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Resumo 

 
De acordo com a ABNT NBR 6122:2010, as provas de carga estáticas se constituem em 
uma importante ferramenta para garantia da qualidade em obras de fundação. Apesar 
disso, sua interpretação tem sido frequentemente relacionada somente à ruptura, e 
consequentemente, à determinação da capacidade de carga da estaca. No entanto, essa 
mesma norma preconiza a avaliação da segurança contra deslocamentos máximos 
(Estado Limite de Serviço), de modo que a interpretação adequada das provas de carga 
deve envolver o cálculo de recalques. Uma das principais dificuldades para cálculo de 
recalques em estacas consiste na determinação da distribuição de carga ao longo do fuste 
e também para a ponta, que pode ser determinada experimentalmente através da execução 
de provas de carga instrumentadas. A realização destas provas de carga permite um 
entendimento aprofundado dos mecanismos de transferência de carga da estaca. Neste 
trabalho, uma prova de carga instrumentada foi comparada com simulações numéricas, 
visando promover um entendimento mais profundo dos mecanismos de transferência de 
carga. Trata-se de uma estaca escavada de grande diâmetro, estabilizada com polímero, 
cujo diâmetro é de 100 cm e comprimento de 24,1m, executada no campo experimental 
de Araquari-SC. As simulações numéricas procederam-se através do Método dos 
Elementos Finitos com análise não linear e permitiram a calibração e simulação da função 
exponencial como modelo de transferência de carga. Os parâmetros obtidos nesta 
calibração podem ser usados como referencias em futuras previsões da curva carga-
recalque e de transferência de carga. Os resultados indicam que a função exponencial 
apresentou bom ajuste para a transferência de carga, sendo imprescindível uma boa 
estimativa do atrito lateral para sua utilização. 
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Introdução  

 
A evolução tecnológica e o avanço cientifico, tem feito a sociedade cobrar novas 

exigências da indústria da construção civil. As verificações de desempenho ganharam 
espaço no meio técnico e comercial, exigindo avanços nas edificações. Estas passaram a 
ser avaliadas por critérios de desempenho, além dos tradicionais critérios de segurança e 
solidez. Os sistemas das edificações passaram a ser avaliados por questões de 
durabilidade, conforto e eficiência. Neste aspecto, as exigências para as fundações 



 

 

também foram atualizadas, pois, sem fundações competentes não é possível entregar 
edificações de qualidade. 

O projeto de fundações passa por verificações de segurança à ruptura (Estado 
Limite Último – ELU) e à deslocamentos limites, que inviabilizem o uso da edificação 
(Estado Limite de Serviço – ELS), conforme ABNT NBR 6122:2010. Nas edificações o 
principal deslocamento é o recalque, que é a componente vertical do vetor deslocamento 
da fundação. 

No ELS, a definição dos valores de recalques admissíveis depende de diversos 
fatores, dentre eles, a confiabilidade com a qual os valores de deslocamentos podem ser 
estimados. Já que a estimativa do recalque envolve certas dificuldades, a ABNT NBR 
6122:2010 exige que sejam feitas provas de carga conforme o porte da obra, definidas 
pelo número e tipo de estacas.  

As provas de carga são ensaios realizados em fundações isoladas que determinam 
o recalque do elemento de fundação ao longo de vários níveis de carga, ou seja, a curva 
carga-recalque 𝑷(𝒘). A interpretação do ensaio tem sido frequentemente relacionada 
somente a ruptura, e consequentemente, a determinação da capacidade de carga da estaca.  

No entanto, essa mesma norma (ABNT NBR 6122:2010) preconiza a avaliação 
da segurança contra deslocamentos máximos (ELS), de modo que a interpretação 
adequada das provas de carga deve envolver o cálculo de recalques. Só é possível calcular 
os recalques em uma estaca se for conhecida (ou assumida alguma função analítica) a 
distribuição da carga ao longo do fuste da estaca, isto é, a curva de transferência de carga 
𝑸(𝒛), conforme mostrado por VESIC (1975). 

Uma das maneiras de se obter a curva de transferência de carga 𝑸(𝒛) é pela 
instrumentação da estaca em diferentes profundidades. Isso permite um entendimento 
mais profundo da prova de carga e da interação solo estrutura na interface estaca-solo.  

AOKI e ALONSO (1992) sugerem que a determinação do atrito mobilizado na 
interface envolve um problema de elevada hiperestaticidade. Nesse sentido, a 
representação analítica da interface não é tarefa simples. O entendimento destes 
mecanismos de transferência de carga é fundamental para a calibração e validação de um 
modelo analítico, que por sua vez, permite uma interpretação mais completa do ensaio de 
prova de carga estática e uma metodologia de projeto de fundações mais consistente. 
 
Fundamentação Teórica 
 

O comportamento de uma estaca é reflexo de seus próprios mecanismos 
resistentes, por isso a curva carga-recalque é muito importante no entendimento da estaca, 
uma vez que permite ao projetista conferir e/ou calibrar seus modelos de cálculo. AOKI 
e ALONSO (1992) sugerem um entendimento para os mecanismos resistentes de uma 
estaca, conforme a Figura 1. 

A medida que se aplica uma cara P na cabeça da estaca, temos a mobilização de 
um atrito lateral unitário, 𝝉(𝒘) , ao longo de várias profundidades,  𝒛𝒊, e a mobilização 
de uma carga de ponta, 𝑸𝒑(𝒘), Figura 1a e Figura 1b. 

Considerando a distribuição de 𝝉(𝒘) ao longo da superfície lateral da estaca, 
podemos construir o diagrama de atrito lateral acumulado, conforme a Figura 1c. De 
posse do atrito lateral acumulado é possível obter o esforço normal na estaca, Figura 1d, 
que é a própria curva de transferência de carga, 𝑸(𝒛). Por fim, segundo AOKI e ALONSO 



 

 

(1992), os recalques na estaca podem ser obtidos com base na curva de transferência de 
carga, sendo este dado pela soma de duas parcelas: o deslocamento da ponta da estaca 
(𝒘𝑷) e o encurtamento elástico do fuste da estaca (𝒘𝑬), Figura 1e. 

Com outros valores de recalques, podemos repetir o processo para diversos 
estágios de carregamento, desta maneira, obtendo as curvas carga-recalque, 𝑷(𝐰) , e as 
curvas de transferência de carga, 𝑸(𝒛). 

 
A) B) C) D) E) 

 
Figura 1 – Transferência de Carga na Estaca – Interação Solo Estaca. 
 
Sendo assim, a determinação da curva carga-recalque, 𝑷(𝐰), e da curva de 

transferência de carga, 𝑸(𝒛), depende de se conhecer (ou adotar) as curvas 𝝉(𝒘)𝒛𝒊, que 
ficaram conhecida como curvas T-Z. Segundo AOKI e ALONSO (1992), a determinação 
dos valores de atrito lateral (e por consequência curvas T-Z) passa por um problema de 
alta hiperestaticidade, com reações abundantes. 

CAMBEFORT (1964) observou estacas em modelo reduzido imersas em solo 
homogêneo e pode constatar que as relações entre carga de ponta e atrito lateral dependem 
do nível de deslocamento, da rugosidade da interface e do comprimento das estacas. Seus 
resultados foram comparados com estacas em verdadeira grandeza, e permitiram ao autor 
propor equações para curvas de atrito/carga de ponta vs deslocamento (curvas T-Z). Estas 
equações ficaram conhecidas como primeira (lateral) e segunda (ponta) lei de Cambefort, 
Figura 2a. 

Corroborando com essa análise, RANDOLPH e WORTH (1978) analisaram 
estacas cravadas em argilas de Londres, usando um modelo de transferência de carga, 
baseado em elementos finitos. Os autores mostram que em um solo homogêneo, as 
camadas superiores são capazes de mobilizar maiores valores de atrito com relação as 
inferiores (Figura 2b). Isto se dá devido as camadas superiores estarem submetidas a 
maiores níveis de deslocamento. Sendo assim, é possível notar que esse problema 
depende a rigidez relativa estaca-solo.  

MOAYEDI et al (2014) analisaram estacas escavadas em solos multi-
estratificados. Nestas provas de carga, com o aumento da profundidade observou-se uma 



 

 

diminuição do atrito lateral mobilizado, apesar do aumento do NSPT, mostrando que o 
problema depende do nível de deslocamentos, além das características resistentes da 
interface. 
 

A) B) 

 

 

C) 

 
Figura 2 – Curvas T-Z 

 
Procurando contornar a dificuldade de se obter 𝝉(𝒘)𝒛𝒊, vários estudos têm 

avançado em propostas analíticas para as curvas T-Z, usando simulações computacionais. 
ZHANG e ZHANG (2012) apresentaram um modelo simplificado de análise não linear, 
ilustrado na Figura 2a. LIU et al (2004) tentaram descrever as curvas T-Z como uma 
associação de três retas, modelo também registrado na Figura 2a. 

FELLENIUS (2013) apresenta cinco modelos de transferência de carga, ilustrados 
na Figura 2c, e demostra a aplicabilidade de cada modelo, evidenciando que cada um 
representa melhor uma interface estaca-solo. 
 
Metodologia 
 

Foram desenvolvidas simulações numéricas afim de promover uma interpretação 
mais concisa quanto aos mecanismos de transferência de carga e sua influência na curva 
carga-recalque. Estas simulações procederam-se através de um programa desenvolvido 
em Delphi, dos Elementos Finitos. 

O modelo estático consiste em vários elementos de barra, representando o 
comportamento da estaca, associados a vínculos elásticos, representando o 
comportamento do solo (Figura 3). Os valores k atribuídos aos vínculos elásticos devem 
ser interpretados como artifícios matemáticos para simular o comportamento do conjunto 
estaca-solo. 



 

 

Para simular o comportamento de uma estaca real, os valores de k foram alterados 
de forma iterativa. Além do processamento estrutural, o programa comparava os esforços 
e níveis de deslocamentos com modelos de transferência de carga atualizando os valores 
de k a cada iteração. Esse processo de iterações sucessivas, também permitiu a simulação 
da não linearidade física do solo, conforme (Figura 3), em que o valor de k era atualizado 
conforme o nível de carga e deslocamento da iteração anterior. 

 
Figura 3 – Modelo Estático e Iterações Sucessivas 

 
Nos estágios iniciais de carregamento, a carga P aplicada na cabeça da estaca é 

menor que a resistência lateral da estaca. Nestes casos, o atrito lateral acumulado iguala-
se ao valor da carga P antes do fim do fuste. Sendo assim, não deve haver solicitação 
abaixo da cota na qual o atrito lateral acumulado se iguale à carga P (isto é, 𝑸(𝒛) = 𝟎). 
Para simular este efeito, o valor de k, a partir desta cota, foi atualizado para um valor 
pequeno k=0,01. 

Nos últimos estágios de carregamento, próximos a ruptura da estaca, os 
incrementos de carga são direcionados quase integralmente a ponta. Isto ocorre por causa 
que a resistência lateral já se esgotou. Para simular esse efeito, o valor do k da ponta da 
estaca teve um incremento de 300 a cada iteração em que estava esgotada a resistência 
lateral. 

As análises procederam em dois cenários: o primeiro denominado de análise 
indireta, no qual, a resistência lateral foi calculada usando métodos semi-empíricos com 
base nos ensaios de campo, e o segundo denominado de análise direta, no qual, a 
resistência lateral foi utilizada a partir dos resultados de provas de carga instrumentadas 

Na análise indireta (atrito estimado) foram usados ensaios SPT, CPT e outros 
conhecimentos sobre o solo para estimar a resistência lateral e de ponta da estaca, usando 
métodos semi-empíricos de estimativa de capacidade de carga, DÉCOURT-
QUARESMA (1978), AOKI-VELLOSO (1975) e RANZINI-PEIXOTO (2001). Como o 
objetivo é analisar a transferência de carga, foi usado o método que mais se aproximou 
da resistência real. 

Na análise direta (atrito experimental) foram usados os valores medidos na prova 
de carga para obtenção da resistência, lateral e de ponta. Procedendo-se desta maneira, o 
problema fica isolado ao mecanismo de transferência de carga, uma vez que se eliminam 
as incertezas referentes aos métodos semi-empíricos de estimativa de capacidade de carga 



 

 

Com a resistência, lateral e de ponta, foi usada a função exponencial de 
FELLENIUS (2013), Equação 1, como modelo de transferência, afim de obter 
numericamente a curva carga-recalque, 𝑷(𝒘), e a curva de transferência de carga, 𝑸(𝒛), 
para todos estágios de carregamento. 
 
 𝜏(𝑤) = 𝜓. 𝑟 . 1 − 𝑒 ( )  (1) 
 
em que: 𝜏(𝑤) é o atrito unitário mobilizado; 
 𝑟  é a resistência lateral unitária; 
 𝛼, 𝛽 e 𝜓  são parâmetros de transferência de carga; 
 𝑤 é o deslocamento na interface. 

 
Foram feitas simulações usando diferentes valores para os parâmetros de 

transferência de carga (𝜶 e 𝜷), sendo que estão registrados nos resultados os valores que 
mais se adequaram ao ajuste as curvas 𝑷(𝒘) e 𝑸(𝒛), buscando calibrar e validar o modelo 
de transferência. 

Estas respostas numéricas foram comparadas com os resultados experimentais. A 
curva carga-recalque experimental foi extrapolada pelos métodos de Van der VEEN 
(1953) e de CHIN KONDER (1970) para determinar a carga de ruptura da estaca. 
 
Prova de Carga Estática Instrumentada 
 

A prova de carga analisada foi executada no campo experimental de Araquari, em 
Santa Catarina. Segundo RODRIGUEZ (2014), o solo do campo experimental de 
Araquari é de origem sedimentar, proveniente do complexo granulítico de Santa Catarina. 
O perfil médio é de uma areia siltosa na superfície, com aproximadamente 11,00 m, 
apoiada em uma areia siltosa a silte arenoso com lentes de argila. 

Antes da execução da estaca, foram realizados ensaios de CPT e SPT para 
caracterização geotécnica do perfil estratigráfico da estaca. Os resultados destes ensaios 
estão resumidos na Figura 4, juntamente com a estratigrafia e classificação do solo. 

A estaca submetida a análise é uma estaca escavada de grande diâmetro 
estabilizada com polímero, tem 100 cm de diâmetro e 24,10 m de comprimento, e fora 
construída com fins acadêmicos, para um evento internacional de predição de seu 
comportamento. A estaca foi instrumentada com strain-gages em 8 níveis, sendo que 
foram usados 4 por nível. ALVES (2016) comenta que a prova de carga se procedeu de 
maneira lenta, adotando-se uma compatibilização entre o Eurocode 7 Part 1, ASTM 
D1143 e ABNT NBR 12131. Os critérios de estabilização estão registrados em ALVES 
(2016), e segundo o autor, são conservadores. A prova de carga precisou ser interrompida 
aos 6800 kN devido a ruptura de um cabo do sistema de reação. 

A Figura 4 resume os resultados da prova de carga, sendo apresentadas a curva 
carga-recalque, 𝑷(𝒘), e a curva de transferência de carga, 𝑸(𝒛), para vários estágios. 



 

 

 
Figura 4 – Resumo da Prova de Carga – Araquari/SC 



 

 

Resultados e Análises 
 

O método semi empírico de capacidade de carga que melhor se adequou foi o 
DÉCOURT-QUARESMA (1978), sendo que a calibração com os coeficientes 𝝍, 
mostraram resultados próximos aos experimentais e a análise direta. Os parâmetros 
usados na simulação estão registrados na Figura 5. 

Analisando a Figura 5, é possível observar que ambas as simulações resultaram 
em respostas próximas a experimental e ambas apontaram para ruptura próxima aos 
valores obtidos pelos métodos de CHIN KONDER (1970), 8467 kN, e de VAN der VEEN 
(1953), 8820 kN, mostrando a validade física do modelo. 

 
A) B) 

Figura 5 – Simulações Numéricas e Resultados Experimentais 
 
Os parâmetros de transferência de carga da análise direta foram maiores em 

relação aos da análise indireta, os parâmetros também se mostraram sensíveis ao NSPT, 
mostrando uma relação de dependência direta, isto é, o aumento de NSPT implica no 
aumento dos parâmetros. No geral, a análise direta mostrou melhores estimativas para a 
ponta do que a análise indireta, no entanto, ambas as análises conseguiram captar a 
tendência do gráfico da Figura 6. 



 

 

 
Figura 6 – Razão entre RP e Rtotal 

 
Conclusões 

 
A função exponencial descreveu de maneira satisfatória o comportamento da 

estaca, seja a respeito da curva de transferência ou da curva carga-recalque. Também foi 
capaz de estimar a relação RP/Rtotal, tanto na análise direta quanto indireta. 

Vale ressaltar que os resultados obtidos estão intimamente ligados aos métodos 
de estimativa de capacidade de carga. Sendo assim, observa-se que bons resultados 
dependem de boas estimativas da resistência. As ponderações feitas com os coeficientes 
𝝍 retornaram boas aproximações, mas aplicam-se a esta estaca nesta condição específica. 

Os parâmetros de transferência de carga, 𝜶 e 𝜷, mostram-se sensíveis à 
profundidade, aos valores de NSPT e à rigidez relativa solo estaca de cada camada. Sendo 
assim, o entendimento destes parâmetros é importante para o entendimento do 
mecanismo resistente da estaca. 
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