Na mesma localidade de execução das estacas foi feita uma prova de carga direta. 

O ensaio utilizou uma placa metálica circular de 50cm de diâmetro. A placa foi carregada em 

estágios até a estabilização dos recalques. O valor máximo de tensão aplicada foi de 323,7 kPa 

com um recalque correspondente de 3,87mm, o recalque residual foi de 3,47 mm. A curva 

carga-recalque é apresentada na Figura 32, o gráfico indica um solo rígido, resultado 

concordante com a sondagem SPT. 
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Figura 32  Curva carga-recalque resultante da PCD executada no campo 

experimental da UFC 

 
Fonte: NSAT (2015). 

 

Adicionalmente, foi realizada uma aquisição GPR, metodologia geofísica não 

destrutiva de investigação do subsolo. O equipamento foi passado ao longo de um trecho linear 

de 28 m do campo experimental. Uma antena do radar enviou ondas eletromagnéticas para o 

maciço e a outra captou as ondas refletidas, os tempos de retorno indicaram as profundidades e 

as alterações das constantes dielétricas permitiram identificar mudanças de material. Como 

resultado, obteve-se o radargrama mostrado na Figura 33, um imageamento do subsolo. A 

figura indica a presença de cinco camadas distintas até a profundidade de 3 m, separadas por 

linhas pretas. 

 

Figura 33  Radargrama de trecho do subsolo do campo experimental da UFC 

 
Fonte: Moura et al. (2018). 
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3.4 Características das provas de carga utilizadas 
 

Em novembro de 2016, foram realizadas provas de carga estáticas em todas as 

fundações do CEGEF-UFC apresentadas neste trabalho. A Figura 34 mostra um dos caminhões 

na preparação para a realização de um dos ensaios. Já a Figura 35 apresenta uma foto ilustrativa 

do sistema utilizado na execução d  Para as medições dos recalques foram usados dois 

extensômetros diametralmente opostos sobre os blocos de coroamento. 

 
Figura 34  Caminhão utilizado na execução das provas de carga 

 
Fonte: Bonan (2017). 

Figura 35  Sistema de reação utilizado nas provas de carga 

 
Fonte: Bonan (2017). 
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As provas de carga foram executadas de forma rápida, sendo os carregamentos 

realizados entre 7 e 9 estágios e os descarregamentos em 3. Vale mencionar que a aplicação 

rápida se deveu ao fato de o solo sob a ponta das estacas ser granular e de o nível freático se 

encontrar aos 7,35 m de profundidade, consideravelmente abaixo das fundações. Os 

deslocamentos foram registrados nos intervalos de tempo de 0, 1, 2, 5 e 10 min. Nos testes em 

que se observou estabilização dos recalques em tempo inferior a 10 min, aplicou-se a carga do 

estágio seguinte.  

A fim de avaliar apenas a capacidade de suporte das estacas, em todos os blocos foi 

realizada uma delicada escavação abaixo do coroamento. Desse modo, foi retirado o contato 

dos blocos com o solo. Vale ressaltar ainda que, nas provas de carga das estacas isoladas, foram 

realizados experimentos com e sem isopor sob a ponta dos elementos, de modo a se verificar a 

distribuição da carga pelo fuste e base dessas estacas. 

 

3.5 Definição do modelo utilizado para simulação do comportamento de bloco com uma 

estaca 
 

Inicialmente, simulou-se o comportamento de uma estaca isolada, do tipo escavada, 

com 10 cm de diâmetro e 1,5 m de comprimento. As características desta estaca, incluindo o 

seu bloco de coroamento, foram apresentadas em 3.2. O solo adjacente foi caracterizado 

conforme descrito no item 3.3. Para efetuar a simulação citada, foi utilizado o método de 

transferência de carga e recalque.  

O software usado foi o RS Pile, da Rocscience, o qual faz previsão de recalques 

baseado em curvas t-z e q-z combinadas com o método dos elementos finitos. Conforme 

descrito no capítulo anterior, o programa citado se baseia em um modelo discretizado da estaca 

dividida em segmentos, os quais são suportados por molas. A partir das funções de transferência 

de cargas são feitas iterações, com cálculos das rigidezes do solo e do elemento estrutural, de 

modo a se determinar os deslocamentos da estaca ao longo do seu comprimento.  

Na utilização do software mencionado, foi necessário, de início, definir as curvas t-

z e q-z a serem usadas, as quais são relacionadas com o tipo de solo. O software oferece três 

opções para solos granulares: API (American Petroleum Institute) Sand; Mosher Sand; Drilled 

Sand. Além destes modelos, o software permite ainda que o usuário insira manualmente valores 

de uma outra curva.  

O primeiro modelo citado se baseia em curvas t-z e q-z desenvolvidas para estacas 

cravadas. O segundo foi uma proposta elaborada por Mosher (1984 apud ROCSIENCE, 2019) 
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a partir de testes experimentais e da literatura. A terceira e última opção usa curvas sugeridas 

por  (1988 apud ROCSIENCE, 2019), construídas a partir de ensaios em estacas 

escavadas. 

A opção API foi considerada inadequada para a presente pesquisa por ter sido 

desenvolvida para estacas cravadas, ou seja, método executivo diferente do caso deste estudo. 

As curvas da opção Mosher também não foram estabelecidas para o tipo específico de estacas 

desta pesquisa, razão pela qual não foram utilizadas. Dessa forma, as curvas fornecidas pela 

opção Drilled Sand foram as selecionadas para serem usadas na presente pesquisa. Vale 

mencionar que esta opção foi a que apresentou os resultados mais concordantes em relação às 

provas de carga. 

No prosseguimento da simulação, foi necessário estabelecer valores para as 

parcelas da capacidade de carga da ponta e da lateral da estaca. Para isso, foi adotado o método 

de Texeira (1996), que segundo Bonan (2017), foi o método semi-empírico mais concordante 

pelo referido autor em pesquisa realizada nas mesmas estacas deste estudo. Dessa forma, foram 

adotados os valores de 32,8kN e 30,8kN para capacidade de carga lateral e de ponta, 

respectivamente. Estas parcelas foram inseridas no software em termos de tensão. Já o peso 

específico foi estabelecido a partir de correlações com o índice de resistência (Nspt), propostas 

por Texeira e Godoy (1996). 

As características geométricas das estacas isoladas estão resumidas na Tabela 3. 

Conforme relatado, as estacas são verticais, normais ao terreno, de superfície plana, têm seção 

circular de 10 cm de diâmetro e 1,5 m de comprimento. O comportamento da estaca (elemento 

estrutural) foi considerado como elástico. O módulo de elasticidade adotado para a estaca foi 

de 30,1 GPa, conforme obtido por Bonan (2017), a partir da realização de ensaios de 

compressão uniaxial. 

Por fim, na Figura 36 mostra-se o modelo da fundação inserida no maciço de solo. 

Como pode ser observado, o modelo não apresenta bloco de coroamento, já que o programa 

utilizado somente os considera na condição de estacas em grupo. Vale mencionar ainda que, na 

realização das P , foi feita uma escavação abaixo dos blocos com o intuito de retirar a 

contribuição do coroamento na transmissão das cargas ao solo. Pela Figura 36, observa-se que, 

na simulação, a estaca foi embutida em uma única camada de solo. Essa consideração decorre 

do fato do solo adjacente e na ponta das estacas ensaiadas, e simuladas, ser bastante homogêneo, 

conforme observado pelos resultados dos ensaios de caracterização e de sondagem à percussão 

(SPT), realizados no subsolo investigado. 
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Figura 36  Modelo de estaca isolada simulado 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

3.6 Simulação da curva carga-recalque da estaca isolada 

 

Conforme já mencionado, as provas de carga (PCE), nos blocos de estaca isolada, 

foram executadas em sete estágios de carregamento. Vale mencionar que, para a construção das 

curvas carga-recalque, foi necessária a previsão dos deslocamentos de cada estágio de carga 

aplicado durante os ensaios. O resultado da simulação, para cada estágio de carga, é o perfil de 

recalques ao longo do fuste e o correspondente diagrama de transferência de carga. Desse modo, 

para a montagem das curvas carga-recalque nas simulações, tomou-se o deslocamento do topo 

da estaca e a correspondente força aplicada em cada estágio de carregamento. 

Conforme mencionado, o tipo de solo adotado para a simulação foi o Drilled Sand, 

que é baseado nas curvas t-z e q- (1988). O modelo citado foi 

elaborado para o caso de estacas escavadas, que coincide com o tipo das estacas desta pesquisa. 

As curvas de transferência de carga utilizadas nesta pesquisa são mostradas nas Figuras 37 e 

38. 
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Figura 37  Curva t-  

 
Fonte: Rocscience (2019). 

 

Figura 38  Curva q-  

 
Fonte: Rocscience (2019). 
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Conforme já mencionado no capítulo anterior, Castelli e Maugeri (2002) sugerem 

que curvas de transferência de carga t-z e q-z referentes a estacas isoladas sejam alongadas, de 

modo que façam a previsão de recalques adicionais devido ao efeito de grupo. Mais 

recentemente, Nallayarasu (2013) apresentou uma metodologia que permite prever o efeito de 

grupo a partir de alterações nas curvas t-z e q-z. Na proposta apresentada, são determinados 

fatores de recalques adicionais (zm) e de redução da capacidade de carga (tm) que majoram os 

recalques e reduzem as capacidades de carga, respectivamente. De acordo com Randolph 

(2019), o fator de recalque ( ) utilizado para consideração do efeito de estacas vizinhas foi 

desenvolvido a partir de Randolph e Wroth (1978).  

A proposta citada de Nallayarasu (2013), no entanto, ainda apresenta dificuldades 

para sua aplicação devido à falta de valores para diferentes solos. Além disso, o próprio 

software utilizado neste estudo apresentou cálculo inconsistente e, por isso, não foi utilizado na 

presente pesquisa. Dessa forma, segundo Poulos (2019), em princípio, os valores de recalques 

devem ser majorados por fatores que incorporem o efeito da interação estaca-solo-estaca (fator 

de recalque, ), enquanto as tensões devem ser reduzidas pelas eficiências de grupo ( ). 

 

3.7 Previsões da capacidade de carga dos grupos de estacas, utilizando o fator de eficiência 

( )

 

A partir da simulação da curva carga-recalque da estaca isolada, obtida conforme 

relatos anteriores, foram obtidas as capacidades de carga últimas dos grupos. Para isso, de 

início, a capacidade de carga última foi determinada utilizando-se os métodos da NBR 6122 

(ABNT, 2010) e de Van der Veen (1953). De posse das estimativas de capacidade de carga 

(Qult) da estaca isolada, utilizou-se os valores mais convergentes de , indicados por Bonan 

(2017) e recalculados nesta pesquisa, para cada grupo de estacas, obtendo-se as capacidades 

últimas dos grupos. 

 

3.8 Simulação das curvas carga-recalque e da capacidade de carga última dos grupos de 

estacas, utilizando o fator de recalque ( )

 

Nesta etapa da pesquisa, novamente foi utilizada a curva carga-recalque simulada 

da estaca isolada. Partindo-se da curva mencionada, foram aplicados fatores de recalque ( ), 

obtendo-se as curvas carga-recalque dos grupos de estacas. Vale mencionar que, para isso, o 



72 
 

 

fator  adotado foi o de maior convergência com os resultados experimentais, conforme 

indicado por Bonan (2017) e cujos valores foram recalculados nesta pesquisa. Posteriormente, 

com as curvas carga-recalque obtidas para os grupos conforme descrito, foram previstas as 

respectivas capacidades últimas. 

 

3.9 Comparação e análise dos resultados 
 

Por fim, após a obtenção dos resultados das previsões dos comportamentos dos 

grupos de estacas, foram feitas as devidas comparações. A curva carga-recalque da estaca 

isolada, simulada pelo método da transferência de carga, foi comparada com as experimentais, 

obtidas a partir de provas de carga estáticas. As curvas simuladas dos grupos de estacas, 

utilizando o fator de recalques , foram comparadas com as resultantes de provas de carga. 

Além disso, as capacidades de carga estimadas, utilizando-se o fator de eficiência ( ) e o fator 

de recalques ( )  foram também comparadas com as obtidas experimentalmente. Em seguida, 

os resultados das simulações efetuadas foram discutidos e analisados. 

Adicionalmente, a fim de se verificar a vantagem de aplicação das metodologias 

utilizadas na pesquisa em relação aos métodos convencionais de projeto geotécnico de 

fundações, foram realizadas previsões por esses métodos tradicionais. Foram feitas estimativas 

de recalque e capacidade de carga de grupos de 2 e 4 estacas, ambos com espaçamento de 2 D, 

por ser o espaçamento em que se espera ocorrência mais intensa de efeito de grupo. Os métodos 

utilizados foram Aoki (1984) e Poulos e Davis (1980), para previsão de recalques, e Aoki e 

Velloso (1975) e Teixeira (1996), para estimativas de capacidade de carga. Foi então comparada 

a concordância dos resultados obtidos pelos métodos convencionais com a obtida pelas 

metodologias empregadas nesta pesquisa, em relação aos resultados experimentais. 

Considerando as previsões realizadas para os grupos de estacas, as baseadas nas 

curvas t-z e q-z com aplicação das eficiências de grupo ( ) e dos fatores de recalques ( ), e as 

obtidas pelos métodos tradicionais, foi identificada a metodologia mais concordante. Os passos 

utilizados na aplicação da metodologia que resultou em valores mais concordantes foram 

descritos. Por fim, a referida metodologia foi sugerida para aplicação em situações semelhantes 

a abordada na presente pesquisa. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Neste capítulo, inicialmente são apresentados os resultados experimentais das 

provas de carga estáticas (PCE) utilizadas na pesquisa. Em seguida, mostram-se os resultados 

da simulação efetuada para prever o comportamento obtido no ensaio das estacas isoladas. Na 

sequência, mostram-se as previsões realizadas para os grupos de estacas obtidas a partir da 

simulação efetuada. Por fim, os resultados advindos de simulação são comparados com os 

resultados experimentais dos grupos de estacas analisados. 

 

4.1 Resultados das provas de carga experimentais 

 

As curvas carga-recalque resultantes das provas de carga experimentais realizadas 

no Campo Experimental de Geotecnia e Fundação da UFC são apresentadas a seguir. A Figura 

39 mostra os resultados dos ensaios realizados nos blocos de estaca isolada, com e sem isopor 

na ponta. Já as Figuras 40 e 41 mostram os resultados dos grupos com 2 e 4 estacas, 

respectivamente. Vale mencionar que, as características das fundações executadas estão 

identificadas na Tabela 3 e a locação das estacas isoladas e dos grupos de estacas estão 

ilustradas na Figura 24, no capítulo anterior. Ressalta-se que durante o ensaio realizado com o 

bloco 10 (4 estacas) ocorreu ruptura de uma estaca (elemento estrutural) no quarto estágio de 

carga, impossibilitando, neste caso, a continuidade do ensaio até o último estágio de carga 

projetado. 

 
Figura 39  Curvas carga-recalque das provas de carga das estacas isoladas, com e sem 

isopor na ponta 

 
Fonte: Adaptado de Bonan (2018). 
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Pela Figura 39, observa-se que a carga de ruptura de ambas as estacas isoladas é da 

ordem de 70 kN. Observa-se ainda que as curvas apresentam concordância, principalmente até 

a carga de cerca de 40 kN. Dessa forma, pode-se observar que, praticamente, não há 

interferência da parcela de pontas nos recalques da estaca, bem como para sua capacidade de 

carga. 

 

Figura 40  Curvas carga-  

 
Fonte: Adaptado de Bonan (2018). 

 

Já pelos resultados das provas de carga estáticas (PCE) nos grupos com 2 estacas, 

pode-se observar que há concordância nos valores dos recalques até a carga de cerca de 60 kN, 

o que corresponde a aproximadamente 30 kN por estaca. A partir deste valor, verifica-se uma 

tendência de elevação dos recalques para maiores espaçamentos. A exceção ocorreu no bloco 

3 (2D), que apresenta a partir da carga de 60 kN deslocamentos mais elevados que o bloco 4 

(2,5D). A tendência observada é atribuída à ocorrência de efeito de grupo em ambos os 

espaçamentos, que por isso apresentam bulbos de tensão mais amplos nos grupos de estacas 

mais afastadas, causando recalques em uma porção maior de solo.  

O fenômeno observado indica a ocorrência de efeito de grupo mais intensamente 

para o espaçamento de 4D, não se verificando o comportamento esperado para o espaçamento 

de 3D. Já a capacidade de carga última (Qult) apresenta tendência inversa. Vale mencionar que 

o comportamento observado reforça a ocorrência de efeito de grupo para todos os espaçamentos 

entre estacas. 
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Figura 41  Curvas carga-  nos blocos de quatro estacas 

 
Fonte: Adaptado de Bonan (2018). 

 

Analogamente aos grupos de 2 estacas, observa-se, para os grupos de 4 estacas, a 

mesma tendência de maiores recalques para maiores espaçamentos, neste caso a exceção foi o 

bloco 8, que também apresenta espaçamento de 2,5 D, que apresentou recalques superiores aos 

demais. Também da mesma forma que nos grupos de 2 estacas, foi observada a tendência de 

redução da capacidade de carga última (Qult) para espaçamentos mais elevados. Novamente, os 

resultados observados indicam ocorrência de efeito de grupo em todos os blocos com 4 estacas.  

Faz-se necessária uma análise particular dos resultados referentes ao bloco 8 (2,5 

D), devido ao elevado nível dos recalques ocorridos no caso. Vale mencionar que trata-se de 

um bloco de quatro estacas, logo sendo referente às maiores cargas aplicadas ao solo nos 

resultados analisados nesta pesquisa. Ressalta-se ainda que o bloco 10 (4 D) já registrava, no 

estágio de carregamento até o qual o ensaio foi levado, recalques próximos aos máximos 

ocorridos no bloco 8 (2,5 D), o que confirma a tendência de maiores recalques para maiores 

espaçamentos observada nos outros ensaios. Desse modo, identifica-se como possível razão 

para o comportamento atípico do bloco 8 (2,5 D) uma ocorrência intensa do efeito de grupo 

para o espaçamento de 2,5 D do referido elemento, superior à observada nas outras estacas. 
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4.2 Resultados da simulação da curva carga-recalque da estaca isolada 
 

Com base nas curvas t-z e q-z conforme apresentado 

anteriormente, foi realizada a previsão dos recalques da estaca isolada. Foram estimados os 

recalques para as mesmas cargas aplicadas nas PCE . A obtenção da curva carga-recalque foi 

feita a partir dos deslocamentos do topo da estaca para cada estágio de carga simulado, 

conforme descrito no capítulo anterior. A Figura 42a mostra as previsões dos recalques ao longo 

do comprimento da estaca isolada, para o estágio carga mais elevado dos ensaios. Já na Figura 

42b, indica-se a previsão da transferência de carga da estaca isolada, também para a maior carga 

aplicada nos ensaios, conforme procedimento relatado anteriormente. 
 

 

Figura 42  Curvas de a) perfil de recalque b) diagrama de transferência de carga 

 
        (a)                             (b) 

Fonte: Autor (2019). 
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Pela Figura 42b, observa-se uma transferência de carga linear ao longo do fuste da 

carga aplicada no topo da estaca. O recalque máximo foi estimado em cerca de 7,5 mm e ocorre 

no topo da estaca. Na base, o recalque foi de 7,2 mm. A diferença dos recalques no topo e na 

base da estaca, 0,3mm, corresponde ao encurtamento elástico da fundação. A Figura 43 mostra 

 

 

Figura 43  Diagrama de recalques do modelo de estaca isolada simulado 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Pelo diagrama, observa-se uma concentração dos maiores recalques, cerca de 7,5 

mm, em um trecho superior das estacas, seguido de uma redução gradual dos deslocamentos, 

que só chegam a um patamar de 7,2 mm próximo à base da fundação. Já a Figura 44 mostra a 

curva carga-recalque simulada da estaca isolada. Na mesma figura, as curvas experimentais das 

, com e sem isopor na ponta da estaca, são mostradas e comparadas.  
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Figura 44  Curvas carga recalque simulada e experimentais ( ) das estacas 

isoladas 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Na Figura 44, observa-se que a curva simulada apresenta bastante concordância 

com a resultante da PCE, especialmente até a carga de 40 kN, o que corresponde justamente à 

faixa cujos recalques apresentam relação aproximadamente linear com as cargas. Os blocos 

com estacas isoladas avaliados possuem carga de trabalho estrutural de 50 kN, enquanto o 

sistema solo-fundação, como apresentado mais adiante, possuem carga admissível de cerca de 

35 kN, para um fator de segurança de dois, sendo este último valor, portanto, a carga de projeto. 

Dessa forma, percebe-se que houve concordância entre os recalques previstos e medidos nos 

ensaios para a carga de projeto. 

Utilizando-se os métodos de Van der Veen (1953) e da NBR 6122 (ABNT, 2010), 

determinou-se a capacidade de carga da estaca isolada simulada em 72 e 55 kN, 

respectivamente. A Figura 45 mostra a utilização do método da NBR 6122 para a determinação 

da capacidade de carga a partir da curva simulada e das experimentais. 

 

Figura 45  Determinação da capacidade de carga a partir da NBR 6122 (ABNT, 2010) 

 
Fonte: Autor (2019). 
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A capacidade de carga obtida pela curva simulada, a partir da metodologia da NBR 

6122, foi inferior ao valor previsto, pelo mesmo método, a partir das curvas experimentais. 

Percentualmente, o valor obtido da simulação foi 11% inferior ao do ensaio. Além de pela 

metodologia da norma, foi também calculada a capacidade de carga, a partir das curvas 

experimentais e simulada, pelo método de Van der Veen (1953). Os valores calculados por Van 

der Veen (1953) são apresentados na Tabela 5, que resume as determinações realizadas, 

inclusive as pelo método da norma. Devido à similaridade entre as curvas resultantes das provas 

de carga, apresenta-se apenas os valores referentes ao bloco 2. 

 

Tabela 5  Resumo das determinações da capacidade de carga (kN) da estaca isolada 

 

   * Bloco 2  com ponta 

Fonte: Autor (2019). 

 

 

Pela metodologia de Van der Veen (1953), o valor da simulação foi cerca de 5 % 

mais elevado que o da prova de carga. Vale mencionar ainda que a previsão obtida pelo método 

da norma apresentou uma diferença mais elevada em relação às medidas experimentais, como 

já comentado, no entanto à favor da segurança. Nos dois casos, os resultados, por ambos os 

métodos, indicam uma concordância entre valores simulados e os experimentais bastante 

razoável. 

 

4.3 Resultados das previsões e simulações dos grupos de estacas 

 

Neste item, são apresentados os resultados obtidos das análises dos grupos de 

estaca. Conforme já relatado, de início, estimam-se as capacidades de carga dos grupos 

diretamente, pela aplicação dos fatores de eficiência, , obtidos por diferentes métodos, sendo 

utilizados os valores mais concordantes em relação aos medidos experimentalmente. Em 

seguida, realizaram-se análises a partir das curvas carga-recalque simuladas dos grupos de 

estaca e com a aplicação dos fatores de recalque, . Estes resultados são também comparados 
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com os obtidos experimentalmente. 

4.3.1 Previsões das capacidades de carga dos grupos de estacas por fatores de eficiência h 

 

A partir dos resultados experimentais já apresentados, foram determinadas 

inicialmente as eficiências dos grupos de estacas avaliados, com base, como se sabe, em 

determinações experimentais de capacidade de carga. Para tanto, utilizou-se o método de Van 

der Veen (1953), para a extrapolação, ou definição, da capacidade de carga dos grupos de 

estacas. Estes valores foram então divididos pelo produto do número de estacas pela capacidade 

de carga da estaca isolada, também determinada com base nos ensaios experimentais. As 

eficiências obtidas para cada grupo de estacas, juntamente com os valores de capacidade de 

carga utilizadas no cálculo descrito, constam na Tabela 6. Na tabela, constam ainda o número 

de estacas e o espaçamento entre os elementos. 

 

Tabela 6  Determinação das eficiências dos grupos de estacas 

Bloco Nº de estacas 
Espaçamento 

(s/D) 

Qult 

grupo exp. (kN) 
nº estacas x 
Qult ind. exp. 

2 1 - 68,6 - - 

3 2 2 114,0  0,82 

4 2 2,5 121,7  0,88 

5 2 3 99,0  0,71 

6 2 4 95,5  0,69 

7 4 2 131,8  0,47 

8 4 2,5 116,6  0,42 

9 4 3 123,1  0,44 

Fonte: Autor (2019). 

 

Vale mencionar que todos os valores que constam na Tabela 6 foram devidamente 

recalculados e checados com base nas determinações realizadas por Bonan (2017). A Figura 46 

mostra um gráfico dos fatores de eficiências ( ) medidos em função dos espaçamentos relativos 

(s/D) entre as estacas de cada grupo. Vale mencionar ainda que, apesar de os valores utilizados 

para a construção do gráfico mostrado na figura citada terem sido recalculados neste trabalho, 

devido a obtenção anterior de Bonan (2017), os créditos foram dados ao referido autor. 

Pelo gráfico mencionado, para os grupos de 2 estacas, verifica-se eficiências de 
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grupo variando de 0,88 a 0,69 para espaçamentos de 2 a 4 D. Já no caso dos grupos de 4 estacas, 

as eficiências se apresentaram menores e com pequena variação, situando-se entre 0,47 e 0,42. 

Desse modo, observa-se que a redução na capacidade de carga última devida ao efeito grupo 

foi mais intensa para os blocos com 4 estacas. 

 

Figura 46  Fatores de eficiência versus espaçamentos relativos dos grupos de estaca 

 
Fonte: Adaptado de Bonan (2017). 

 

Para a definição dos fatores de eficiência utilizados na simulação da pesquisa, foram 

usadas seis metodologias distintas: regra de Feld; regra de origem incerta; equação de 

Converse-labarre; equação de Los Angeles; equação de Sayed e Bakeer (1992); e NBR 6122 

(ABNT, 2010). Os resultados para os grupos de 2 e 4 estacas são apresentados nas Tabelas 7 e 

8, respectivamente. Novamente, ressalta-se que os valores constantes na tabela mencionada 

foram recalculados e checados com os resultados obtidos por Bonan (2017). 
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Tabela 7  Fatores de eficiência ( ) dos grupos de duas estacas 

Eficiências - grupos de duas estacas 

Método 
Bloco 3 4 5 6 

s/D 2 2,5 3 4 
Regra de Feld 0,94 0,94 0,94 0,94 
Regra de origem incerta 0,94 0,95 0,96 0,97 
Eq de Converse-labarre 0,84 0,87 0,89 0,92 
Eq de Los Angeles 0,92 0,94 0,95 0,96 
Eq de Sayed e Bakeer (1992) 0,76 0,79 0,8 0,83 
NBR 6122 (ABNT, 2010) 0,16 0,19 0,22 0,28 
Experimentais 0,82 0,88 0,71 0,69 

Fonte: Adaptado de Bonan (2017). 

 

 

Tabela 8  Fatores de eficiência ( ) dos grupos de quatro estacas 

Eficiências - grupos de duas estacas 

Método 
Bloco 7 8 9 

s/D 2 2,5 3 
Regra de Feld 0,81 0,81 0,81 
Regra de origem incerta 0,83 0,86 0,89 
Eq de Converse-labarre 0,68 0,75 0,79 
Eq de Los Angeles 0,78 0,83 0,86 
Eq de Sayed e Bakeer (1992) 0,61 0,67 0,71 
NBR 6122 (ABNT, 2010) 0,26 0,37 0,49 
Experimentais 0,47 0,42 0,44 

Fonte: Adaptado de Bonan (2017). 

 

Para a definição do método de estimativa das eficiências de grupo ( ) dos grupos 

de 2 estacas, procedeu-se da seguinte forma: a partir das eficiências mostradas na Tabela 7, 

calculou-se a diferença percentual das estimativas em relação aos valores experimentais. Os 

valores obtidos constam na Tabela 9.  Para cada bloco, tomou-se a menor diferença, em módulo, 

como correspondente ao método mais concordante. Devido a, nos grupos de 2 estacas, a 

equação de Converse-labarre ter sido a estimativa mais precisa em dois casos e a segunda mais 

precisa nos outros dois, a referida equação foi selecionada para o cálculo das estimativas dos 

grupos de 2 estacas. 
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Tabela 9  Diferenças percentuais entre eficiências estimadas e medias, para os grupos de duas 

estacas 

Fonte: Autor (2019). 

 

Analogamente ao procedimento realizado para os grupos de 2 estacas, foi definido 

o método a ser utilizado nesta pesquisa para o cálculo das eficiências dos grupos de 4 estacas. 

Os resultados são apresentados na Tabela 10. Neste caso, a metodologia de estimativa 

selecionada foi a da NBR 6122 (ABNT, 2010). 

 
Tabela 10  Diferenças percentuais entre eficiências estimadas e medias, para os grupos de 

quatro estacas 

Método Bloco 7 8 9 
s/D 2 2,5 3 

Regra de Feld 72% 93% 84% 
Regra de origem incerta 76% 105% 102% 
Eq de Converse-labarre 44% 79% 79% 
Eq de Los Angeles 66% 98% 95% 
Eq de Sayed e Bakeer (1992) 29% 59% 61% 
NBR 6122 (ABNT, 2010) -44% -12% 11% 

Fonte: Autor (2019). 

 

Assim, o valor da capacidade de carga obtida da curva simulada para a estaca 

isolada, conforme descrito em 4.2, foi multiplicado pelo número de estacas de cada grupo. 

Posteriormente, os produtos mencionados foram então multiplicados pelos valores das 

eficiências obtidas por Converse-labarre, para os grupos de 2 estacas, e pela NBR 6122 (ABNT, 

2010), para os grupos de 4 estacas. Os resultados foram comparados às capacidades de carga 

experimentais, obtidas a partir das provas de carga dos grupos de estacas. A Tabela 11 apresenta 

essas comparações. 

 

Método Bloco 3 4 5 6 
s/D 2 2,5 3 4 

Regra de Feld 15% 7% 32% 36% 
Regra de origem incerta 15% 8% 35% 41% 
Eq de Converse-labarre 2% -1% 25% 33% 
Eq de Los Angeles 12% 7% 34% 39% 
Eq de Sayed e Bakeer (1992) -7% -10% 13% 20% 
NBR 6122 (ABNT, 2010) -80% -78% -69% -59% 
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Tabela 11  Comparação das estimativas de capacidades de carga simuladas com os valores de 

ensaios experimentais 

 

Bloco 

nº estacas/ 

espaçamento 

Qult 

Van der Veen (1953)  

Dif 

% 

NBR 6122  

Dif 

% 
Simulação 

(kN) 

Experimental 

(kN) 

Simulação 
(kN) 

Experimental 

(kN) 

3 2/2 D 121 114 6 92 106 -13 

4 2/2,5 D 125 122 3 96 - - 

5 2/3 D 128 99 29 98 90 9 

6 2/4 D 132 96 39 101 78 30 

7 4/2 D 75 132 -43 57 - - 

8 4/2,5 D 107 117 -9 81 66 23 

9 4/3 D 141 123 15 108 111 -3 

10 - - - - - - - 

Fonte: Autor (2019). 

 

As previsões de capacidade de carga efetuadas a partir o método de Van der Veen 

(1953) implicaram em uma diferença percentual, dos valores estimados em relação aos 

experimentais, inferior, em módulo, a 10 % para os blocos 3, 4 e 8. Para o bloco 9, a previsão 

foi superior em 15 % ao valor experimental. Já para os blocos 5 e 6, as diferenças foram 

consideravelmente elevadas, da ordem de 30 % e 40 %, respectivamente. 

Com relação às previsões realizadas pelo método da norma, foram obtidos valores 

concordantes em relação às medidas experimentais nos casos dos blocos 3, 5 e 9, com diferenças 

variando de -13% a 9%. Para os blocos 6 e 8, as previsões foram 30 e 23 % superiores aos 

valores experimentais, respectivamente. Para os dois outros blocos, 4 e 7, não foi possível 

realizar a comparação devido à reta da norma não ter interceptado as curvas carga-recalque. 

 

4.3.2 Previsões das capacidades de carga dos grupos de estaca a partir da utilização de fatores 

de recalque, x 

 

A partir da curva carga-recalque simulada para a estaca isolada, foram geradas 

curvas dos grupos de estacas. Estas foram obtidas pela aplicação do fator de recalque  de cada 

bloco nos deslocamentos simulados. Além disto, para a criação do gráfico de cada bloco, as 

cargas dos ensaios foram multiplicadas pelo número de estacas dos grupos, a fim de se manter 
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a relação de carga por estaca.  

A definição dos fatores de recalque ( ) adotados nesta etapa da pesquisa foi efetuada 

pela comparação dos valores calculados a partir dos métodos de Skempton (1953), Vesic (1969) 

e Fleming et al. (1985), com os valores verificados experimentalmente. A metodologia que 

proporcionou as estimativas de  mais próximas dos valores medidos foi a proposta por Vesic 

(1969), a qual foi a selecionada para este estudo. Vale mencionar que as estimativas do fator de 

recalques ( ) pelos métodos mencionados foram realizadas anteriormente por Bonan (2017) e 

recalculadas nesta pesquisa, de modo a confirmar as previsões. As Figuras 47 e 48 mostram os 

fatores de recalque ( ) determinados experimentalmente para os grupos de 2 e 4 estacas da 

presente pesquisa, respectivamente. Já a Figura 49 mostra os fatores de recalque ( ) 

determinados experimentalmente em função dos espaçamentos de grupos de 2 e 4 estacas. 

 

Figura 47  Fatores de recalque ( ) dos grupos de 2 estacas medidos experimentalmente 

 
Fonte: Autor (2019). 
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Figura 48  Fatores de recalque ( ) dos grupos de 4 estacas medidos experimentalmente 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Figura 49 - Fator de recalque ( ) versus espaçamento 

 
Fonte: Adaptado de Bonan (2017). 

 

A Tabela 12 apresenta as estimativas de  pelos diferentes métodos usados 

juntamente com os valores obtidos experimentalmente, conforme indicado nas Figuras 47 e 48. 

Vale mencionar que os valores calculados através dos diferentes métodos coincidem com os 

obtidos por Bonan (2017). Novamente, optou-se por dar os créditos dos resultados ao autor que 
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primeiro os apresentou. 

 

Tabela 12  Comparação entre os valores de x estimados com o experimental 

Nº estacas/ 
espaçamento 

Fonte: Autor (2019). 

 

Como pode-se observar na Tabela 12, para o cálculo de , o método de Vesic (1969) 

forneceu as estimativas mais concordantes para os blocos 5, 6, 8 e 9, além do segundo valor 

mais próximo para o bloco 7. Previsões por Skempton (1953) resultaram nos valores menos 

concordantes. Já Fleming et al. (1985), além de não proporcionar concordância, ainda estima 

os mesmos valores para diferentes espaçamentos. Desse modo, adotou-se a metodologia de 

Vesic (1969) para utilização nesta pesquisa. 

As curvas carga-recalque geradas para cada grupo de estacas foram comparadas às 

experimentais, resul . A Figura 50 apresenta a curva obtida com base na 

simulação cujo efeito de grupo foi considerado na aplicação do fator de recalque, , para o bloco 

3, composto de 2 estacas com espaçamento relativo de 2. Para avaliar a precisão da simulação, 

a figura citada também apresenta a curva experimental do bloco. Vale mencionar que a 

comparação foi limitada até a carga máxima aplicada no grupo de estacas, na prova de carga. 

O mesmo procedimento de comparação foi realizado com os outros grupos de estacas. 

Pelo gráfico, observa-se excelente concordância entre as curvas simulada e 

experimental, em todo o intervalo de cargas aplicadas na PCE. A previsão dos recalques é 

especialmente importante para a carga de projeto, que é sob a qual a fundação será solicitada 

em uma possível obra. Para os blocos de duas estacas, a carga de trabalho (estrutural) é de 100 

kN, enquanto a carga admissível do sistema solo-fundação, para o bloco 3, é de 57 kN, para um 

fator de segurança igual a dois. Assim, para este grupo de estacas, a carga de projeto é o menor 

desses dois valores, 57 kN. Dessa forma, observa-se que a consideração do efeito de grupo por 
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meio do fator , aplicado sobre os recalques simulados, utilizando-se curvas t-z e q-z, 

proporcionou previsões de recalque do grupo de estacas citado bastante concordantes.  

 

Figura 50  Comparação entre os recalques experimentais e simulados do bloco 3, de duas 

estacas e espaçadas de 2 D  

 
Fonte: Autor (2019). 

 

A Figura 51 apresenta a comparação entre as curvas simulada e experimental para 

o bloco 4, composto de 2 estacas e espaçamento relativo de 2,5. Pelo gráfico, observa-se uma 

aderência entre as curvas até a carga de 65 kN. Assim como no caso do bloco 3, para o bloco 

4, a carga de projeto é a admissível para o sistema solo-fundação, sendo para este grupo de 

estacas o valor de 62 kN. Os deslocamentos previstos foram bastante concordantes com os 

experimentais até cargas modestamente superiores à de trabalho. Dessa forma, as estimativas 
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Figura 51  Comparação entre os recalques experimentais e simulados do bloco 4, de 

duas estacas e espaçadas de 2,5 D 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Já a Figura 52 apresenta a comparação entre as curvas simulada e experimental para 

o bloco 5, composto de 2 estacas e com espaçamento relativo de 3. Pelo gráfico, observa-se 

aderência entre as curvas até a carga de cerca de 80 kN. Neste caso, a carga de projeto é 50 kN. 

Os deslocamentos previstos foram muito concordantes com os medidos em todo o intervalo de 

cargas, mas especialmente até valores 60% superiores a carga de projeto. Dessa forma, as 

previsões efetuadas para este grupo de estacas foram convergentes com os resultados obtidos 

experimentalmente. 
 

Figura 52  Comparação entre os recalques experimentais e simulados do bloco 5, de duas 

estacas e espaçadas de 3 D 

 
Fonte: Autor (2019). 
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A Figura 53 apresenta a comparação entre as curvas simulada e experimental para 

o bloco 6, composto de 2 estacas e espaçamento relativo de 4. Pelo gráfico, observa-se uma 

aderência entre as curvas até a carga de 70 kN. Neste caso, a carga de projeto é 42 kN. Os 

deslocamentos previstos foram muito concordantes com os medidos até cargas 67% superiores 

à de trabalho. Dessa forma, novamente as previsões dos recalques para este grupo de estacas 

foram convergentes com os recalques obtidos experimentalmente, em um intervalo de cargas 

que a abrange a carga de projeto. 
 

Figura 53  Comparação entre os recalques experimentais e simulados do bloco 6, de duas 

estacas e espaçadas de 4 D  

 
Fonte: Autor (2019). 

 

A Figura 54 mostra a comparação entre as curvas simulada e experimental para o 

bloco 7, de 4 estacas e com espaçamento relativo de 2. Pelo gráfico, observa-se excelente 

concordância entre as curvas, em todo o intervalo de cargas aplicadas na PCE. Para os blocos 

de 4 estacas, a carga de trabalho estrutural é 200 kN, enquanto a carga admissível do sistema 

solo-fundação, para o bloco 7, é de 66 kN, para um fator de segurança igual a dois. Assim, para 

este grupo de estacas, a carga de projeto é o valor de 66 kN.  

Os deslocamentos previstos foram concordantes com os medidos em todo o 

intervalo de cargas, tanto para valores inferiores como para superiores à carga de projeto. Vale 

ressaltar ainda a baixa ordem de grandeza dos recalques do grupo de estacas deste caso. Dessa 

forma, as previsões para este grupo de estacas foram convergentes com os resultados 

experimentais. 
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Figura 54  Comparação entre os recalques experimentais e simulados do bloco 7, de quatro 

estacas e espaçadas de 2 D 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

A Figura 55 apresenta a comparação entre as curvas simulada e experimental para 

o bloco 8, composto de 4 estacas e espaçamento relativo de 2,5. Pelo gráfico, observa-se uma 

aderência entre as curvas até a carga de 50 kN. Para esse bloco, a carga de projeto é 58 kN. Os 

deslocamentos previstos foram concordantes com os medidos até valores de carga 14% 

inferiores à carga de projeto. Destaca-se a alta ordem de grandeza dos recalques para este grupo. 

Dessa forma, as estimativas realizadas, nesse caso, foram convergentes com os resultados 

experimentais apenas em um trecho do intervalo de cargas inferior a carga de projeto. Vale 

ressaltar que este foi o único bloco em que as previsões de recalques não foram concordantes 

com os resultados experimentais, para a carga de projeto. 

Figura 55  Comparação entre os recalques experimentais e simulados do bloco 8, 

de quatro estacas e espaçadas de 2,5 D 

 
Fonte: Autor (2019). 
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para o bloco 9, de 4 estacas e espaçamento relativo de 3. Pelo gráfico, observa-se uma aderência 

entre as curvas até a carga de cerca de 80 kN. Para esse bloco, a carga de projeto é 62 kN, para 

um fator de segurança igual a dois. Os deslocamentos previstos foram concordantes com os 

medidos até valores de carga 30% superiores à carga de projeto. Dessa forma, as previsões com 

a metodologia utilizada para este grupo de estacas foram convergentes com os recalques obtidos 

no ensaio, em um intervalo de cargas que abrange a carga de projeto. 

 

Figura 56  Comparação entre os recalques experimentais e simulados do bloco 9, de quatro 

estacas e espaçadas de 3D  

 
Fonte: Autor (2019).  

 

Conforme demonstrado, as curvas carga-recalque simuladas apresentaram 

excelente concordância com as experimentais nos trechos elásticos, à exceção da comparação 

referente ao bloco 8 (4 estacas, espaçamento de 2,5 D). No entanto, devido aos níveis dos 

deslocamentos a partir de certo valor de carga nos gráficos das Figuras 50 a 56, as escalas dos 

eixos tornam difícil a visualização das curvas nos trechos iniciais dos carregamentos. Por esta 

razão, apresenta-se na Figura 57 os mesmos gráficos das Figuras 50 a 56, porém plotados em 

escalas que permitem uma melhor percepção dos trechos mencionados. Pela figura citada, são 

confirmadas as concordâncias comentadas anteriormente.  
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Figura 57- Comparação entre os trechos iniciais das curvas carga-recalque simuladas e 

experimentais para todos os blocos de grupos de estacas analisados 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Posteriormente a simulação das curvas apresentadas nas Figuras 50 a 56, utilizando 

do fator de recalque , foram determinadas as capacidades de carga dos grupos de estacas dos 

blocos 3 ao 9. Novamente, foram utilizados os métodos de Van der Veen (1953) e da NBR 

6122. Os resultados da aplicação das referidas metodologias constam na Tabela 13. 
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Tabela 13  Comparação das capacidades da carga dos grupos de estacas, estimadas por 

simulação e utilizando o fator de recalques ( ) 

  Van der Veen (1953)  NBR 6122  
Bloco nº estacas/ 

espaçamento 
Simulação 

(kN) 

Experimental 

(kN) 

Diferença 

(%) 

Simulação 

(kN) 

Experimental 

(kN) 

Diferença 

(%) 

    

    

    

    

    

    

    

Fonte: Autor (2019). 

 

Com relação às previsões feitas por Van der Veen (1953), estas foram bastante 

concordantes com os resultados experimentais. As diferenças percentuais entre os valores 

estimados em relação aos experimentais ficaram entre -1% e 5%. Apenas nos casos dos blocos 

8 e 9 houve diferenças um pouco mais elevadas, da ordem de 15 a 20%. Dessa forma, verifica-

se que as capacidades de carga últimas obtidas a partir das curvas de grupos simuladas pela 

aplicação do fator de recalques ( ) foram bastante concordantes com os resultados 

experimentais, considerando a determinação de Qult pelo método de Van der Veen (1953). 

Nas previsões obtidas a partir da utilização da metodologia da NBR 6122 (ABNT, 

2010), não foi obtida concordância satisfatória em relação aos resultados experimentais. Para 

os blocos de 4 estacas, a reta gerada pelo método da norma não teve ponto comum com as 

curvas carga-recalque simuladas, não possibilitando estimar a capacidade de carga desses 

blocos. O mesmo ocorreu com a curva experimental do bloco 4, como já comentado 

anteriormente. Nos casos dos blocos 3, 5 e 6, as diferenças percentuais entre os valores 

estimados e medidos ficaram entre -8% e 17%. Dessa forma, observa-se que as previsões foram 

razoavelmente concordantes, no entanto, as comparações só foram possíveis para uma minoria 

dos grupos de estacas. 

Adicionalmente, foram comparadas as curvas carga-recalque, obtidas por 

simulação e aplicação do fator de recalques , dos grupos com mesmo número de estacas e para 

diferentes espaçamentos. Os gráficos dos grupos de 2 estacas (blocos 3 a 6) são apresentados 

na Figura 58, enquanto os referentes aos grupos de 4 estacas (blocos 7 a 9) constam na Figura 
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59. Nos dois casos, são observados recalques mais elevados quanto maiores os espaçamentos. 

 

Figura 58  Curvas carga recalque simuladas dos grupos de duas estacas, para diferentes 

espaçamentos 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Figura 59  Curvas carga recalque simuladas dos grupos de quatro estacas, para diferentes 

espaçamentos s 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Vale mencionar que a tendência de elevação dos deslocamentos com o aumento do 

espaçamento entre as estacas observada coincide com os resultados experimentais. A tendência 

mencionada ocorre tanto nos grupos de 2 como nos de 4 estacas. Pode ser atribuído a este 

comportamento o fato de que para maiores espaçamentos, quando há efeito de grupo, tem-se 

regiões sujeitas ao efeito de tensões mais amplas, causando deslocamentos mais elevados. 
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4.3.3 Comparação dos resultados 

 

As previsões realizadas são comparadas com os resultados experimentais para os 

diferentes espaçamentos dos grupos de mesmo número de estacas. As Figuras 60 e 61 

apresentam essas comparações em termos de capacidade de carga para os grupos de 2 e 4 

estacas, respectivamente. Analogamente, as Figuras 62 e 63 mostram as comparações dos 

recalques para as cargas de projeto de cada grupo, novamente para os grupos de 2 e 4 estacas, 

respectivamente. Vale ressaltar que nas comparações de capacidades de carga são apresentados 

os valores obtidos por Van der Veen (1953), que foi o método capaz de produzir resultados para 

todos os grupos, o que não ocorreu com a metodologia da NBR 6122 (ABNT, 2010). 

 
Figura 60  Comparação das previsões da capacidade de carga dos grupos de 2 estacas, para 

os espaçamentos de 2 D, 2,5 D, 3D e 4 D 

 
Fonte: Autor (2019). 

Figura 61  Comparação entre as estimativas da capacidade de carga dos grupos de 4 estacas, 

para os espaçamentos de 2 D, 2,5 D e 3 D 

 
Fonte: Autor (2019). 
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As previsões da capacidade de carga realizadas por meio do fator de recalques ( ) 

foram bastante concordantes para todos os grupos de 2 estacas e todos os espaçamentos 

estudados, como pode ser observado na Figura 60. Neste caso, as maiores concordâncias 

ocorreram para os espaçamentos de 2 D e 3 D. Enquanto as maiores divergências ocorreram 

para as previsões feitas utilizando-se o  e, mais acentuadamente para os espaçamentos de 3 D 

e 4 D. 

Já para as estimativas da capacidade de carga realizadas com a utilização do fator 

de recalques ( ) para os grupos de 4 estacas, a maior concordância ocorreu para o espaçamento 

de 2 D, como pode-se observar pela Figura 61. Apenas para os espaçamentos de 2,5 D e 3 D 

para os grupos de 4 estacas, as previsões da capacidade de carga por  resultaram em valores 

superestimados. Dessa forma, observa-se que a metodologia com uso de , apesar de 

originalmente desenvolvida para previsão de recalques, faz estimativas de capacidade de carga. 

Para os grupos de 4 estacas, os valores de capacidade de carga encontrados com uso 

das eficiências ( ) de grupo foram convergentes apenas para o espaçamento 2,5 D. Para o 

espaçamento de 3 D, a diferença entre a previsão por  e o valor experimental foi da ordem de 

15%. Já para o espaçamento de 2,5 D houve uma subestimativa acentuada da previsão em 

relação ao valor obtido pela prova de carga. 

 

Figura 62  Comparação das previsões dos recalques dos grupos de 2 estacas, para os 

espaçamentos de 2 D, 2,5 D, 3 D e 4 D 

 
Fonte: Autor (2019). 
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Figura 63  Comparação das previsões dos recalques dos grupos de 4 estacas, para os 

espaçamentos de 2 D, 2,5 D e 3 D 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

As previsões de recalques foram realizadas apenas com a utilização dos fatores de 

recalques ( ), já que os fatores de eficiência são aplicáveis apenas para as determinações de Qult 

de grupos de estacas. Pelos gráficos das Figuras 62 e 63, observa-se que as diferenças das 

previsões em relação aos valores experimentais foram bastante reduzidas, da ordem de frações 

de milímetros para os espaçamentos de 2 D e 3 D, nos grupos de 4 estacas, e para todos os 

espaçamentos para os grupos de 2 estacas. A exceção foi o grupo de quatro estacas com 

espaçamento relativo de 2,5, caso em que o deslocamento experimental, indicado na prova 

carga foi bastante elevado. Dessa forma, conclui-se que a previsão de deslocamentos dos grupos 

de estacas avaliados, por meio da aplicação do fator de recalques ( ), apresentou concordância 

para a carga de projeto do blocos.  

Por fim, com o objetivo de se verificar o ganho de precisão obtido pela metodologia 

utilizada nesta pesquisa em relação a métodos convencionais, foram feitas estimativas de 

capacidade de carga e recalque dos grupos de estacas avaliados neste estudo através de alguns 

desses métodos. As previsões realizadas a partir dos métodos tradicionais foram feitas para os 

grupos de 2 e 4 estacas, espaçadas de 2 D, ou seja, para os blocos 3 e 7. Os métodos 

convencionais utilizados para as previsões de recalques foram Poulos e Davis (1980) e Aoki 

(1984), e, para capacidade de carga, Teixeira (1996) e Aoki e Velloso (1975).  

Para a aplicação dos métodos de previsão de capacidade de carga Teixeira (1996) e 

Aoki e Velloso (1975), foram utilizados os resultados já apresentados da sondagem à percussão 
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(SPT) realizada no campo experimental da UFC. Os coeficientes necessários ao emprego destes 

métodos foram obtidos a partir de tabelas apresentadas juntamente com as metodologias por 

Velloso e Lopes (2010). A partir dos métodos citados, foram calculadas as capacidades de carga 

de uma estaca isolada. Os resultados obtidos foram multiplicados pelos números de estacas dos 

respectivos grupos e, posteriormente, pelas mesmas eficiências de grupos selecionadas em 

4.3.1. Os resultados do procedimento descrito são apresentados na Tabela 14, juntamente com 

os valores experimentais e as previsões realizadas pelas metodologias aplicadas nesta pesquisa. 

 

Tabela 14 - Capacidades de carga previstas e determinadas experimentalmente 

Bloco nº de estacas/ 
espaçamento 

  Qult (kN) 
Teixeira 
(1996) Aoki e Velloso (1975) PCE 

3 2/2 D 106,9 64,18 121 120 114 
7 4/2 D 66,1 39,73 75 135 131,8 

Fonte: Autor (2019). 

 

Pela tabela, pode-se observar que, dentre as estimativas realizadas pelas 

metodologias convencionais, apenas a previsão em relação ao bloco 3 (2 estacas espaçadas de 

2 D) pelo método de Teixeira (1996) resultou em valor concordante, com diferença percentual 

em relação ao valor experimental de cerca de 6%. As outras estimativas por métodos 

tradicionais apresentaram diferenças em relação aos valores das provas de carga superiores a 

40%. As previsões realizadas nesta pesquisa, à exceção da por meio da eficiência de grupo ( ) 

para o bloco 7, se mostraram bastante concordantes em relação aos valores experimentais. 

Desse modo, observa-se o ganho de precisão pelo emprego das funções de transferência de 

carga combinadas com a aplicação dos fatores de recalques ( ) e eficiências de grupo ( ), em 

relação ao uso de metodologias semi-empíricas tradicionais. Esta vantagem é observada 

particularmente para as previsões por meio do fator de recalques ( ). 

Com relação às previsões de recalques, o método de Poulos e Davis (1980) foi 

aplicado conforme apresentado por Velloso e Lopes (2010). O módulo de elasticidade foi obtido 

por correlações com o índice de resistência (NSPT), fornecidas por Teixeira e Godoy (1996). Já 

o método de Aoki (1984) foi aplicado conforme apresentado por Cintra e Aoki (2010), com o 

uso dos mesmos resultados da sondagem percussão (SPT) realizada no campo experimental da 

UFC.  

Para as determinações de recalques pelas metodologias tradicionais, primeiramente 



100 
 

 

foram estimados os recalques para a estaca isolada, os valores obtidos foram multiplicados 

pelos mesmos fatores de recalques ( ) dos grupos de estacas correspondentes, conforme 

selecionados em 4.3.2. Para o bloco 3, foi utilizada a carga de projeto de 34,3 kN por estaca na 

previsão do recalque da estaca isolada e pela aplicação de  obteve-se o recalque do referido 

bloco para a carga de 68,6 kN aplicada no grupo. No caso do bloco 4, foi adotado procedimento 

análogo, no entanto foi utilizada metade da carga de projeto, 17,2 kN, o que corresponde a 

utilização de um fator de segurança de 4. Isto se deveu a que a carga de 34,3 kN por estaca 

corresponde, em um grupo de 4 estacas, à uma carga de 137,2 kN, valor não atingido em 

nenhuma das provas de carga com os grupos de 4 estacas. A Tabela 15 apresenta os resultados 

das estimativas de recalque obtidas pelos métodos convencionais citados, juntamente com os 

valores obtidos experimentalmente e os estimados pela metodologia empregada na presente 

pesquisa. 

 

Tabela 15 - Comparações das previsões de recalques com valores experimentais 

Bloco nº de estacas/ 
espaçamento 

Carga/est 
(kN) 

 w (mm) 
Poulos e Davis 

(1980) Aoki (1984) PCE 

3 2/2 D 34,3 1,07 1,89 1,19 0,69 
7 4/2 D 17,2 0,63 1,12 0,09 0,08 

 Fonte: Autor (2019). 

 

Pela tabela, observa-se que, para o bloco 7, a previsão por meio do método utilizado 

nesta pesquisa, com aplicação do fator de recalques ( ), apresentou excelente concordância, 

enquanto os métodos convencionais resultaram em recalques superestimados, característicos de 

métodos conservadores. Já para o bloco 3, a previsão por Aoki (1984) foi a que mais divergiu 

do valor da PCE. A estimativa por Poulos e Davis (1980) foi mais próxima do valor 

experimental para o referido bloco, no entanto, vale ressaltar que ela, em valores absolutos, 

diferiu apenas em 0,11 mm da previsão realizada com a utilização do fator de recalques ( ). 

Dessa forma, conclui-se que o método mais concordante utilizado na presente pesquisa foi o 

baseado em funções de transferência de carga com aplicação do fator de recalques ( ). 

Com base na realização da presente pesquisa, sugere-se, para aplicações práticas 

em situações semelhantes à estudada, os seguintes procedimentos: 
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 Previsão da capacidade de carga a partir do método de Teixeira (1996) para a 

implementação do método t-z; 

 Seleção das funções de transferência de carga, curvas t-z e q-z, recomendando-se as 

propostas por Reese (1988) para casos de estacas escavadas em perfis de solo 

granular, para simulação do comportamento de uma estaca isolada; 

 Previsão da curva carga-recalque da estaca isolada a partir das curvas t-z e q-z 

selecionadas, combinadas com o método dos elementos finitos, etapa que pode ser 

realizada com auxílio de um software; 

 Seleção de método de previsão do fator de recalques ( ), recomendando-se a 

metodologia de Vesic (1969) para casos de estacas escavadas em perfis de solo granular; 

 Geração da curva carga-recalque do grupo de estacas cujo comportamento se pretende 

prever, ressaltando-se a validade da referida curva  para a zona elástica de comportamento 

do sistema solo-fundação do grupo, a partir da aplicação do fator de recalques ( ) nos 

deslocamentos da curva carga-recalque prevista para a estaca isolada e da multiplicação 

das cargas desta curva (estaca isolada) pelo número de estacas do grupo que se pretende 

prever o comportamento. 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 
 

Neste capítulo, são apresentadas as conclusões do trabalho, ressaltando-se os 

objetivos atingidos. Em seguida, são feitas sugestões de pesquisas futuras que deem 

continuidade ao tema deste estudo. 

 

5.1 Conclusões 
 

As conclusões acerca da simulação da curva carga-recalque da estaca isolada a 

partir das curvas t-z e q-z utilizadas são as seguintes: 

 

 A curva gerada para a estaca isolada foi bastante concordante em relação às resultantes 

das provas de carga executadas. As curvas apresentam-se, praticamente, sobrepostas em seus 

trechos lineares. Desse modo, pode-se afirmar que as previsões de recalque foram bastante 

precisas, particularmente no intervalo de cargas em que os deslocamentos do solo têm relação 

linear com as cargas aplicadas. As divergências entre os valores estimados e medidos se 

concentraram na zona elasto-plástica do comportamento tensão-deformação do solo, logo para 

valores superiores à carga de projeto; 

 As estimativas da capacidade de carga efetuadas a partir da curva simulada foram 

próximas às encontradas com base nas curvas experimentais. Todas as diferenças entre os 

valores previstos e medidos foram de pequena magnitude e, além disto, as maiores 

divergências foram a favor da segurança. 

 Na definição do modelo, os valores adotados para as parcelas da capacidade de carga 

lateral e da ponta, indicados pelo método de Teixeira (1996), produziram resultados 

concordantes com os experimentais. Vale mencionar que em termos de capacidade de carga 

total, os valores utilizados na simulação  

 Com relação a esta pesquisa ter utilizado estacas de tamanho reduzido, conforme 

mencionado anteriormente, Nasr (2014) afirma que os fatores que devem ser levados em 

consideração no uso de modelos reduzidos são o tamanho dos grãos de solo, o método 

executivo e as condições de contorno. Vale ressaltar ainda que Frank e Muth (1985) 

apresentam uma condição de razão do diâmetro das estacas pelo tamanho médio dos grãos 

(D50) que, sendo superior a 30, elimina o erro de escala em relação ao tamanho das partículas 
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do solo. Com relação às duas outras condições, esta pesquisa objetiva prever o comportamento 

de fundações executadas pelo mesmo método executivo das estacas de modelo reduzido 

utilizadas, bem como de estacas inseridas em tipo de solo semelhante. Dessa forma, conclui-

se que o uso de modelos reduzidos nesta pesquisa, não interfere na extrapolação dos resultados 

para fundações de tamanho real. 

 

Com relação à utilização das curvas t-z e q-z para a previsão do comportamento de 

grupos de estacas: 

 

 Inicialmente, procurou-se estender a metodologia aplicada para a estaca isolada para os 

grupos de estacas. Conforme comentado, Nallayarasu (2013) apresentou uma proposta para a 

consideração do efeito de grupo em funções de transferência de carga baseada em fatores a 

serem aplicados nas curvas. Poulos (2019) afirmou que esta consideração deve ser feita pela 

aplicação do fator de recalque ( ) e da eficiência de grupo ( ) nas referidas curvas. Já segundo 

Randolph (2019), o fator a ser aplicado foi proposto por Randolph e Wroth (1978). Apesar das 

propostas para a consideração do efeito de grupo a partir do uso das curvas t-z e q-z, suas 

aplicações ainda encontram dificuldades pela falta de valores para diferentes tipos de solo ou 

estacas, o próprio software utilizado neste estudo não incorpora o efeito de grupo de estacas em 

seu método de cálculo. Dessa forma, na presente pesquisa, optou-se por considerar o efeito 

mencionado pelas metodologias apresentadas.  

 

Com relação às determinações de capacidade de carga dos grupos de estacas 

utilizando o fator de eficiência ( ), concluiu-se que: 

 

 As determinações da capacidade de carga última obtidas utilizando o método de Van 

der Veen (1953) resultaram em valores concordantes para os blocos 3, 4 e 8, com diferenças 

percentuais, em módulo, em relação aos valores experimentais variando entre 3 e 9 %. Já para 

os blocos 5, 6 e 7, as diferenças foram da ordem de 30 a 40 %. Por fim, para o bloco 9, a 

diferença foi de 15 %. Desse modo, não foi possível se verificar, em geral, precisão na 

utilização da metodologia; 

 Em referência aos valores encontrados com a utilização do método de previsão de da 

NBR 6122 (ABNT, 2010), a metodologia não foi aplicável para os blocos 4 e 7, em razão da 
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baixa deformabilidade do solo nas provas de cargas executadas nestes blocos. Para o restante 

dos blocos, as diferenças percentuais entre as previsões e os valores experimentais variaram 

entre -3 e 30 %. Assim, não foi possível se verificar concordância da metodologia. 

 Quando comparada ao método convencional de previsão de capacidade de carga de 

Aoki e Velloso (1975), a metodologia com aplicação da eficiência de grupo ( ) apresentou 

resultados significativamente mais concordantes em relação aos valores experimentais, 

notadamente para o caso do bloco 3 (2 estacas espaçadas de 2 D), enquanto o método 

convencional produziu estimativas bastante conservadoras.  

 Na comparação com o método de Teixeira (1996), a metodologia com aplicação da 

eficiência de grupo ( ) produziu resultado concordante para o bloco 3 (2 estacas espaçadas de 

2 D) e subestimado para o bloco 7 (2 estacas espaçadas de 2 D), semelhante aos obtidos pelo 

método tradicional. No entanto, observa-se que o método com uso da eficiência de grupo ( ) 

resultou em valores modestamente mais precisos que os encontrados por Teixeira (1996); 

 Dessa forma, a aplicação do método baseado em funções de transferência de carga com 

utilização da eficiência de grupo ( ) se mostrou vantajosa em relação às metodologias semi-

empíricas, convencionais, de projeto geotécnico de fundação testadas; 

 Na aplicação desta metodologia, observou-se vantagem na previsão de capacidade de 

carga pelo método de Van der Veen (1953), devido a este ter apresentado resultados para todos 

os grupos de estacas avaliados. Na aplicação do método da norma, conforme comentado, não 

foi possível a estimativa da capacidade de carga para todos blocos devido ao baixo nível de 

recalques ocorridos nas provas de cargas desses grupos de estacas. 

  

Com relação às simulações das curvas carga-recalque dos grupos avaliados com a 

utilização do fator de recalques ( ), concluiu-se que: 

 

 As curvas geradas apresentam excelente concordância com as experimentais. Houve 

aderência entre os gráficos, particularmente em seus trechos lineares, ou seja, na zona elástica 

do comportamento tensão-deformação, para os grupos estudados. Assim, para a carga de 

projeto, os recalques previstos convergiram com os ocorridos nos ensaios. A exceção foi o 

bloco 8, grupo de quatro estacas com espaçamento relativo de 2,5. Neste caso, os recalques 

experimentais do grupo citado foram bastante elevados, provocando um descolamento entre 
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as curvas. Desse modo, a previsão de recalques de grupo feita com base nas curvas t-z e q-z, 

e com a aplicação do fator de recalques ( ), apresentou resultados bastante consistentes; 

 Em relação à estimativa da capacidade de carga dos grupos de 2 e 4 estacas, os 

resultados das estimativas apresentaram excelente concordância com os valores 

experimentais. Para os grupos 3, 4, 5, 6 e 7, as diferenças percentuais entre os valores previstos 

e experimentais se situaram entre -1 e 5 %. Para os blocos 8 e 9, as diferenças foram de 20 e 

14 %, respectivamente. É válido ressaltar que a prova de carga executada no bloco 8 

apresentou resultados bastante discrepantes em relação aos demais. Dessa maneira, as 

previsões de capacidades de carga com uso do fator de recalques ( ) apresentaram também 

resultados consistentes; 

 Na comparação com metodologias convencionais de projeto, em relação à previsão de 

capacidade de carga, a determinação a partir do uso do fator de recalques ( ) apresentou 

valores bastante concordantes em relação aos obtidos experimentalmente, enquanto os 

métodos de Teixeira (1996) e Aoki e Velloso (1975), à exceção de Teixeira (1996) para o 

bloco 3, produziram resultados subestimados, característicos de previsões conservadoras. 

Desse modo, o método de funções de transferência de carga combinado com aplicação do 

fator de recalques ( ) se mostrou vantajoso em relação aos métodos semi-empíricos 

tradicionais; 

 Já em relação à comparação de previsão de recalques, o método com a aplicação do 

fator de recalques ( ), apresentou resultados significativamente mais concordantes com os 

valores experimentais do que o método de Aoki (1984). Na comparação com o método de 

Poulos e Davis (1980), para o bloco 7 (4 estacas espaçadas de 2 D), o método com a aplicação 

do fator de recalques ( ) resultou em uma previsão acentuadamente mais concordante e, para 

o caso do bloco 3 (2 estacas espaçadas de 2 D), o método de Poulos e Davis produziu valor 

mais próximo do experimental, no entanto com uma diferença da ordem de 0,1 mm em relação 

ao método com aplicação do fator de recalques ( ). Dessa forma, novamente o método de 

funções de transferência de carga combinado com aplicação do fator de recalques ( ) se 

mostrou vantajoso em relação aos métodos tradicionais. 
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5.2 Sugestões para pesquisas futuras 

 

Durante a realização desta pesquisa, foram identificadas possiblidades de melhoria 

e continuação em futuras pesquisas, podendo-se citar as seguintes: 

 

 Avaliação do efeito de grupo das fundações estudadas neste trabalho a partir da 

simulação integral do comportamento dos grupos utilizando curvas t-z e q-z; 

 Simulação do comportamento das estacas estudadas neste trabalho com o emprego de 

curvas t-z e q-z obtidas experimentalmente; 

 Avaliação da contribuição do bloco de coroamento no comportamento de estacas 

escavadas, particularmente em perfis de solo granular.  
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