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Resumo 
 

Sabendo-se que estacas possuem a responsabilidade de transferir para o solo os esforços 
oriundos das solicitações na superestrutura, é importante levar em consideração na 
obtenção dos esforços solicitantes a interação solo-estrutura, principalmente nas 
estruturas nas quais a deformabilidade das fundações pode influenciar a distribuição de 
esforços. Estruturas portuárias são projetadas para resistir a ações de grandes magnitudes 
tais como grandes equipamentos, além de esforços horizontais de atracação e de 
amarração de embarcações.  O presente artigo propõe discutir o uso de artifícios que 
simulem o comportamento horizontal do solo em estacas parcialmente enterradas num 
caís hipotético. Uma solução para este problema é a representação da rigidez do solo 
através de coeficientes de mola, expressando a reação lateral do solo, cuja aplicação 
corrente em projeto de obras portuárias se dá através de modelos de comportamento linear 
e elástico. Estes modelos, contudo, são dependentes de diversos parâmetros como o nível 
de tensões no solo que pode influenciar os esforços solicitantes obtidos. Este trabalho 
discute três modelos usados para a obtenção dos coeficientes de reação lateral do solo em 
estacas parcialmente submersas. Primeiro, aborda-se o uso prático do comprimento 
equivalente de estacas determinado pelo método de DAVISSON E ROBINSON (1965). 
Em seguida, discute-se o modelo linear elástico apresentado por BOWLES (1997) e, por 
fim, um modelo elástico, não-linear, recomendado pela API (2000), baseado na 
formulação p-y. Finalmente, comparam-se os resultados da aplicação de cada uma dessas 
soluções a partir de um modelo numérico de um cais hipotético desenvolvido no software 
de Elementos Finitos CSI SAP2000.  
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Introdução  
As estruturas portuárias são projetadas para resistir a ações de grande magnitude tais 
como equipamentos e esforços de atracação e amarração de embarcações. Usualmente 
nesses tipos de obras, a infraestrutura é constituída por estacas parcialmente enterradas e 
parcialmente submersas, as quais recebem os carregamentos oriundos da superestrutura. 
Cabe salientar que nesses casos, em virtude do nível de carregamento, da rigidez das 
estruturas, bem como o fato das estacas serem parcialmente enterradas, a deformabilidade 
das fundações pode afetar significativamente os esforços solicitantes nos elementos 
estruturais, principalmente os momentos fletores nas próprias estacas e também os 
esforços axiais nos elementos horizontais. A versão mais atualizada da NBR 6122 (2010) 
já contempla, em seu item 5.5, o estudo da interação solo x estrutura: “Em estruturas nas 



 

 

quais a deformabilidade das fundações pode influenciar na distribuição de esforços, deve-
se estudar a interação solo x estrutura ou fundação x estrutura”.  
Até o início dá década de 60, a consideração da resistência lateral do solo e seus efeitos 
nos elementos de fundação era de complexa análise e, muitas vezes, negligenciada no 
cálculo. De fato, métodos antigos, como o de NOKKENTEVED (1924) trabalhavam com 
um polígono de forças a fim de determinar a parcela que seria transmitida para cada uma 
das estacas dentro de um grupo, de maneira que as forças horizontais fossem 
transformadas em componentes axiais de força nas estacas. Os primeiros métodos de 
análise de efeitos laterais nas estacas surgiram através dos trabalhos de HOWE, em 1955, 
MATLOCK AND REESE, em 1960, DAVISSON E ROBINSON em 1965 e BOWLES, 
em 1968. Estes autores basearam-se em modelos analíticos propostos a partir da equação 
diferencial de deslocamentos em vigas e no método das diferenças finitas para analisar o 
efeito de cargas laterais em estacas, através da geração de ábacos adimensionais, baseados 
em resultados de análise do tipo p-y.  
 
Contextualização teórica 
DAVISSON E ROBINSON (1965) propuseram um método de caráter aproximado para 
obtenção de um comprimento equivalente para estacas. A ideia era a de representar o 
conjunto estaca + rigidez acrescentada pelo solo em uma coluna de comprimento 
equivalente, livre no topo e engastada na base, de forma que esta nova coluna tenha 
comportamento equivalente à da estaca real. Pensando nisso, os autores idealizaram um 
sistema que atende às condições de mesma carga de flambagem, mesma rotação e mesma 
translação da cabeça da estaca. Assim, baseados na equação diferencial de deslocamento 
de barras, como proposto por HETENYI em 1946, DAVISSON E ROBINSON (1965) 
formularam uma série de equações e ábacos para obtenção desta coluna equivalente, tanto 
para solos pré-adensados, como para solos normalmente adensados e areias.  
O método proposto por esses autores foi desenvolvido com base em soluções teóricas 
corretas, mas ainda assim baseadas em constantes empíricas do solo, em particular o 
módulo de reação horizontal do solo. Para o caso de solos granulares, a solução da 
equação diferencial de barra conduz a um ábaco que relaciona o comprimento livre 
adimensional da estaca, JT=Lu/T, com o comprimento enterrado equivalente, ST. Desta 
forma, o comprimento da coluna equivalente, Le, é dado por: 
 

Le = T(JT + ST) (1) 
O parâmetro T é dado por: 

.T = EI/ks
5  (2) 

Sendo EI a rigidez da estaca e ks o módulo de reação horizontal do solo. O ábaco proposto 
pelos autores encontra-se na Figura 1. Note-se a existência de duas curvas, uma para 
melhor aproximação dos momentos fletores na cabeça da estaca e outra para melhor 
aproximação dos esforços cortantes na cabeça da estaca.  



 

 

 
Figura 1– Ábaco JT vs ST proposto por Davisson e Robinson (1965) 

Por outro lado, a formulação proposta por BOWLES (1997), por ser mais recente, 
considera a adoção de elementos de mola linear ao longo do comprimento da(s) estaca(s) 
a fim de que representem a rigidez horizontal do solo. Tal método foi formulado com 
base em análises pelo Método dos Elementos Finitos (FEM) e apresenta uma relação 
linear para o módulo de reação horizontal, pressupondo, ainda, que o aumento da rigidez 
do solo com a profundidade se dá de maneira assintótica.  

Por este método, o módulo de reação horizontal, ks, é dado por: 

ks = As + Bs
Z

D

n

 (3) 

Em que Z é a profundidade para a qual se deseja obter o valor de ks; D é o comprimento 
total da estaca enterrado no solo e n<1, mas não menor que zero, é um coeficiente que 
leva em consideração o ajuste da curva com os dados reais, se houver. Para a 
determinação dos valores de As e Bs, esse autor sugere a utilização das equações de 
capacidade de carga propostas por VÉSIC (1975), acrescentando ainda, fatores de forma 
para levar em consideração a contribuição do cisalhamento lateral do solo que ocorre 
conforme há a tendência de deformação das estacas.  
Finalmente, BOWLES (1997), indica que, na falta de uma avaliação precisa do módulo 
de elasticidade do solo, a utilização de coeficientes de reação do solo é uma alternativa 
válida, dada a facilidade de aplicação deste modelo com base em poucas características 
do solo. Naturalmente, mesmo considerando as ressalvas acima feitas, relacionadas com 
a precisão destes coeficientes, para que este processo de cálculo tenha validade, é preciso 
que os deslocamentos da massa de solo possam ser considerados pequenos. Para grandes 
deslocamentos, o solo plastifica, e o comportamento do maciço passa a ser não linear. O 
autor considera que deslocamentos laterais da ordem de 6 a 10mm são pequenos o 
suficiente para que esta teoria seja válida. 
Em obras offshore e portuárias, as solicitações horizontais são relativamente elevadas e, 
com o desenvolvimento principalmente das plataformas, ampliaram-se os estudos e as 
pesquisas sobre estacas submetidas a esforços transversais. A partir daí, ao invés do uso 
de molas lineares na representação do solo, introduziu-se o conceito de molas de 
comportamento não-linear, que se tornam mais rígidas com o aumento de seu 
deslocamento, fenômeno expresso por curvas do tipo p-y. No documento elaborado pela 
API (2000), encontram-se sugestões para a construção das curvas p-y para solos argilosos 
e arenosos, que representem a resistência lateral do solo.  



 

 

Esse documento indica que, para solos arenosos, e na falta de melhores informações, a 
relação carga vs deslocamento horizontal do solo, a uma dada profundidade X pode ser 
dada por: 

PP = A pu tgh
kX

A pu

⋅ y  (4) 

Em que A é um fator que leva em consideração o caráter cíclico ou estático da carga, pu 
é a resistência lateral do solo a uma dada profundidade X e k é o módulo de reação lateral 
do solo inicial, que pode ser obtido pelo gráfico indicado na Figura 2.  

 
Figura 2– Ábaco para determinação do módulo de reação lateral do solo inicial, de 

acordo com o API (2000) 
 
Premissas adotadas 
Na execução de projetos estruturais e de fundações é comum elaborar modelos numéricos 
em elementos finitos para determinar os esforços solicitantes. Ademais, é rotina regular, 
nos projetos de obras como caís e píeres, utilizar artifícios que simulem o comportamento 
do solo que envolve as estacas. Uma das formas mais usuais está na determinação do 
comprimento equivalente das estacas, como proposto por DAVISSON E ROBINSON 
(1965), a partir da consideração das rijezas dos elementos do solo e da estaca, e da 
extensão livre e do comprimento total estimado das estacas. A partir da obtenção do 
comprimento equivalente das estacas, é rotina prática nos escritórios de projeto, elaborar 
um modelo numérico plano ou espacial em elementos finitos com o objetivo de 
dimensionar os elementos estruturais. Contudo, principalmente em obras portuárias dos 



 

 

quais possuem carregamentos relativamente elevados, esse procedimento prático pode 
levar a resultados superestimados ou até mesmo subestimados. Uma alternativa mais 
refinada e viável é a construção de modelos em elementos finitos utilizando molas 
lineares, como as propostas por BOWLES (1997), ou não lineares, como proposto pelo 
API (2000) a fim de melhor representar a interação entre o solo e a estrutura.  
Neste trabalho, realiza-se a verificação da diferença de resultados nos elementos 
estruturais segundo a adoção de cada um dos métodos anteriormente descritos. Para isto, 
elabora-se um cais com geometria e carregamentos hipotéticos, mas baseados em dados 
reais, considerando as estacas assentes em solo predominantemente arenoso. O modelo 
numérico desenvolvido restringe-se a uma análise num plano bidimensional.  
Algumas premissas foram consideradas para as análises nesse artigo. As análises foram 
desenvolvidas em um maciço de horizonte arenoso. As estacas consideradas são de 
concreto armado com diâmetro de 1,0 metro e comprimento de 40,0 metros. 
O caís típico, comum as análises realizadas nesse artigo é um cais de concreto armado 
cujo módulo de elasticidade é da ordem de 30.000 MPa, e teve sua geometria definida 
conforme Figura 3, sendo descrito brevemente como um caís apoiado em 4 linhas de 
estaqueamento distantes 7,0 metros uma das outras. A cota de fundo da dársena se 
encontra na elevação -13,8 metros enquanto que a cota de arrasamento das estacas se situa 
a -1,7 metros. O talude de aterro adotado possui uma inclinação de 27°. As vigas 
transversais, que recebem os esforços horizontais oriundos da atracação / amarração, 
possuem 1,4 m de largura e 1,7 m de altura considerando a laje em concreto armado com 
espessura de 0,2 m. O solo, de origem arenosa, foi considerado com peso específico 
submerso igual a 8 kN/m3, para areias fofas, e 9 kN/m3 para areias compactas. Além disso, 
o ângulo de atrito foi considerado igual a 32° para areias fofas e 40° para areias 
compactas. E também, adotou-se coesão nula para os solos de origem arenosa.  
 

 
Figura 3– Seção transversal típica do cais 



 

 

Análise 
A partir da contextualização teórica apresentada e das premissas adotadas, definiram-se 
três modelos numéricos planos propostos denominados: “modelo comprimento 
equivalente”; “modelo Bowles” e “modelo API”. O primeiro modelo numérico 
denominado “modelo comprimento equivalente” baseia-se na modelagem dos elementos 
de fundação com comprimentos equivalentes determinados a partir de DAVISSON E 
ROBINSON (1965). O segundo, chamado de “modelo Bowles” baseia-se na modelagem 
completa das fundações e simulação do efeito de confinamento do solo através de molas 
horizontais, de comportamento linear, determinados por BOWLES (1997) e discretizadas 
a cada metro. E por último, o terceiro modelo numérico plano denominado “modelo API” 
no qual a estaca também é modelada até sua cota de assentamento, porém, as molas 
horizontais representadas no modelo a cada metro possuem comportamento não-linear. 

 
(a) (b) (c) 

 
Figura 4 – Modelos realizados considerando comprimento de engaste equivalente 

(a), coeficientes de mola lineares (b) e coeficientes de mola não lineares (c) 

 
Com finalidade de representar o efeito das cargas horizontais oriundas da atracação de 
uma embarcação na estrutura do caís, adotaram-se três cargas horizontais distintas 
atuantes de 100 kN, 1000 kN e 10000 kN. A partir disso, observou-se o comportamento 
estrutural das estacas e das vigas transversais em termos de deslocamentos e esforços 
solicitantes quando submetido a essas três cargas.  
Preliminarmente, pode-se constatar que o “modelo comprimento equivalente” apresentou 
deslocamentos horizontais e esforços solicitantes bastante distintos dos outros dois 
modelos para os três níveis de carregamento. Pode-se atribuir a essa discrepância 
apresentada o fato do modelo considerar comprimento da estaca diferente, acarretando 
em rijezas axiais e flexionais dessemelhantes da realidade e dos demais modelos.      
Entretanto, o “modelo Bowles” e o “modelo API” apresentaram resultados muito 
próximos, em termos de deslocamentos e esforços solicitantes. Contudo, para níveis de 
carregamentos inferiores, os esforços solicitantes nas estacas no “modelo Bowles” foram 



 

 

ligeiramente maiores se comparados com os resultados extraídos do “modelo API”. Por 
outro lado, observou-se que os esforços solicitantes e os deslocamentos horizontais nas 
estacas no “modelo API” foram superiores às respostas do “modelo Bowles” para níveis 
de carregamento mais elevados. Tais comportamentos observados sugere a compreensão 
de que o as molas horizontais propostas por BOWLES (1997) são conservadoras quando 
o conjunto estrutura-fundação-solo está submetido a cargas relativamente pequenas.  

 

 
Figura 5 – Deformada da estrutura (acima) e diagramas de momentos fletores, 

para uma carga de 1000 kN 
 
Porém, para cargas mais elevadas, que estão corriqueiramente presentes em estruturas 
portuárias, impostas ao conjunto estrutura-fundação-solo, o comportamento do solo se 
altera, apresentando redução da sua rigidez, ocasionando perda do efeito de confinamento 
das estacas, produzindo aumento dos deslocamentos horizontais e dos esforços 
solicitantes, como cortantes e momentos fletores, principalmente nas estacas mais 



 

 

próximas das dársena de atracação e amarração. Nas tabelas que se seguem, apresentam-
se os resultados de deslocamento e de momento fletor na cabeça das estacas para cada 
um dos métodos, considerando uma carga aplicada de 100, 1000 e 10.000 kN.  
 

Tabela 1 – Deslocamento na cabeça das estacas, para uma carga de 100kN (mm) 
Método Eixo A Eixo B Eixo C Eixo D 
Davisson et Robinson 1,11 1,10 1,09 1,08 
Bowles 3,40 3,34 3,38 3,37 
API 2,23 2,22 2,21 2,20 

 
Tabela 2 – Deslocamento na cabeça das estacas, para uma carga de 1000kN (mm) 
Método Eixo A Eixo B Eixo C Eixo D 
Davisson et Robinson 11,10 10,99 10,89 10,82 
Bowles 33,96 33,86 33,77 33,71 
API 23,25 23,14 23,05 22,97 

 
Tabela 3 – Deslocamento na cabeça das estacas, para uma carga de 10000kN (mm) 
Método Eixo A Eixo B Eixo C Eixo D 
Davisson et Robinson 110,96 109,89 108,92 108,16 
Bowles 339,60 338,60 337,70 337,10 
API 596,06 568,07 567,27 566,79 

 
Tabela 4 – M. Fletor na cabeça das estacas, para uma carga de 100kN (mm) 

Método Eixo A Eixo B Eixo C Eixo D 
Davisson et Robinson 33,24 54,01 98,52 205,85 
Bowles 78,71 109,70 168,68 221,19 
API 57,42 83,62 142,83 218,17 

 
Tabela 5 – M. Fletor na cabeça das estacas, para uma carga de 1000kN (mm) 

Método Eixo A Eixo B Eixo C Eixo D 
Davisson et Robinson 332,42 540,06 985,16 2058,48 
Bowles 787,12 1096,97 1686,83 2211,85 
API 597,24 869,56 1476,69 2187,15 

 
Tabela 6 – M. Fletor na cabeça das estacas, para uma carga de 10000kN (mm) 

Método Eixo A Eixo B Eixo C Eixo D 
Davisson et Robinson 3324,23 5400,60 9851,59 20584,78 
Bowles 7871,20 10969,70 16868,30 22118,50 
API 11350,94 14900,29 20972,41 26389,12 

 
 

 
 
 
 



 

 

Conclusões 
 

Com base nas premissas apresentadas e nas análises realizadas, pode-se constatar que os 
modelos numéricos que utilizam os elementos de fundação com comprimentos 
equivalentes apresentaram deslocamentos horizontais e esforços solicitantes distintos dos 
modelos utilizando molas lineares e molas não lineares. Os esforços obtidos nas estacas 
nesse modelo foram significativamente diferentes dos demais modelos. Entretanto, os 
modelos, cuja as estacas foram modeladas com todo o seu comprimento e o efeito de 
confinamento do solo representado por molas lineares e não lineares, tiveram 
comportamento similares até determinado nível de carregamento. Observou-se, para a 
carga horizontal de 1000 kN adotada, um comportamento similar para os dois modelos. 
Entretanto, constatou-se que para níveis de carregamentos relativamente grandes, como 
o carregamento horizontal hipotético de 10000 kN, as molas de desempenho lineares não 
expressam a desigualdade na relação de acréscimo de tensão com o deslocamento. Para 
certos níveis de solicitações, a relação linear da tensão e do deslocamento pode ser 
considerada satisfatória. Contudo, o presente artigo incita que para determinados tipos de 
carregamento, ou seja, para certos níveis de tensão, os deslocamentos sofridos pelas 
estacas crescem de forma não linear, fazendo com que os esforços solicitantes atinjam 
valores bastante superiores das análises feitas por modelos que consideram molas lineares 
para representar o maciço. Portanto, chamamos a atenção dos engenheiros projetistas e 
destacamos a importância de um estudo mais adequado na determinação dos esforços 
solicitante, tanto nos elementos de fundação, quanto nos elementos da superestrutura, 
quando tem-se projetos com cargas elevadas como nas obras de cais e píeres. 
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