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RESUMO 

 

Zacarin, J. G. M. X. Avaliação do Efeito da Sucção na Resistência por Atrito Lateral de 

Fundações por Estacas do Tipo Hélice-Contínua em Solo Não Saturado. 2022. Dissertação 

(Mestrado em Geotecnia) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 

São Carlos, 2022. 

 

O território brasileiro, localizado em região tropical, é, em grande parte, coberto por solos não 

saturados. Essa condição do solo altera o seu comportamento e incorpora inúmeras novas 

variáveis no estudo geotécnico, entre elas a sucção do solo. Estruturas geotécnicas, como 

taludes, contenções e fundações, têm o seu comportamento regido pela resistência ao 

cisalhamento do solo ou pelo atrito na interface solo-estrutura. Em ambos os casos, a sucção do 

solo possui uma influência relevante que deve ser considerada no estudo, a fim de evitar 

condições desfavoráveis de segurança ou sobredimensionamento das estruturas. Neste 

contexto, esta dissertação tem como objetivo a avaliação do comportamento de fundações por 

estaca instaladas em solo não saturado e da variação sazonal da resistência por atrito lateral 

dessas fundações. Com este objetivo, foram realizadas provas de carga à tração em estacas do 

tipo hélice-contínua segmentada instrumentadas com extensômetros elétricos de resistência em 

diferentes épocas ao longo de um ano, acompanhadas pelo monitoramento do perfil de sucção 

do solo. Também foram realizados ensaios em laboratório para caracterização do solo e análise 

da variação da resistência ao cisalhamento da interface solo-argamassa utilizando uma prensa 

de cisalhamento modificada com controle de sucção. Os resultados experimentais em campo 

mostraram que a variação da sucção do solo possui maior amplitude quanto mais próximo à 

superfície. A variação sazonal da resistência por atrito lateral é nítida e maior em estacas mais 

curtas, atingindo valores máximos e mínimos, respectivamente, ao final da época de estiagem 

e de chuvas. Ademais, provas de carga conduzidas após inundação das estacas indicaram uma 

queda considerável da capacidade de carga com relação ao ensaio em condição natural. Por 

outro lado, nos ensaios de cisalhamento direto de interface com sucção controlada observou-se 

uma contribuição da sucção do solo na resistência ao cisalhamento, mas de pequena magnitude. 

 

Palavras-chave: solos não saturados, sucção do solo, fundações, estacas do tipo hélice-

contínua, resistência por atrito lateral, interface solo-estaca, variabilidade sazonal, provas de 

carga à tração. 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Zacarin, J. G. M. X. Evaluation of the Effect of Soil Suction on the Shaft Resistance of 

Continuous Flight Auger Piles in Unsaturated Soil. 2022. Dissertação (Mestrado em 

Geotecnia) - São Carlos School of Engineering, University of São Paulo, 2022. 

 

The Brazilian territory, located in a tropical region, is largely covered by unsaturated soils. This 

soil condition changes its behavior and brings several new variables into the geotechnical study, 

including soil suction. Geotechnical structures, such as slopes, retaining structures and 

foundations, have their behavior governed by the shear strength of the soil or by the frictional 

resistance at the soil-structure interface. In both cases, soil suction has a relevant influence that 

must be considered in the study, in order to avoid unfavorable safety conditions or 

overestimated structures. In this context, this study aims to assess the behavior of continuous 

flight auger piles installed in unsaturated soil and to evaluate the seasonal variation of the pile 

shaft resistance. To achieve this objective, tensile load tests were carried out at different times 

over a year on continuous flight auger piles instrumented with strain gages, with the monitoring 

of the soil suction profile. In addition, laboratory tests were carried out to characterize the soil 

and to analyze the variation of the soil-pile interface shear resistance with suction using a 

modified suction-controlled direct shear device. The experimental results on site showed that 

the closer the soil is to the surface, the greater is its suction variation amplitude. The seasonal 

variation of the pile shaft resistance was clearly observed, especially on shorter piles, reaching 

maximum and minimum values, respectively, at the end of the dry and rainy seasons. 

Furthermore, load tests conducted after wetting of the soil around the pile indicated a great 

reduction of the load capacity compared to the test in natural condition. In contrast, the interface 

direct shear tests with suction control showed a slight contribution of the soil suction to the 

interface shear resistance. 

 

Keywords: unsaturated soils, soil suction, foundations, continuous flight auger piles, shaft 

resistance, soil-pile interface, seasonal variability, tensile load test 
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1 INTRODUÇÃO 

No campo de estudo da engenharia geotécnica, é comum, ainda hoje, a utilização de 

modelos e métodos de cálculo e dimensionamento que levam consigo considerações e hipóteses 

simplificadoras importantes, as quais podem, em alguns casos, não representar 

satisfatoriamente a situação real. Este é o caso de diversas estruturas geotécnicas, como as 

estruturas de contenção, as fundações e os taludes, as quais são comumente projetadas e 

avaliadas lançando mão da teoria de mecânica dos solos desenvolvida para solos saturados. A 

despeito do grande avanço em tal disciplina advindo do princípio das tensões efetivas, 

apresentado por Terzaghi (1936), os solos presentes em regiões tropicais encontram-se, 

frequentemente, não saturados, o que requer uma abordagem diversa que considera fatores 

adicionais, visto que o seu comportamento é mais complexo que aquele de um solo saturado. 

A não-saturação do solo existente acima do nível do lençol freático, ou mais 

precisamente acima da franja capilar, leva ao surgimento de um dos principais fatores que altera 

o comportamento dos solos, a atuação da sucção. Este fenômeno tem efeito, por exemplo, na 

resistência ao cisalhamento do solo, consequentemente alterando as condições de estabilidade 

de taludes e de atrito em uma interface entre o solo e qualquer outro material. Este engloba os 

casos das estruturas de contenção e das fundações, sobretudo nos casos em que a resistência 

por atrito lateral rege a estabilidade da estrutura. 

Deve-se atentar, entretanto, ao fato de que a não-saturação do solo é, obviamente, uma 

condição intermitente do solo, uma vez que este está sujeito a umedecimentos e inundações, 

naturais ou artificiais. Não sem motivo, a ocorrência de chuvas intensas em determinadas 

épocas do ano, principalmente nas regiões litorâneas dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, 

leva ao umedecimento do solo, acarretando uma perda de resistência do material e consequentes 

instabilidades e escorregamentos. Essa instabilidade também é observada em solos colapsíveis, 

os quais recebem esse nome justamente por serem suscetíveis a sofrer uma redução de volume 

brusca e de grande magnitude sem qualquer acréscimo de cargas, apenas com o umedecimento 

do solo, fenômeno correspondente ao colapso. 

No campo de estudo das fundações, a condição de não-saturação do solo pode alterar 

consideravelmente a capacidade de carga do elemento de fundação, seja ele característico de 

uma fundação rasa ou profunda. A previsão dessa capacidade de carga é baseada, geralmente, 

em métodos determinísticos com base teórica ou empírica, sendo raros os métodos de cálculo 

e dimensionamento que levam em conta fatores como a sucção no solo e, mais raros ainda, os 

que consideram a sua variação sazonal ou a sua variação em profundidade. No Brasil, os 
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métodos mais adotados para cálculo da capacidade de carga são de natureza semiempírica e 

tomam como base resultados de ensaios de campo, principalmente o ensaio SPT (Standard 

Penetration Test) e, por vezes, o ensaio CPT (Cone Penetration Test). O dimensionamento de 

uma fundação feito através de tais métodos se trata de um cálculo simplificado, podendo ser 

desfavorável à segurança ou, por outro lado, levar a uma solução superdimensionada. 

As fundações por estacas instaladas em solos não saturados podem apresentar uma 

variação da capacidade de carga decorrente principalmente da variação da sua resistência por 

atrito lateral causada pela variação da sucção do solo na interface solo-estaca. Além disso, a 

amplitude desta variação de resistência por atrito lateral depende, entre outros fatores, do 

comprimento do segmento da estaca submetido à variação da condição de umidade. 

Diversos estudos foram realizados com o objetivo de analisar o efeito da variação da 

sucção na capacidade de carga de estacas, alguns deles por meio de ensaios de cisalhamento 

direto de interface em laboratório, simulando-se a interface solo-estaca (MILLER; HAMID, 

2007; HAMID; MILLER, 2009; HOSSAIN; YIN, 2014; BORANA et al., 2015) ou realizando-

se provas de carga e outros ensaios de campo (TEIXEIRA, 1993; CINTRA, 1995; CAMPELO, 

1994; GUIMARÃES, 2002; GUIMARÃES et al., 2004; MENEGOTTO, 2004). Ademais, cada 

um desses estudos buscou a obtenção de um conhecimento mais avançado e um aprimoramento 

das técnicas de previsão de capacidade de carga para os elementos representantes das fundações 

profundas. 

Tendo em vista todos os aspectos citados acerca da relevância de um estudo mais 

profundo da influência da não-saturação do solo no comportamento de estruturas geotécnicas 

e, em particular, de fundações por estacas, este projeto possui dois objetivos globais: 

 Compreender a faixa de variação da resistência por atrito lateral de uma fundação por 

estacas do tipo hélice-contínua em solo não saturado; 

 Quantificar o efeito da sucção na resistência por atrito lateral na interface solo-estaca. 

Para atender estes objetivos, a pesquisa foi dividida em três partes, sendo elas: 

 Avaliação do efeito da variação sazonal de sucção do solo na resistência por atrito lateral 

de estacas instaladas completamente em solo não saturado, considerando-se o período de um 

ano. Esta avaliação foi feita por meio do monitoramento da sucção do solo e de provas de 

carga à tração em fundações por estacas do tipo hélice contínua instrumentadas e instaladas 

no Campo Experimental de Fundações da EESC/USP, localizado na cidade de São Carlos; 

 Análise do efeito da sucção na resistência ao cisalhamento de interface solo-argamassa 

por meio de ensaios de cisalhamento direto com sucção controlada em laboratório; 
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 Comparação dos resultados experimentais obtidos com aqueles resultantes de cálculo 

de capacidade de carga por métodos semiempíricos e teóricos. 

Quanto à organização do documento, este é composto por 5 capítulos, sendo abordadas, 

no capítulo 1, a introdução ao tema e a apresentação dos objetivos gerais e específicos da 

pesquisa. O capítulo 2 é composto pela revisão bibliográfica do projeto, que abrange os 

principais conceitos e conhecimentos necessários para o entendimento da pesquisa. No capítulo 

3, se encontram os materiais e métodos que foram utilizados ao longo da pesquisa, seguido, no 

capítulo 4, pela apresentação e interpretação dos resultados. Por fim, no capítulo 5, são 

apresentadas as conclusões do projeto e propostos futuros estudos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Com o intuito de embasar o desenvolvimento do projeto, permitir discussões e análises 

dos resultados obtidos, foram levantados estudos, pesquisas, proposições e resultados 

disponíveis, os quais são apresentados a seguir. 

2.1 SOLOS NÃO SATURADOS 

2.1.1 DEFINIÇÃO 

De acordo com Fredlund e Rahardjo (1993), a diferenciação entre solos saturados e não 

saturados se torna necessária devido a diferenças básicas em sua natureza e seu comportamento 

relativo à engenharia. Os autores destacam dois diferenciais dos solos não saturados em relação 

aos solos saturados: a poropressão da água negativa em relação à poropressão do ar e o fato de 

um solo não saturado possuir mais de duas fases, isto é, além das duas fases presentes nos solos 

saturados constituídas pelas partículas sólidas e pela água que preenche os vazios, há também 

a presença de ar nos poros. Este fato caracteriza, para alguns autores, apenas uma fase adicional 

(LAMBE; WHITMAN, 1969) e, para outros (FREDLUND; MORGENSTERN, 1977), o 

acréscimo de duas fases, sendo elas a fase gasosa e a membrana contráctil, esta última 

correspondente à segunda fase adicional. Essas duas características estão presentes mais 

marcadamente em solos próximos à superfície e em ambientes relativamente secos, os quais 

são submetidos a dessaturações. 

2.1.2 CONCEITO DE SUCÇÃO 

Um dos conceitos mais importantes para o entendimento do comportamento dos solos 

não saturados é o conceito de sucção, que pode ser descrito como a avidez que o solo tem pela 

água. A existência da sucção é decorrente dos efeitos combinados de capilaridade, adsorção e 

de osmose, sendo a sucção total a soma das parcelas de sucção matricial, que envolve os efeitos 

de capilaridade e adsorção, e sucção osmótica (RICHARDS, 1928). Entretanto, como relatado 

por Fredlund e Rahardjo (1993), a maioria dos problemas de engenharia envolvendo solos não 

saturados está relacionada à componente de sucção matricial do solo, tornando as variações da 

sucção osmótica menos significativas. 

A variável correspondente à sucção matricial do solo, representada por s, é dada pela 

diferença entre a poropressão do ar e a poropressão da água no solo, conforme Eq. (1). 
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 s = u − u  (1) 

onde: 

u : poropressão do ar; 

u : poropressão da água. 

A sucção matricial é função de diversas propriedades do solo como a granulometria, 

geometria dos poros presentes entre as partículas sólidas, densidade do solo e grau de saturação 

(SHWAN, 2015). 

O comportamento mecânico de um solo não saturado depende do nível de sucção a que 

ele está submetido. Além disso, o volume de água presente nos vazios do solo está diretamente 

relacionado à sucção matricial do solo e ao seu índice de vazios (e), podendo ser representado 

e quantificado em termos de grau de saturação (Sr), teor de umidade gravimétrico (w) ou teor 

de umidade volumétrico (). 

O valor da sucção total expresso em kPa pode variar desde 0 (condição saturada) até 

1.000.000 kPa, valor para o qual todos os tipos de solo chegam próximo a um teor de umidade 

nulo. Entretanto, as preocupações, em termos de engenharia, com a eficiência das estruturas 

geotécnicas se concentram em valores relativamente baixos, geralmente entre 0 e 500 kPa 

(VANAPALLI et al., 1996). 

2.1.3 CURVA DE RETENÇÃO DE ÁGUA NO SOLO 

A relação entre a sucção e a variação da umidade do solo, quantificada pelo teor de 

umidade, gravimétrico ou volumétrico, ou o grau de saturação, é representada pela curva de 

retenção de água no solo. A relação entre essas variáveis referentes à quantidade de água no 

solo e outros índices físicos do solo é apresentada na Eq. (2). 

 θ ∙ (1 + e) = S ∙ e = w ∙ G  (2) 

onde: 

θ: teor de umidade volumétrico; 

w: teor de umidade gravimétrico; 

S : grau de saturação; 

e: índice de vazios; 

G : densidade relativa; 
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Tais curvas podem ser construídas através da obtenção do teor de umidade de amostras 

de solo, juntamente com a medição da sua sucção. A forma dessas curvas está intimamente 

relacionada com a textura, composição mineralógica e estrutura do solo (MACHADO, 1998). 

Fredlund e Rahardjo (1993) utilizam a analogia dos tubos capilares para explicar a razão 

pela qual a distribuição não-uniforme dos poros em um solo pode levar à histerese da curva de 

retenção de água, isto é, a curva de secagem e a curva de umedecimento apresentam trajetórias 

diversas. Como ilustra a Figura 2.1 e expõe Taylor (1948), para os processos análogos de 

umedecimento ou secagem de um tubo onde ocorre o fenômeno da capilaridade, a água atinge 

alturas diferentes mesmo com o nível d’água em posições idênticas. É possível notar, inclusive, 

o efeito que a diversidade do tamanho dos poros em um solo tem sobre a sucção matricial e, 

consequentemente, sobre a curva de retenção de água no solo. 

No caso do processo de umedecimento, ilustrado pela Figura 2.1(a), a presença de um 

bulbo de raio maior (r ) que o raio do tubo (r) pode impedir a água de continuar ascendendo. 

Trazendo a analogia dos tubos capilares para a mecânica dos solos, o mesmo fenômeno é 

observado em um solo com diferentes tamanhos de poros, no qual a água ascende por 

capilaridade. Já no caso de um processo de secagem, ilustrado pela Figura 2.1(b), a altura de 

capilaridade do tubo se mantém acima do bulbo de raio superior, mesmo que o nível d’água 

seja o mesmo do caso de umedecimento. 

A Figura 2.2 mostra um exemplo de uma típica curva de retenção de água com alguns 

pontos importantes em destaque, bem como as diferentes trajetórias para um processo de 

secagem e de umedecimento. O valor indicado como valor de entrada de ar pode ser definido 

como o valor de sucção matricial para o qual o ar começa a entrar nos poros de maior dimensão 

do solo, expulsando a água ali presente. Já a sucção residual é definida como o valor de sucção 

a partir do qual somente um aumento considerável na sucção é capaz de continuar removendo 

a água do solo (FREDLUND; XING, 1994). 

Comparando-se as duas trajetórias diversas, observa-se que um determinado valor de 

sucção é capaz de reduzir menos drasticamente o teor de umidade do solo na trajetória de 

secagem em relação à trajetória de umedecimento, ratificando a analogia dos tubos capilares 

anteriormente exposta. 

A curva de retenção de água é uma das características dos solos não saturados mais 

importantes para se ter em mãos, uma vez que correlaciona a sucção com o teor de umidade do 

solo, parâmetro de fácil obtenção, e permite estabelecer uma relação entre a resistência ao 

cisalhamento do solo e a sua sucção (FREDLUND, 1993). Diversos trabalhos foram 

desenvolvidos visando ao desenvolvimento de equações que melhor se ajustassem às curvas de 



36 
 

 
 

retenção de água ou que relacionassem tal curva com a resistência ao cisalhamento do solo de 

forma direta (VAN GENUCHTEN, 1980; FREDLUND; XING, 1994; VANAPALLI et al., 

1996; GITIRANA JR; FREDLUND, 2004). 

Os equacionamentos propostos por van Genuchten (1980) e Gitirana Jr e Fredlund 

(2004) são apresentados nos subitens 2.1.3.1 e 2.1.3.2, respectivamente. 

Figura 2.1 - Efeito da variação no tamanho dos poros e do processo de secagem ou umedecimento na 
capilaridade 

 
Fonte: adaptado de Taylor (1948) 

Figura 2.2 - Curva típica de retenção de água para solo siltoso 

 
Fonte: adaptado de Shwan (2015) 
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Machado (1998) determinou três curvas de retenção de água para o solo não saturado 

do Campo Experimental de Fundações da EESC-USP/São Carlos para as profundidades de 3, 

5 e 8 m, obtidas a partir de amostras indeformadas que foram submetidas à saturação e, em 

seguida, ao processo de drenagem (secagem). As curvas são apresentadas na Figura 2.3. 

Observa-se que o valor de entrada de ar para as três profundidades consideradas é 

semelhante e muito próximo a zero. Além disso, as curvas possuem característica de solos 

arenosos, nos quais a extração de considerável quantidade de água pode ser feita com um 

pequeno acréscimo de sucção matricial, no caso, mais acentuadamente entre 1 e 100 kPa. 

Figura 2.3 - Curvas de retenção de água do solo do Campo Experimental de Fundações da EESC-
USP/São Carlos 

 
Fonte: adaptado de Machado e Vilar (2003) 

2.1.3.1 MODELO DE VAN GENUCHTEN (1980) 

O modelo de van Genuchten (1980) foi desenvolvido para o cálculo da condutividade 

hidráulica utilizando a curva de retenção de água no solo para solos que apresentam distribuição 

unimodal de poros. Sua equação é representada, em termos de teor de umidade gravimétrico, 

pela Eq. (3), a qual é ajustada a partir de três parâmetros, v, n e m. O autor propôs uma relação 

entre os parâmetros n e m de m = 1 - 1/n, baseado na proposta de Mualem (1976). Estes 

parâmetros são definidos a partir de técnicas de regressão e podem envolver também os valores 
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de teor de umidade saturado e residual. Determinados os parâmetros, pode-se calcular o teor de 

umidade do solo a partir do valor de sucção. 

 w = w +
w − w

[1 + (α s) ]
 (3) 

onde: 

w: teor de umidade gravimétrico; 

wr: teor de umidade gravimétrico residual; 

ws: teor de umidade gravimétrico saturado; 

v, n e m: parâmetros de ajuste. 

2.1.3.2 MODELO DE GITIRANA JR. E FREDLUND (2004) 

O modelo proposto por Gitirana Jr e Fredlund (2004) é adequado tanto para curvas de 

retenção de água no solo com comportamento unimodal quanto bimodal. Para o caso das curvas 

bimodais, o equacionamento é baseado em quatro hipérboles definidas a partir dos pontos de 

condição saturada (Sr = 1) e sucção nula, e de condição seca (Sr = 0) e sucção de 106 kPa, além 

de outros 4 pontos correspondentes aos valores de entrada de ar e residuais dos dois trechos de 

dessaturação. Por fim, através de técnicas de regressão, obtém-se a constante de ajuste a' que 

melhor ajusta a curva aos dados de entrada. 

O extenso equacionamento deste modelo é apresentado em detalhes pelos autores no 

artigo. 

2.1.4 TENSÃO EFETIVA EM SOLOS NÃO SATURADOS 

Tendo em vista a grande aceitação e utilização do princípio das tensões efetivas em solos 

saturados desenvolvido por Terzaghi (1936), houve grande interesse em aplicar este conceito 

também no campo dos solos não saturados. Todas as equações de tensão efetiva propostas que 

lançaram mão de apenas uma variável de estado de tensão incorporavam parâmetros do solo, o 

que traz dificuldades ao problema (FREDLUND, 1993). 

Uma das equações mais difundidas neste campo foi proposta por Bishop (1959), 

apresentada na Eq. (4). 

 σ = (σ − u ) + χ(u − u ) (4) 

onde: 

': tensão normal efetiva; 
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: tensão normal total; 

: parâmetro relacionado ao grau de saturação do solo. 

O solo não saturado corresponde a um solo em uma condição intermediária entre o solo 

saturado e o solo seco, portanto, o valor de  estará compreendido entre 1 (condição saturada) 

e 0 (condição seca). Este parâmetro ilustra o quão influente a sucção matricial é em relação à 

tensão efetiva atuante no solo (MACHADO, 1998). 

A relação entre o parâmetro  e o grau de saturação do solo pode ser obtida 

experimentalmente e possui uma relação específica para cada tipo de solo, como apresentado 

por Bishop e Henkel (1962) na Figura 2.4 e na Figura 2.5. 

Mais recentemente, Khalili e Khabbaz (1998) procuraram encontrar um parâmetro que 

fosse mais apropriado para a correlação com o parâmetro , uma vez que o grau de saturação e 

este parâmetro não possuem relação única. Os autores utilizaram o parâmetro de razão de 

sucção, isto é, a razão entre a sucção matricial e o valor de entrada de ar do solo, e chegaram à 

conclusão que, para a maioria dos solos, pode-se obter uma relação única utilizando-se esta 

razão. 

Figura 2.4 - Dados experimentais de um silte não coesivo para relação entre χ e S  

 
Fonte: adaptado de Bishop e Henkel (1962) 
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Figura 2.5 - Dados experimentais de solos tipicamente compactados para relação entre  e Sr 

 
Fonte: adaptado de Bishop e Henkel (1962) 

Para evitar que fosse utilizado um parâmetro do material na definição da tensão efetiva 

em solos não saturados, Fredlund e Morgenstern (1977) propuseram a utilização de não apenas 

uma, mas duas variáveis de estado de tensão independentes. Em seu trabalho, os autores 

avaliam as variáveis de estado de tensão mais adequadas para se equacionar a tensão atuante 

em um solo não saturado. Através de um programa experimental, foi possível concluir que 

existem 3 pares de variáveis de tensão independentes adequados, sendo eles: (1) (σ − u ) e 

(u − u ); (2) (σ − u ) e (u − u ); (3) (σ − u ) e (σ − u ). 

Fredlund (1979) e Fredlund e Rahardjo (1987) consideram o segundo par de variáveis 

independentes o mais satisfatório para utilização na prática da engenharia. Sua vantagem se 

encontra no fato de uma variação no valor da tensão total poder ser separada dos efeitos 

causados por uma variação na poropressão da água. Além disso, a poropressão do ar é, na 

maioria dos casos práticos de engenharia, equivalente à atmosférica (i.e., u  = 0 kPa), o que 

simplifica o cálculo. 

2.1.5 MÉTODOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE DE SUCÇÃO 

A fim de poder trabalhar com a variável sucção, é necessário que seja feita ou a sua 

medição no solo ou o seu controle através de regulagens da poropressão do ar e da poropressão 

da água. 
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As técnicas utilizadas em campo são exclusivamente de medição de sucção. Por outro 

lado, em laboratório, a depender da situação, pode-se tanto impor uma sucção, isto é, controlá-

la, quanto medi-la. Como as medições em campo procuram gerenciar de forma passiva a 

influência de uma chuva ou carregamento na sucção do solo, é importante que seja escolhido 

um método que se adeque a essa exigência (MARINHO; SOTO; GITIRANA JR, 2015) 

Foi dado foco às quatro técnicas de medição que, de fato, foram utilizadas neste projeto, 

sendo elas o método do papel filtro, o método do funil de placa porosa (funil de Haines), os 

tensiômetros e os sensores de matriz granular. Quanto ao controle de sucção, foi estudada a 

técnica de controle de sucção desenvolvida por Hilf (1956), conhecida como técnica de 

translação de eixos. Os métodos serão descritos de forma relativamente sucinta, uma vez que 

não se trata do objetivo principal deste trabalho o estudo detalhado dos métodos de medição ou 

controle da sucção. 

2.1.5.1 MÉTODO DO PAPEL FILTRO 

O método do papel filtro consiste em um dos métodos de maior simplicidade e menor 

custo dentre os métodos de medição de sucção, conseguindo medir valores de sucção desde 10 

até 10.000 kPa, como relatam Marinho, Soto e Gitirana Jr. (2015). Apesar disso, os autores 

acrescentam que deve ser tomado rigoroso cuidado na sua operação para que a qualidade dos 

resultados não seja comprometida. 

Seu princípio de funcionamento se baseia no equilíbrio entre o papel filtro, que possui 

a capacidade de absorver água, e uma amostra de solo, que passa a água para o papel filtro até 

que o equilíbrio entre eles seja alcançado. Sabendo-se o teor de umidade do solo e obtendo-se 

o teor de umidade do papel filtro ao final do ensaio, é possível o cálculo do valor de sucção, 

uma vez que o papel filtro possui a relação sucção-teor de umidade previamente calibrada. 

Esse método possibilita a medição tanto da sucção total quanto da sucção matricial, a 

depender do tipo de procedimento utilizado, podendo ser: 

 Com o papel filtro suspenso acima da amostra de solo (Figura 2.6a); 

 Com o papel filtro em contato com a amostra de solo (Figura 2.6b). 
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Figura 2.6 - Tipos de fluxo da água da técnica do papel filtro: a) sem contato; e b) com contato 

 
Fonte: adaptado de Marinho, Soto e Gitirana Jr (2015) 

No primeiro caso, mede-se tanto a sucção matricial quanto a osmótica, ou seja, a sucção 

total, pois o fluxo ocorre em forma de vapor, vencendo tanto a força osmótica quanto a força 

capilar para alcançar o papel filtro. Já no segundo caso, mede-se a sucção matricial no solo, 

uma vez que a água passará ao papel filtro unicamente pelo fenômeno da capilaridade. 

Detalhes sobre os procedimentos corretos a serem seguidos e cuidados a serem tomados 

durante o ensaio são detalhados por Marinho, Soto e Gitirana Jr. (2015). 

2.1.5.2 FUNIL DE PLACA POROSA 

O funil de placa porosa, também conhecido como funil de Haines ou placa de sucção, é 

utilizado para imposição de valores de sucção matricial entre 0 e 70 kPa, dificilmente 

alcançando valores superiores a 20 kPa, devido a limitações físicas (MARINHO; SOTO; 

GITIRANA JR, 2015). Portanto, seu uso é recomendado para aquisição dos pontos iniciais da 

curva de retenção de água no solo. 

Seu princípio de funcionamento é bastante trivial e baseia-se na imposição de diferentes 

cargas hidráulicas ao corpo de prova de solo previamente saturado e posicionado sobre 

elemento poroso, resultando na imposição de uma poropressão de água negativa no solo. A 

Figura 2.7 ilustra esquematicamente a realização do ensaio. Uma vez alcançado o equilíbrio 

entre os pontos A e B, isto é, observada a ausência de fluxo de água, a sucção no solo será 

equivalente à pressão resultante da coluna d’água de altura h, ou seja: 

 (u − u ) = hγ  (5) 

Tendo em vista a medição de valores reduzidos de sucção, recomenda-se levar em 

consideração o valor de sucção média no centro do corpo de prova, pois uma pequena diferença 

no valor de h pode alterar significativamente o resultado. A Figura 2.8 ilustra todos os 

elementos componentes do instrumento. Mais informações e detalhes sobre procedimentos para 

realização do ensaio são fornecidos por Marinho, Soto e Gitirana Jr. (2015). 
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Figura 2.7 - Esquema de funcionamento do funil de placa porosa 

 
Fonte: Marinho, Soto e Gitirana Jr. (2015) 

Figura 2.8 - Elementos do instrumento funil de placa porosa 

 
Fonte: Marinho, Soto e Gitirana Jr. (2015) 

2.1.5.3 TENSIÔMETROS 

Os tensiômetros são instrumentos instalados em campo utilizados para medir 

diretamente a poropressão negativa da água, correspondente à sucção matricial do solo. Dado 

que o elemento poroso presente na extremidade do instrumento não impede a passagem dos 

sais solúveis, a sucção osmótica do solo é negligenciada (MARINHO; SOTO; GITIRANA JR, 

2015). 
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O instrumento em si consiste em um copo cerâmico poroso conectado a um sistema de 

medição de pressão através de um tubo plástico, como ilustrado na Figura 2.9. O copo cerâmico 

poroso, elemento que permite a medida de sucção no solo, deve estar internamente preenchido 

com água deareada e, externamente, em contato com o solo para que funcione como uma pedra 

porosa, impedindo a entrada de ar (SILVA JR., 2011). 

O seu princípio de funcionamento baseia-se no equilíbrio entre o solo e o tensiômetro. 

Uma vez que este estado é alcançado, a poropressão negativa da água será igual no instrumento 

e no solo. Deve-se atentar ao fato que o valor medido de poropressão negativa é numericamente 

igual a sucção matricial quando a poropressão do ar é igual à atmosférica. Caso contrário, deve-

se corrigir o valor medido pelo instrumento através da diferença entre a poropressão do ar e a 

pressão atmosférica. 

É importante ressaltar também que, caso o valor da sucção ultrapasse o valor de entrada 

de ar do copo de cerâmica poroso, este começará a ser dessaturado, permitindo a entrada de ar 

no tensiômetro. Além disso, para valores de sucção próximos a 90 kPa, é provável que ocorra 

a cavitação da água no tensiômetro (FREDLUND; RAHARDJO, 1993). Ambos os fenômenos 

descritos anteriormente comprometeriam o funcionamento do instrumento, requerendo a sua 

reinstalação. Detalhes acerca dos procedimentos, desde a preparação do instrumento 

previamente à instalação até a sua manutenção correta, são esclarecidos por Fredlund e 

Rahardjo (1993). 

Figura 2.9 - Elementos constituintes de um tensiômetro 

 
Fonte: Silva Jr. (2011) 
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2.1.5.4 SENSOR DE MATRIZ GRANULAR 

O sensor de matriz granular é um instrumento composto por eletrodos inseridos em uma 

matriz granular, a qual é envolta por uma manta e uma tela de aço, que permitem o contato com 

o solo (Figura 2.10). Este sensor foi desenvolvido a fim de contornar limitações existentes em 

outros instrumentos medidores de sucção do solo, patenteado por Larson (1985) e Hawkins 

(1993). Inicialmente, o sensor era utilizado principalmente na agricultura, com o objetivo de 

controlar a irrigação de plantações através da medição da sucção do solo. Seu funcionamento 

se baseia na variação da condutividade elétrica de acordo com a variação da condição de 

umidade do solo e suas leituras são feitas através de leitor portátil que se conecta aos terminais 

dos sensores (Figura 2.11). 

Por ser um instrumento não convencional para medição de sucção do solo no contexto 

da engenharia geotécnica e a fim de avaliar as limitações desses sensores, Mendes et al. (2007) 

avaliaram o tempo de resposta dos SMGs em comparação com um tensiômetro, além de 

avaliarem também a diferença no tempo de resposta de acordo com o processo de saturação a 

que foi submetido o instrumento. No estudo, os instrumentos foram, primeiramente, inseridos 

em solo compactado até que fosse atingido o equilíbrio das condições de sucção entre o solo e 

os instrumentos. Em seguida, foi adicionada certa quantidade de água ao solo, simulando o seu 

umedecimento. 

Quanto ao processo de saturação, dos 6 analisados, o único método que apresentou 

resultados insatisfatórios foi o de submersão curta (1 hora) seguido por aplicação de vácuo. 

Com relação ao tempo de resposta do SMG, os autores concluíram que este instrumento possui, 

em média, um tempo de resposta 3 vezes superior ao tempo de resposta do tensiômetro. Isto foi 

notável no processo de equilíbrio da sucção entre os dois meios, para o qual o tensiômetro 

necessitou de 24 horas, enquanto o SMG levou 72 horas. 

Figura 2.10 - Sensor de resistência elétrica tipo matriz granular (modelo Watermark) 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 2.11 - Leitor portátil dos sensores de matriz granular (modelo Watermark) 

 
Fonte: Próprio autor 

2.1.5.5 TÉCNICA DE TRANSLAÇÃO DE EIXOS HILF 

A técnica de translação de eixos proposta por Hilf (1956) permite que sejam impostos 

valores de sucção ao solo superiores à pressão atmosférica (i.e., 101 kPa), evitando, assim, a 

possível cavitação da água no sistema de medição da poropressão da água, conforme exposto 

no Item 2.1.5.3. 

Quando a pressão do ar é equivalente à atmosférica (i.e., u  = 0 kPa), a sucção matricial 

equivale numericamente à poropressão negativa da água. A técnica proposta pelo autor consiste 

exatamente em transladar a origem de referência da poropressão da água partindo da condição 

padrão da pressão de ar, equivalente à pressão atmosférica, para a pressão de ar atuante dentro 

de uma câmara onde possa ser imposta ou medida a sucção matricial no solo. Este procedimento 

permite que a poropressão da água no sistema de medição não resulte mais em um valor 

altamente negativo, o que elimina a eventual ocorrência do fenômeno da cavitação. 

Hilf (1956) demonstrou que, uma vez imposto um aumento de pressão de ar no 

ambiente, observa-se o mesmo aumento da poropressão da água, ou seja, a diferença entre a 

poropressão do ar e da água (i.e., a sucção matricial) permanece constante. 

Esta técnica permite justamente a imposição de valores de sucção matricial mais 

variados e superiores a 101 kPa em equipamentos que utilizam câmaras vedadas, nas quais é 

possível impor uma pressão de ar, como por exemplo o equipamento de cisalhamento direto 

adaptado utilizado nesta pesquisa. No entanto, é importante ressaltar que altos valores de sucção 

impostos ao solo só são possíveis com a utilização de pedras porosas com alto valor de entrada 

de ar, isto é, a sucção matricial imposta não deve ultrapassar tal valor para que o ar contido no 
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solo não comece a passar por esta pedra porosa, interferindo no sistema de medição da 

poropressão da água. 

A eficácia da técnica de translação de eixos foi verificada por Bishop e Blight (1963). 

Os autores realizaram dois ensaios de compressão não confinada sob as mesmas condições e 

com o mesmo solo, variando apenas a pressão de ar imposta, e encontraram duas curvas tensão 

por deformação praticamente coincidentes. 

2.1.6 RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO 

Com a finalidade de quantificar a resistência ao cisalhamento de solos não saturados, 

foram desenvolvidas várias equações, sendo a Eq. (6), proposta por Fredlund et al. (1978), a 

mais utilizada. Essa equação lança mão do par de variáveis de tensão independentes 

apresentados anteriormente no Item 2.1.4. 

 τ = c + (σ − u ) tan ϕ + (u − u ) tan ϕ   (6) 

onde: 

c': coesão efetiva do solo no seu estado saturado; 

( - ua): tensão normal líquida; 

(ua - uw): sucção matricial do solo; 

': ângulo de atrito interno efetivo; 

b: ângulo indicativo da taxa de aumento da resistência ao cisalhamento relacionada à 

sucção matricial do solo. 

Nota-se que a Eq. (6) consiste em uma extensão do critério de Mohr-Coulomb utilizado 

comumente como envoltória de resistência para os solos saturados. Uma vez que o solo se 

aproxima da condição de saturação, a poropressão da água se aproxima do valor da poropressão 

do ar, anulando o termo (ua – uw) e tornando a expressão equivalente à forma da envoltória dos 

solos saturados considerando o princípio das tensões efetivas (i.e., τ =  c + (σ − u ) tan ϕ ). 

No caso dos solos não saturados, devido à existência de duas variáveis independentes 

de estado de tensão, os círculos de Mohr correspondentes à envoltória de ruptura podem ser 

representados de uma maneira tridimensional, como exibe a Figura 2.12, assumindo que a 

envoltória de ruptura seja plana. Como matematicamente representado pela Eq. (6), os ângulos 

de inclinação ' e b assumidos constantes, correspondem, respectivamente, aos eixos da tensão 

normal líquida (i.e.,  - ua) e da sucção matricial (i.e., ua – uw). 
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Figura 2.12 - Envoltória de ruptura de Mohr-Coulomb estendida 

 
Fonte: adaptado de Fredlund (1993) 

Ho e Fredlund (1982) sugeriram que a parcela da resistência ao cisalhamento devido à 

sucção matricial fosse considerada como contribuinte para o aumento da coesão do solo, 

possibilitando, para um determinado valor de sucção, a utilização da envoltória de Mohr-

Coulomb bidimensionalmente. A proposta de Fredlund et al. (1978) considera que o ângulo de 

atrito efetivo do solo não se altera com a sucção e que a influência mensurável da sucção na 

resistência se traduz pelo ângulo b. 

Em seu estudo, Gan (1986) realizou diversos ensaios de cisalhamento direto com um 

solo não saturado composto por sedimentos depositados por geleiras, a fim de obter os valores 

dos parâmetros de resistência do solo. Através dos resultados, foi possível observar a tendência 

de diminuição do ângulo b com o aumento da sucção matricial, iniciando com um valor de 

25,5° e reduzindo drasticamente a valores tão baixos quanto 5°. 

Hamid e Miller (2009) confirmaram tais tendências referentes ao ângulo b observando 

que este possui valor equivalente ao ângulo de atrito efetivo do solo para valores baixos de 

sucção. No entanto, uma vez que o valor de entrada de ar do solo é ultrapassado, seu valor tende 

a diminuir com o aumento da sucção matricial, tornando a relação entre a sucção matricial e a 

resistência ao cisalhamento não linear. 
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Reis e Vilar (2004) avaliaram a resistência ao cisalhamento de solo residual maduro e 

jovem de gnaisse não saturados da região de Viçosa - MG, realizando ensaios triaxiais com 

sucção controlada com amostras indeformadas dos dois materiais. 

Os resultados obtidos para ambos os solos mostraram uma relação diretamente 

proporcional entre a resistência ao cisalhamento e a sucção, isto é, um aumento da sucção levou 

a um aumento na resistência ao cisalhamento do solo. Além disso, a hipótese de não alteração 

do ângulo de atrito interno efetivo do solo com a variação da sucção foi observada, juntamente 

com a relação não linear entre o crescimento da sucção e da resistência ao cisalhamento, a qual 

foi aproximada por função hiperbólica, considerando-se como intercepto de coesão aparente. 

Esta relação não linear se reflete na Eq. (6) justamente com a diminuição do valor de b com a 

crescente sucção. 

2.1.7 ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO EM INTERFACES COM SOLOS 
NÃO SATURADOS 

O equipamento de cisalhamento direto é um dos meios utilizados para determinação da 

envoltória de resistência de solos de uma maneira mais simples que o ensaio triaxial. O ensaio 

consiste em uma caixa de cisalhamento bipartida horizontalmente, cujas partes podem deslocar-

se uma em relação à outra, desenvolvendo forças de cisalhamento ao longo do plano horizontal 

compreendido entre as duas metades da caixa. Em se tratando de ensaios para avaliação de 

interfaces (e.g., solo-concreto, solo-aço), estudos feitos por diversos autores (HAMID; 

MILLER, 2009; BORANA et al., 2015) posicionam o solo na parte superior da caixa, ficando 

o outro material posicionado na metade inferior. 

No caso de estudo de solos não saturados, os ensaios de cisalhamento direto requerem 

um controle da sucção no corpo de prova de solo ou a medição da sucção do solo durante o 

ensaio. Para que seja possível o controle da sucção, o equipamento de cisalhamento direto 

convencional deve passar por adaptações que permitam o controle tanto da poropressão do ar 

como da água no corpo de prova ensaiado. 

Utilizando-se técnica de translação de eixos para imposição de sucções com valores 

acima de 101 kPa (i.e., 1 atm), exposta no Item 2.1.5.5, o ensaio deve ser conduzido dentro de 

uma câmara fechada com ar pressurizado para que a poropressão do ar possa ser superior à 

101 kPa (FREDLUND, 1993). Além da utilização desta técnica, deve ser prevista a instalação 

de uma pedra porosa de alto valor de entrada de ar logo acima da amostra de solo, permitindo 

a aplicação de uma pressão de água conhecida à amostra (BORANA et al., 2015). O valor de 

sucção imposta fica limitado ao valor de entrada de ar da pedra porosa utilizada. A Figura 2.13 
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ilustra uma caixa de cisalhamento direto adaptada para controle de sucção, utilizada por Borana 

et al. (2015), com os seus componentes devidamente identificados. 

O equipamento também deve ser apropriadamente instrumentado, possibilitando a 

medição das forças horizontal e vertical atuantes e dos deslocamento horizontal e vertical 

durante todas as etapas do ensaio. 

Figura 2.13 - Visão esquemática do equipamento de cisalhamento direto modificado 

 
Fonte: adaptado de Borana et al. (2015) 

2.2 FUNDAÇÕES EM SOLOS NÃO SATURADOS 

Conforme exposto no Item 2.1.6, a equação estendida de Mohr-Coulomb proposta por 

Fredlund et al. (1978) (Eq. 6) para solos não saturados representa, indiretamente, a relação entre 

a resistência ao cisalhamento e a variação do teor de umidade do solo, em consequência da 

relação direta deste com a sucção. Este fato deve ser levado em conta no dimensionamento de 

fundações, pois a resistência ao cisalhamento de uma interface que envolva o solo e outro 

material construtivo é essencial na análise da capacidade de carga de elementos de fundação, 

sobretudo quando se trata de fundações por estacas. 

É comum em regiões tropicais, onde há a presença de solos não saturados e com índices 

de vazios elevados, o fenômeno da colapsibilidade dos solos, ou seja, ocorrente devido à 

presença de solos que, quando submetidos à inundação ou ao umedecimento, sofrem uma queda 

brusca de resistência e, por conseguinte, uma redução de volume. Este fenômeno pode 
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comprometer estruturas devido a recalques diferenciais elevados resultantes deste fenômeno 

(CINTRA, 1995). 

Ainda a respeito da influência da colapsibilidade dos solos nas estruturas, 

Lobo et al. (2004) tomam como exemplo a camada de solo superficial de grande parte do centro 

e oeste do Estado de São Paulo, que é amplamente constituída por solos residuais de arenito 

não saturado e altamente porosos e apresentam, usualmente, o nível freático profundo. Nestes 

locais, é comum serem encontrados casos históricos de fissuras e rachaduras em paredes de 

alvenaria, mesmo em estruturas térreas de pequeno porte ou edifícios constituídos de poucos 

andares. Esse fenômeno se deve justamente à grande perda de resistência da camada superficial 

de solo oriunda do seu umedecimento, isto é, da redução da sucção matricial, o que reduz 

substancialmente o seu volume e gera, portanto, recalques diferenciais. 

Para investigar o comportamento de fundações diretas em solo não saturado, Costa et 

al. (2003) avaliaram a relação entre a sucção e o ganho de resistência do solo em termos de 

capacidade de carga para diferentes níveis de sucção através de provas de carga em placa 

realizadas na cidade de São Carlos (centro do estado de São Paulo), onde o solo é típico de 

regiões de clima tropical. Mais detalhes acerca do solo do local são apresentados no Item 3.1. 

Os ensaios de Costa et al. (2003) foram conduzidos para diferentes teores de umidade do solo 

e sob efeito de inundação, situação em que ocorre praticamente a anulação dos efeitos de 

sucção. As curvas carga por recalque obtidas nas provas de carga executadas são ilustradas na 

Figura 2.14. Comparando-se os ensaios inundados com os ensaios não inundados, observa-se 

que a sucção provocou um considerável aumento da capacidade de carga das estacas, mesmo 

sob efeito de valores relativamente baixos, como 15 e 22 kPa. 

Para o estudo de fundações por estaca em solo não saturado, Carvalho e Souza (1990) 

realizaram provas de carga estáticas em duas estacas escavadas, com diâmetro de 0,25 m e 

comprimento de 6 m, em Ilha Solteira (SP) nas condições de umidade natural (não saturado) e 

inundada (saturado). Os autores verificaram uma redução da ordem de 70% na capacidade de 

carga das estacas devido ao efeito da inundação, ou seja, a anulação do efeito da sucção do solo. 

Segundo os autores, os ensaios mostram que, mesmo para pequenas cargas atuantes, o efeito da 

inundação superficial provoca efeitos consideráveis na capacidade de carga. 

Silva (1990) apresenta em seu trabalho resultados de três provas de carga em estacas 

com diâmetro de 0,10 m, e comprimento de 2,50 m em Bom Jesus da Lapa - BA. A camada de 

solo potencialmente colapsível do local possui espessura da ordem de 6 a 8 m. O autor concluiu 

que houve uma redução da capacidade de carga das estacas de cerca de 75% devido à presença 

da água. 
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Figura 2.14 - Curva tensão x recalque dos ensaios de prova de carga em placa do tipo QML 

 
Fonte: Costa, Cintra e Zornberg (2003) 

Lobo et al. (1991) analisaram os efeitos da saturação do solo em provas de carga em 

dois tipos de estacas, escavadas e apiloadas, nas condições natural e inundada. As estacas 

escavadas analisadas possuíam diâmetro de 0,25 e 0,35 m e comprimento variando de 4 a 12 m 

e as estacas apiloadas, diâmetro de 0,25 e 0,35 m e comprimento variando de 2 a 12 m. As 

estacas foram inicialmente carregadas para a determinação da carga última e, em seguida, foram 

recarregadas com 50% da carga predeterminada. A inundação do ensaio foi feita após a 

estabilização dos recalques para a carga de trabalho. Os autores concluíram que as estacas 

escavadas, as quais sofreram uma redução de 40% da capacidade de carga, apresentaram maior 

sensibilidade ao efeito da inundação do terreno do que as estacas apiloadas, cujas capacidades 

de carga foram reduzidas em 30%. 

Guimarães et al. (2004) realizaram, em solo não saturado colapsível de Brasília - DF, 

provas de carga em estacas escavadas em diferentes períodos do ano, juntamente com ensaios 

de laboratório e campo, para que o efeito da sucção na capacidade de carga destas estacas 

pudesse ser avaliado. Os autores concluíram que a camada mais superficial de solo, até 3 m, era 

a que sofria maior variação de sucção e que esta variação, de fato, se dava ao longo de todo o 

ano, variando os resultados das provas de carga. Os resultados obtidos das provas de carga 

mostraram uma queda da capacidade de carga de 90 kN de uma estaca ensaiada em agosto, 

época seca, para uma estaca ensaiada em fevereiro, época úmida, correspondente a uma 

diminuição de 25%. 

Em casos de espessas camadas de solo laterizado com elevado potencial de colapso, são 

utilizadas estacas que ultrapassam a camada colapsível, apoiando-se em camada subjacente 
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mais resistente. Deve-se ter em mente, porém, que estacas que penetram camadas de solo 

colapsíveis podem estar sujeitas também a atrito negativo em parte do fuste caso haja inundação 

do solo, o que contribui com o aumento dos recalques (MASHHOUR; HANNA, 2016). Este 

fenômeno deve ser previsto e levado em consideração no dimensionamento da fundação de 

estruturas, uma vez que o solo que pode gerar atrito negativo passará de uma condição a favor 

da resistência a uma condição na qual não só a resistência desse trecho deixará de atuar, como 

também haverá um incremento no esforço. 

2.2.1 RESISTÊNCIA POR ATRITO LATERAL E DE PONTA DE ESTACAS 
INSTALADAS EM SOLOS NÃO SATURADOS 

Em se tratando especificamente de fundações profundas em solos não saturados, torna-

se importante a análise das parcelas individualizadas de resistência referentes à ponta e ao atrito 

lateral do elemento de fundação. A influência da sucção deve ser avaliada principalmente na 

resistência por atrito lateral da estaca, dado que esta sofre maior efeito do que a resistência de 

ponta, e, em muitos casos, corresponde à maior parcela da capacidade de carga do elemento de 

fundação. 

Teixeira (1993) apresenta resultados de provas de carga com inundação realizadas em 

duas estacas escavadas mecanicamente no Campo Experimental de Fundações da EESC/USP 

em São Carlos - SP. As estacas foram executadas com diâmetros de 0,40 e 0,50 m e 

comprimento de 10 m e foram ensaiadas nas condições de umidade natural e inundada. Em seu 

projeto, o autor utilizou, nas estacas ensaiadas, barras instrumentadas em cinco níveis diferentes 

com extensômetros, o que permitiu analisar separadamente os efeitos da inundação nas parcelas 

de resistência por atrito lateral e de ponta da estaca. 

Os resultados desta análise estão apresentados na Figura 2.15 e na Figura 2.16, nas quais 

se observa que a saturação do solo por inundação provocou a redução da capacidade de carga 

das estacas em cerca de 38%, para as estacas com diâmetro de 0,40 m, e de 35% para as estacas 

com diâmetro de 0,50 m. Destaca-se também que, por um lado, houve considerável diminuição 

da capacidade de carga devido à perda de resistência por atrito lateral, chegando a um valor da 

ordem de 50% do seu valor sem inundação, e por outro lado, a resistência de ponta praticamente 

não sofreu alterações sob efeito de inundação, o que confirma a grande influência da sucção 

sobretudo na resistência por atrito lateral de uma estaca. 
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Figura 2.15 - Carga de ponta e atrito lateral com e sem inundação - estaca com diâmetro de 0,40m  

 
Fonte: Teixeira (1993) 

Figura 2.16 - Carga de ponta e atrito lateral com e sem inundação - estaca com diâmetro de 0,50m 

 
Fonte: Teixeira (1993) 

Ferreira (1998) executou provas de carga rápida à compressão em 10 estacas apiloadas 

no Campo Experimental de Bauru - SP, com diâmetro de 0,25 m e comprimentos de 4, 7, e 

10 m, sendo que 4 destas estacas foram instrumentadas com extensômetros ao longo da 

profundidade, a fim de determinar a parcela de carga resistida pelo atrito lateral e pela ponta 

das estacas nas condições natural do terreno e inundada. O autor constatou que houve perda 
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significativa de resistência nos ensaios com pré-inundação do solo, da ordem de 47%, 26% e 

39%, para as estacas com comprimento de 4, 7, e 10 m, respectivamente. 

Quanto à variação das parcelas de capacidade de carga devido à inundação do terreno, 

o autor observou uma perda média de resistência por atrito lateral de 90,5% para estacas de 4 

m, indicando um grande risco de estacas curtas inseridas neste solo; de 31,5% para a estaca de 

7 m; e de 40,5% para as estacas de 10 m. Para nenhuma das estacas instrumentadas ensaiadas 

na condição inundada houve indícios de redução da resistência de ponta devido à inundação. 

A distribuição do atrito lateral médio nos trechos instrumentados de estacas inseridas 

em solo tropical apresenta valores maiores no trecho superior da estaca, diminuindo com a 

profundidade, contrariando as expectativas de resistência com relação ao ensaio SPT, que 

geralmente é crescente com a profundidade, e, consequentemente, aos métodos semiempíricos 

baseados no NSPT, frequentemente utilizados no cálculo da capacidade de carga de estacas. 

Na tentativa de avaliar a influência da variação sazonal do teor de umidade do solo e, 

consequentemente da sucção, no comportamento de estacas escavadas mecanicamente no solo 

poroso de Brasília - DF, Guimarães (2002) realizou provas de carga em diferentes épocas do 

ano. Foram executadas cinco estacas com diâmetro de 0,30 m, comprimento de 8 m e 

instrumentação ao longo do fuste. No entanto, o autor não obteve êxito em 4 estacas nas 

medidas de resistência por atrito lateral e ponta durante o ensaio. De posse dos perfis de 

umidade natural determinados com amostras retiradas no campo e das curvas características de 

retenção de água para cada profundidade, o autor também obteve os perfis de sucção do solo 

em diferentes épocas do ano. A Figura 2.17 ilustra os resultados do perfil de sucção do solo e 

as curvas carga por recalque para diferentes épocas do ano. Assim como observado por 

Guimarães et al. (2004), o maior valor de carga de ruptura obtido corresponde à prova de carga 

realizada em época final do período de estiagem (i.e., agosto), quando também se observam 

maiores valores de sucção. 

Verifica-se ainda que as variações de sucção mais expressivas ocorreram até a 

profundidade de 3,5 m, com pequenas variações para as demais profundidades do horizonte de 

solo laterítico. A dispersão dos valores de sucção volta a aumentar para a profundidade de 7,5 

a 9,0 m, provavelmente devido à influência dos efeitos de capilaridade do lençol freático. 

Com relação aos efeitos da sucção na resistência de tubulões escavados a céu aberto, 

Cintra et al. (2004) estudaram tubulões com diâmetro de fuste de 0,60 m e base alargada, 

instalados a uma profundidade de 8 m no Campo Experimental de Fundações da EESC-

USP/São Carlos. A sucção foi determinada por meio da correlação dos teores de umidade ao 

longo da profundidade do solo em campo com as curvas de retenção de água para as 
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profundidades correspondentes. Nos ensaios, foi colocado isopor na base do tubulão com a 

intenção de determinar os valores de resistência por atrito lateral e ponta separadamente. Com 

base nos resultados obtidos e avaliando-se a interferência da sucção, os autores apresentaram 

as curvas que relacionam estes dados (Figura 2.18), onde é possível notar a relevante influência 

da sucção, refletida principalmente no acréscimo da resistência por atrito lateral. 

Figura 2.17 - Perfis de sucção do solo para diferentes épocas do ano e resultados de prova de carga em 
estacas extrapoladas pelo critério de Van der Veen 

 
Fonte: Guimarães (2002) 

Figura 2.18 - Interferência da sucção matricial na variação da resistência por atrito lateral e de base em 
tubulão com base alargada 

 

 
Fonte: Cintra, Santos e Aoki (2004) 
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Avaliando 4 campos experimentais localizados em Bauru, Campinas, Ilha Solteira e São 

Carlos, os quais apresentam como características comuns a presença de uma camada superficial 

de solo porosa, além de nível d’água profundo, Yaegashi (2019) compilou os dados de provas 

de carga à tração e à compressão realizadas em diferentes tipos de estacas. Especificamente 

quanto às provas de carga à tração, o autor observou atritos laterais médios elevados para 

estacas do tipo ômega, raiz e hélice-contínua. Esta última, apesar de contemplar apenas 3 provas 

de carga, retornou um valor de 58 kPa para o atrito lateral médio, bastante superior àquele de 

33 kPa observado para as estacas escavadas. 

2.3 MÉTODOS DE CÁLCULO DE CAPACIDADE DE CARGA DE ESTACAS 

Assim como exposto no Capítulo 1 deste documento, os métodos de cálculo utilizados 

na previsão da capacidade de carga de estacas são, majoritariamente, de natureza empírica ou 

semiempírica, o que leva a certos equívocos e simplificações nem sempre favoráveis à 

segurança da estrutura ou muito conservadores, resultando em dimensionamentos 

economicamente desfavoráveis. Entretanto, os tradicionais métodos teóricos para previsão da 

resistência por atrito de estacas também não incorporam os efeitos da sucção do solo. Nos dois 

subitens a seguir, serão apresentados alguns dos métodos semiempíricos e teóricos existentes 

utilizados no cálculo da capacidade de carga ou atrito lateral das estacas. 

2.3.1 MÉTODOS SEMIEMPÍRICOS 

Os métodos semiempíricos mais difundidos no Brasil foram elaborados por Aoki e 

Velloso (1975), Décourt e Quaresma (1978, apud CINTRA; AOKI, 2010) e Teixeira (1996, 

apud CINTRA; AOKI, 2010). Estes três métodos são detalhados nos subitens a seguir. 

2.3.1.1 AOKI E VELLOSO (1975) 

Este método foi inicialmente desenvolvido para ser aplicado usando-se os resultados do 

ensaio de cone, CPT, como resistência de ponta do cone (qc) e atrito lateral unitário medido (fs), 

os quais são ponderados por dois fatores de correção, respectivamente, F1 e F2, variando de 

acordo com o método executivo da estaca e tabelados pelos autores (Tabela 2.1). Considerando-

se que o ensaio SPT é mais frequentemente utilizado no Brasil, foi proposta uma correlação 

entre qc e o índice NSPT, dada pela Eq. (7), bem como entre fs e NSPT, dada pela Eq. (8). 

 q = K × N  (7) 
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 f = R × K × N  (8) 

onde: 

K: coeficiente que varia conforme o tipo de solo, expresso em termos de tensão; 

R : razão de atrito do ensaio de cone, dado por fs/qc, expresso em %. 

Os autores fornecem tabelas com os valores de K e Rf, em caso de realização somente 

de ensaios SPT (Tabela 2.2) 

Desta forma, as resistências de ponta e por atrito lateral calculadas para fundação por 

estaca são dadas pelas Eq. (9) e Eq. (10), sendo Np correspondente ao NSPT observado na 

profundidade da ponta da estaca e NL correspondente ao valor médio em uma dada camada de 

espessura L de solo ao longo da estaca (se a estaca atravessar várias camadas, diferentes 

valores de rL são considerados no cálculo). Desta maneira, a capacidade de carga (R) de uma 

fundação por estaca pode ser calculada pela Eq. (11), onde Ap corresponde a área de ponta e U 

ao perímetro da estaca. 

 r =
K × N

F
 (9) 

 r =
R × K × N

F
 (10) 

 R =
K × N

F
A +

U

F
(R × K × N × ∆ ) (11) 

onde: 

Ap: área de ponta da estaca; 

U: perímetro da estaca. 

Tabela 2.1 - Fatores de correção F1 e F2 em função do tipo de estaca  

Tipo de estaca F1 F2 

Franki 2,50 2F1 

Metálica 1,75 2F1 

Pré-moldada 1+D/0,80 2F1 

Escavada 3,0 2F1 

Raiz, Hélice-contínua e Ômega 2,0 2F1 
Fonte: adaptado de Aoki e Velloso (1975) 
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Tabela 2.2 - Coeficientes K e Rf em função do tipo de solo (continua) 

Tipo de solo K (MPa) Rf (%) 

Areia 1,00 1,40 

Areia siltosa 0,80 2,00 

Areia silto-argilosa 0,70 2,40 

Areia argilosa 0,60 3,00 

Areia argilo-siltosa 0,50 2,80 

Silte 0,40 3,00 

Silte arenoso 0,55 2,20 

Silte areno-argiloso 0,45 2,80 

Silte argiloso 0,23 3,40 

Silte argilo-arenoso 0,25 3,00 

Argila 0,20 6,00 

Argila arenosa 0,35 2,40 

Argila areno-siltosa 0,30 2,80 

Argila siltosa 0,22 4,00 

Argila silto-arenosa 0,33 3,00 
Fonte: Aoki e Velloso (1975) 

2.3.1.2 DÉCOURT E QUARESMA (1978) 

O método de cálculo, inicialmente desenvolvido por Décourt e Quaresma (1978, apud 

CINTRA; AOKI, 2010) e atualizado por Décourt (1996), é composto por duas equações 

principais para a obtenção da resistência de ponta e por atrito lateral, respectivamente mostradas 

na Eq. (12) e na Eq. (13). 

 r = C × N  (12) 

 r = 10 ×
N

3
+ 1  (kPa) (13) 

onde: 

C: coeficiente característico do solo, tabelado pelos autores (Tabela 2.3), em termos de tensão. 

Neste caso, o Np deve ser calculado a partir de 3 valores: o correspondente ao nível da 

base, o imediatamente acima e o imediatamente abaixo. Para o atrito lateral, NL equivale à 

média dos índices NSPT ao longo de todo o fuste. 

Décourt (1996) acrescentou dois fatores  e  que multiplicam as parcelas de resistência 

de ponta e por atrito lateral, respectivamente, e que são tabelados de acordo com o tipo de estaca 

e o tipo de solo (Tabela 2.4 e Tabela 2.5). A capacidade de carga da fundação por estaca pode 
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ser calculada, então, pela Eq. (14). Estes fatores, no entanto, baseiam-se em um número 

reduzido de dados disponíveis, sobretudo no que tange às estacas do tipo hélice-contínua, raiz 

ou injetada sob altas pressões (CINTRA; AOKI, 2010). 

Tabela 2.3 - Valores do coeficiente C em função do tipo de solo 

Tipo de solo C (kPa) 

Argila 120 

Silte argiloso (solo residual) 200 

Silte arenoso (solo residual) 250 

Areia 400 
Fonte: Décourt (1996) 

Tabela 2.4 - Valores do fator  em função do tipo de solo e de estaca 

Tipo de solo 
Tipo de estaca 

Escavada 
em geral 

Escavada 
(bentonita) 

Hélice 
contínua 

Raiz 
Injetada sob 
altas pressões 

Argilas 0,85 0,85 0,30 0,85 1,00 
Solos intermediários 0,60 0,60 0,30 0,60 1,00 

Areias 0,50 0,50 0,30 0,50 1,00 
Fonte: Décourt (1996) 

Tabela 2.5 - Valores do fator 'em função do tipo de solo e de estaca  

Tipo de solo 
Tipo de estaca 

Escavada 
em geral 

Escavada 
(bentonita) 

Hélice 
contínua 

Raiz 
Injetada sob 
altas pressões 

Argilas 0,80 0,90 1,00 1,50 3,00 

Solos intermediários 0,65 0,75 1,00 1,50 3,00 

Areias 0,50 0,60 1,00 1,50 3,00 
Fonte: Décourt (1996) 

 R = α × C × N × A + β × 10 ×
N

3
+ 1  (kPa) (14) 

2.3.1.3 TEIXEIRA (1996) 

Baseando-se no uso de outros métodos de cálculo de capacidade de carga de estacas, 

envolvendo também os dois acima expostos, Teixeira (1996, apud CINTRA; AOKI, 2010) 

propõe a Eq. (15) e a Eq. (16) para o cálculo da resistência de ponta e por atrito lateral, 

respectivamente. Novamente, constam dois parâmetros tabelados (Tabela 2.6 e Tabela 2.7 ), 

denominados ' e ', sendo que o primeiro varia de acordo com o tipo de solo e o tipo de estaca, 
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enquanto o segundo varia somente de acordo com o tipo de estaca. Portanto, a capacidade de 

carga de uma fundação por estaca é calculada pela Eq. (17). 

Neste método, o valor de Np equivale ao valor médio medido no intervalo de 4 diâmetros 

acima e 1 diâmetro abaixo da ponta da estaca. Para a resistência por atrito lateral, o valor de NL 

equivale à média do NSPT ao longo do fuste. 

 r = α′ × N  (15) 

 r = β′ × N  (16) 

 R = α′ × N × A +  β′ × N × U × L (17) 

Tabela 2.6 - Valores do parâmetro ' em função do tipo de solo e de estaca 

Solo 
(4 < NSPT < 40) 

Tipo de estaca - '(kPa) 

Pré-moldada e 
perfil metálico 

Franki 
Escavada a 
céu aberto 

Raiz 

Argila siltosa 110 100 100 100 

Silte argiloso 160 120 110 110 

Argila arenosa 210 160 130 140 

Silte arenoso 260 210 160 160 

Areia argilosa 300 240 200 190 

Areia siltosa 360 300 240 220 

Areia 400 340 270 260 

Areia com pedregulhos 440 380 310 290 
Fonte: Teixeira (1996, apud CINTRA; AOKI, 2010) 

Tabela 2.7 - Valores do parâmetro ' em função do tipo de estaca 

Tipo de estaca '(kPa) 

Pré-moldada e Perfil metálico 4 

Franki 5 

Escavada a céu aberto 4 

Raiz 6 
Fonte: Teixeira (1996, apud CINTRA; AOKI, 2010) 

2.3.2 MÉTODOS TEÓRICOS 

Bowles (1997) apresenta três dos métodos mais comumente utilizados para cálculo da 

resistência por atrito lateral de estacas, RL, partindo da Eq. (18). Estes métodos são chamados 

de ,  e , correspondendo a fatores multiplicadores contidos dentro da parcela de fs, e são 
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utilizados principalmente para estacas instaladas em solos coesivos, podendo o método  ser 

adotado também para solos não coesivos. 

 R = A × f   (18) 

onde: 

AS: superfície efetiva da estaca na qual atua a resistência por atrito lateral; 

fS: resistência por atrito lateral a ser calculada. 

2.3.2.1 MÉTODO  

O método  de Skempton (1959) foi desenvolvido através da realização de provas de 

carga em estacas escavadas instaladas em diversos locais de Londres em solos argilosos, 

servindo, portanto, como um método adequado para solos finos e coesivos. O valor de '', 

chamado fator de adesão, corresponde a um multiplicador da resistência não drenada do 

material, cu, que resulta, então, na resistência por atrito lateral das estacas calculada através da 

Eq. (19). 

 f = α′′ × c  (19) 

O autor conclui que um valor médio adequado para '' é de 0,45, porém os limites 

inferior e superior podem chegar, respectivamente, a 0,3 e 0,6. Ademais, foi possível chegar à 

conclusão de que o valor de '' depende, principalmente, de fatores associados ao alívio de 

tensões provocado pela abertura dos furos na execução das estacas e do acréscimo de teor de 

umidade na interface solo-estaca, provocado tanto pela abertura do furo como pela própria 

concretagem das estacas, em casos de estacas de concreto. 

2.3.2.2 MÉTODO  

O método , desenvolvido por Burland (1973), traz consigo três suposições importantes: 

(a) durante a instalação de estacas, sejam elas cravadas ou escavadas, a remoldagem do solo 

adjacente a esta leva a um intercepto de coesão nulo na envoltória de Mohr-Coulomb; (b) 

devido ao volume deslocado e após a dissipação do excesso de poropressão, a tensão horizontal 

atuante na superfície da estaca é no mínimo equivalente a tensão existente anteriormente à sua 

instalação, isto é, superior a K0 x 'v; e (c) a deformação por cisalhamento ocorre em uma 

camada esbelta ao redor do fuste da estaca e a sua drenagem ocorre ou de maneira muito rápida 
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durante a aplicação da carga ou ocorreu anteriormente entre o processo de instalação e 

carregamento. Tal método, diferentemente dos métodos  e , também pode ser utilizado no 

cálculo de resistência por atrito lateral de estacas instaladas em solos granulares. 

O equacionamento proposto pelo autor é apresentado na Eq. (20). 

 f = K × σ′ × tan δ′ = β′′ × σ′  (20) 

onde: 

K0: coeficiente de empuxo do solo em repouso; 

': ângulo de atrito da interface solo-estaca; 

'': coeficiente produto de K × tan δ′. 

2.3.2.3 MÉTODO  

O método λ foi desenvolvido por Vijayvergiya e Fotch (1972), com foco estabelecido 

no dimensionamento de estacas para instalação off-shore, através de resultados de provas de 

carga executadas em estacas tubulares, de diversos comprimentos e diâmetros, instaladas em 

argilas normalmente e pré-adensadas. O equacionamento do método é apresentado na Eq. (21) 

e o coeficiente de capacidade de atrito, , pode ser obtido através da Figura 2.19, desenvolvida 

pelos autores, que correlaciona este coeficiente com o comprimento das estacas. 

 f = λ × (σ′ + 2c ) (21) 
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Figura 2.19 - Coeficiente λ por penetração da estaca 

 
Fonte: adaptado de Vijayvergiya e Fotch (1972) 

2.3.3 ADAPTAÇÃO DOS MÉTODOS TEÓRICOS PARA SOLOS NÃO 
SATURADOS 

Os três métodos anteriormente apresentados não consideram o efeito da sucção no cálculo 

da resistência por atrito lateral das estacas. Vanapalli e Taylan (2011) incorporaram a estes 

métodos de cálculo o efeito da sucção matricial, possibilitando as suas utilizações também em 

estacas instaladas em solos não saturados. 

A seguir, são apresentadas as três equações referentes a cada um dos métodos, ,  e , 

com as modificações propostas, respectivamente nas Eq. (22), Eq. (23) e Eq. (24), para o cálculo 

da resistência por atrito lateral de estacas instaladas em solos não saturados, denominado fS(NS). 

 f ( ) = α′′ × c 1 +
u − u

(P /101,3)
S /μ  (22) 
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onde: 

Pa: pressão atmosférica; 

υ e μ: parâmetros de ajuste. 

 f ( ) = ε × c′ + β′′ × σ + (u − u ) × (S ) tan δ′ (23) 

onde: 

c'a: intercepto de adesão efetiva; 

κ: parâmetro de ajuste função do índice de plasticidade, I , dado por Vanapalli e Fredlund 

(2000); 

ε: parâmetro de redução da adesão. 

 f ( ) =  λ σ′ + 2c
u − u

(P /101,3)
S /μ   (24) 

Para validação das modificações propostas, foram realizadas diversas provas de carga em 

laboratório com estacas-modelo tubulares de aço instaladas em solo estaticamente compactado, 

considerando condições saturadas e não saturadas, em diferentes graus de saturação e com 

medição da sucção, além de também incluir condições drenadas e não drenadas, aplicadas 

variando a velocidade de carregamento do ensaio. A Tabela 2.8 sintetiza todas as condições dos 

seis ensaios executados. 

Tabela 2.8 - Resumo das propriedades e condições da cada prova de carga 

Condição 
do ensaio 

s  d e w Sr 
Velocidade de 
carregamento 

kPa kN/m³ kN/m³ - % % mm/min 

NS - ND1 203 16,0 14,3 0,85 13 43 1,14 

NS - D 203 16,0 14,3 0,85 13 43 0,01 

S - ND 0 16,0 14,3 0,85 31 96 1,14 

S - D 0 16,0 14,3 0,85 31 96 0,01 

NS - ND2 110 18,6 16,2 0,64 16 65 1,14 

NS - ND3 53 19,2 16,4 0,61 18 76 0,01 
Fonte: adaptado de Vanapalli e Taylan (2011) 

onde: 

: peso específico do solo; 

d:peso específico seco do solo; 

NS/S: condição não saturada (NS) ou saturada (S); e 

ND/D: condição não drenada (ND) ou drenada (D). 
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Após terem sido feitos os cálculos e retroanálises para os valores dos coeficientes '', '' 

e , foi feita a comparação dos resultados dos três métodos com os valores de resistência 

medidos, ambos apresentados na Tabela 2.9. Observa-se uma boa coerência entre os valores 

estimados e medidos, além do evidente incremento de resistência que advém da crescente 

sucção a este aplicada. 

Tabela 2.9 - Resultados dos ensaios e previsões de resistência por atrito lateral 

w s 
RL calculado 
(método ) 

RL calculado 
(método ) 

RL calculado 
(método ) 

RL medido 

% kPa kN kN kN kN 

31 0 0,13 - 0,09 0,10 

18 53 0,59 - 0,47 0,50 

13 203 0,64 - 0,55 0,68 

16 110 0,67 - 0,64 0,55 

31 0 - 0,11 - 0,16 

13 203 - 0,73 - 0,80 
Fonte: adaptado de Vanapalli e Taylan (2011) 

2.4 ESTUDO DE INTERFACES COM SOLOS 

A interface entre dois materiais é uma região de contato onde ocorre transferência de 

tensões. Em se tratando de interfaces com solo, o seu comportamento é influenciado por 

diversos fatores adicionais em comparação, por exemplo, com interfaces em aço, associados 

justamente ao fato de o termo solo abranger materiais que podem apresentar características 

bastante distintas entre si. Além disso, o comportamento de tais interfaces é de grande interesse 

de estudos, pois rege, em muitos casos, o comportamento de estruturas geotécnicas, como por 

exemplo o de estruturas de contenção ou de uma fundação por estacas, englobando tanto o 

contexto dos solos saturados como dos solos não saturados. 

Visando avaliar o comportamento de interfaces entre solo e diversos materiais de 

construção, Potyondy (1961) realizou diversos ensaios de cisalhamento direto, quantificando a 

influência de algumas variáveis. Para isso, o autor variou o tipo de material de construção (aço, 

madeira e concreto) e de solo (areia, silte e argila), as condições de confinamento, a rugosidade 

da superfície e o teor de umidade do solo. Desta maneira, foi possível obter os parâmetros de 

resistência de uma interface de maneira análoga aos parâmetros de resistência de Mohr-

Coulomb de um solo, denominados de adesão (ca), em vez de coesão, e ângulo de atrito da 

interface (), no lugar de ângulo de atrito interno do solo. 
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2.4.1 INFLUÊNCIA DA RUGOSIDADE DA SUPERFÍCIE 

No tocante à influência da rugosidade da superfície no comportamento das interfaces, 

Uesugi e Kishida (1986) realizaram ensaios de cisalhamento com três areias distintas, 

considerando diferentes valores de D50 e angularidade dos grãos, em contato com superfície 

metálica de variada rugosidade, a fim de avaliar os efeitos dessas variáveis no coeficiente de 

atrito, dado pela razão entre a tensão cisalhante e a tensão normal na ruptura. 

Tendo em vista a influência do valor de D50 no comportamento da interface, os autores 

propuseram a normalização de Rmax, que representa a altura relativa máxima entre o maior pico 

e o maior vale em uma dada superfície, considerando uma extensão L equivalente ao valor de 

D50. Portanto, a rugosidade normalizada, Rn, pode ser quantificada através da Eq. (25). 

 R =
R (L = D )

D
 (25) 

Os autores, relacionando o coeficiente de atrito na ruptura com a rugosidade 

normalizada da superfície, observaram que um aumento na rugosidade da superfície possui 

efeito positivo no coeficiente de atrito até um certo limite, denominado ponto de rugosidade 

crítica, no qual a ruptura do sistema passa a ser regida pelo solo e não mais pela interface entre 

os dois materiais. A Figura 2.20 ilustra este comportamento bilinear entre a rugosidade 

normalizada e o coeficiente de atrito. 

Frost et al. (2002) realizaram também estudo experimental em laboratório avaliando a 

interface de duas areias distintas com diversos materiais, entre eles concreto, aço, madeira e 

incluindo também as geomembranas. O resultado do estudo, neste caso avaliando a influência 

da rugosidade no ângulo de atrito da interface (δ), condiz com a tendência observada por Uesugi 

e Kishida (1986). Neste caso, o máximo ângulo de atrito da interface observado não ultrapassou 

em nenhum caso o valor de ângulo de atrito interno do solo. 



68 
 

 
 

Figura 2.20 - Coeficiente de atrito x Rugosidade normalizada 

 
Fonte: adaptado de Uesugi e Kishida (1986) 

2.4.2 INFLUÊNCIA DO TEOR DE UMIDADE DO SOLO 

Assim como constatado por Potyondy (1961), o teor de umidade do solo também possui 

influência na resistência da interface. Conforme visto no Item 2.1.3, a um determinado nível de 

sucção atuante no solo, existirá um teor de umidade associado, portanto, quando este parâmetro 

é envolvido na análise, a mecânica dos solos não saturados se torna mais apropriada na 

avaliação do comportamento da interface. 

Hamid e Miller (2009) estudaram o comportamento da interface entre um silte argiloso 

de baixa plasticidade não saturado e uma superfície metálica, em duas condições de rugosidade 

distintas, lisa (R  = 0,05) e rugosa (R  = 7,60). A Eq. (26) se trata de um modelo linear utilizado 

para prever a resistência ao cisalhamento de uma interface com solo não saturado, análoga à 

Eq. (6). 

 τ = c + (σ − u ) tan δ + (u − u ) tan δ  (26) 

onde: 

b: ângulo de atrito da interface relativo à sucção matricial. 

Os autores concluíram que a Eq. (26) consegue estimar de forma aceitável a resistência 

ao cisalhamento de tais interfaces no intervalo de sucção avaliado de 20 a 100 kPa. Além disso, 

os resultados mostram claramente que a rugosidade da interface tem grande influência no seu 
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comportamento, bem como a evolução da sucção matricial durante a realização do ensaio 

quando se comparam o ensaio somente com solo e o ensaio de interface com solo. No caso das 

interfaces, o ângulo de atrito relativo à sucção matricial é consideravelmente menor, justificado, 

possivelmente, pelos rompimentos dos meniscos ao longo do plano de falha e por diferenças na 

sucção matricial e na matriz do solo ao longo da interface. 

Hossain e Yin (2014) avaliaram também a influência da sucção no comportamento ao 

cisalhamento de interfaces, porém, neste caso, utilizando uma areia siltosa e argamassa de 

cimento, acrescentando ainda uma análise da dilatância da interface de acordo com a tensão 

normal líquida e a sucção matricial.  

Os autores chegaram a conclusões condizentes com os resultados obtidos por Hamid e 

Miller (2009), entre elas que a resistência ao cisalhamento da interface aumenta com o aumento 

tanto da tensão normal líquida quanto da sucção matricial e que o ângulo de atrito da interface 

referente à sucção matricial, b, diminui com o aumento da sucção imposta. 

Ademais, conforme mostrado na Figura 2.21 e na Tabela 2.10, as quais mostram os 

resultados dos ensaios de cisalhamento direto na interface e os parâmetros relativos à envoltória 

de ruptura (Eq. 26), o aumento na sucção matricial gerou um aumento tanto no ângulo de atrito 

aparente da interface, δ , quanto do intercepto de adesão, ca. O aumento do primeiro 

parâmetro foi justificado pelos autores pelo provável aumento do ângulo de dilatância causado 

pelo aumento da sucção. Já em relação ao segundo parâmetro, seu aumento teria causa 

relacionada à parcela de acréscimo de resistência referente ao ângulo b (i.e., a parcela 

(u − u ) tan δ ). 

Por fim, foram comparadas as resistências ao cisalhamento da interface com aquelas do 

solo não saturado por si só. Observou-se que, até determinado valor de sucção matricial, no 

estudo de aproximadamente 100 kPa, a resistência da interface foi superior àquela do solo. A 

partir deste ponto, a tendência se inverteu. Segundo os autores, tal fenômeno se deve 

provavelmente aos menores valores do intercepto de adesão, ca, e do ângulo b da interface em 

comparação com o intercepto de coesão, c, e do ângulo b do solo, respectivamente, uma vez 

que o ângulo de atrito aparente da interface, δ , permaneceu equivalente ao ângulo de atrito 

aparente do solo para o intervalo de sucção analisado. 
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Figura 2.21 - Envoltórias de ruptura da interface solo-cimento correspondente a diferentes sucções 

 
Fonte: adaptado de Hossain e Yin (2014) 

Tabela 2.10 - Variação de max, ca e b com a sucção matricial obtida das envoltórias de ruptura 

Sucção matricial (kPa) max (°) ca (kPa) b (°) 

0 31,5 16,4 31,5 

50 33,2 37,5 22,9 

100 37,0 41,6 14,2 

200 37,5 54,0 10,7 

300 38,1 58,5 8,0 
Fonte: adaptado de Hossain e Yin (2014) 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Para alcançar os objetivos propostos neste projeto, foram realizadas atividades 

desmembradas em duas partes principais: 

 Provas de carga à tração em fundações por estacas do tipo hélice-contínua, instaladas 

em solo não saturado, instrumentadas ao longo do seu comprimento, a fim de avaliar a 

variação da resistência por atrito lateral ao longo do ano. Paralelamente, foi feito o 

monitoramento da sucção do solo no local para investigar o efeito deste parâmetro na 

variação da resistência por atrito lateral; 

 Ensaios em laboratório incluindo a obtenção da curva de retenção de água do solo do 

local de estudo e ensaios de cisalhamento direto da interface solo-argamassa com controle 

de sucção para avaliar o efeito  da sucção do solo na resistência por atrito lateral na interface 

solo-estaca. 

As duas atividades supracitadas estão detalhadas nos itens apresentados em seguida, 

precedidas pela coleta de informações e descrição do Campo Experimental de Fundações da 

EESC/USP, em São Carlos/SP, onde foi realizado o presente estudo. 

3.1 CARACTERÍSTICAS DO SOLO DO CAMPO EXPERIMENTAL DE 
FUNDAÇÕES DA EESC/USP - SÃO CARLOS (SP) 

O solo encontrado no Campo Experimental da EESC/USP em São Carlos - SP, local 

onde foram realizados os experimentos desta dissertação, é representativo do interior do estado 

de São Paulo, com características lateríticas e perfil não saturado. 

Em pesquisas anteriores, foram realizadas sondagens de simples reconhecimento (SPT) 

e ensaios de cone (CPTu) até a profundidade de 20 m, cujos resultados são apresentados na 

Figura 3.1. O perfil do terreno é formado por uma camada de areia argilosa superficial 

intemperizada com espessura variando de 5 a 7 metros, de origem coluvial e aluvial, 

geologicamente denominada de Sedimento Cenozóico, composta por aproximadamente 20 a 

30% de argila, 10% de silte e 60 a 70% de areia. Este solo cobre boa parcela da região centro-

oeste do Estado de São Paulo, sendo bastante poroso, pouco compacto e apresentando 

comportamento colapsível. A camada subjacente se trata de um solo residual de arenito da 

Formação Bauru (MACHADO; VILAR, 2003). 

O lençol freático no local varia de 9 a 12 metros de profundidade de acordo com a época 

do ano, atingindo, geralmente, a maior profundidade nos meses de setembro a outubro e a menor 
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profundidade nos meses de março ou abril. O perfil de solo completo é apresentado também na 

Figura 3.1. Para esta pesquisa, foi realizado um novo ensaio SPT, localizado próximo às estacas 

estudadas nesta pesquisa, cujos resultados são apresentados no próximo item. 

Machado e Vilar (2003) obtiveram o perfil de sucção do solo deste terreno por meio de 

curvas características construídas com ensaios com amostras indeformadas retiradas em 

diferentes profundidades (2, 4, 6 e 8 m). Como mostra a Figura 3.1, a sucção do solo na camada 

superior é maior do que nas demais camadas sotopostas. 

Figura 3.1 - Resultados dos ensaios realizados no Campo Experimental da EESC 

 
Fonte: adaptado de Machado e Vilar (2003) e Menegotto (2004) 

3.2 SONDAGEM SPT 

A sondagem SPT executada no Campo Experimental de Fundações foi realizada no dia 

17/10/2020 até a profundidade de 16,45 m. O log de sondagem é apresentado na Figura 3.2. 

Nota-se que o perfil de solo investigado segue o resultado esperado e obtido em 

investigações anteriores, identificando a camada superficial de aterro, o solo coluvionar argilo-

arenoso e, por fim, o solo residual de arenito, o qual apresenta, a uma profundidade de 

aproximadamente 13,0 m, uma mudança textural de areia fina silto-argilosa para silte argilo-

arenoso. Em campo, durante a execução da sondagem, foi observada a linha de seixos que 

divide os dois materiais a profundidade de 7,50 m e, no tocante ao material abaixo desta linha, 

o solo cada vez menos alterado, justificando esta mudança textural observada para o solo 

residual. Ademais, o nível d’água foi identificado a profundidade de 12,29 m, valor coerente 

com aquele esperado e observado no monitoramento do lençol freático, realizado regularmente 

no campo. 
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Figura 3.2 - Log da sondagem SPT executada no Campo Experimental de Fundações 

 
Fonte: Próprio autor 

No que tange ao NSPT, a camada de solo coluvionar apresenta baixa compacidade, 

atingindo valor máximo de 6 e média de 4, ou seja, se trata de uma areia argilosa fofa a pouco 

compacta. Sotoposta a esta camada, no solo residual silto-argilo-arenoso encontrado de 7,50 a 

12,97 m, observa-se um aumento nos valores de NSPT, entre 9 e 11. Por fim, no solo residual 

argilo-areno-siltoso, entre 12,97 e 16,45 m, os NSPTs continuam aumentando gradualmente, 

variando entre 12 e 17. 
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Para cada metro de sondagem executado foi coletada amostra do material, a qual foi 

mantida em saco plástico fechado e dentro de um recipiente isolante térmico, a fim de que a 

umidade do material se mantivesse a mais próxima possível do seu valor em campo. Cada 

amostra foi submetida à medição de teor de umidade com secagem em estufa. Os resultados 

obtidos são apresentados na Figura 3.3, juntamente com outros resultados antigos de Rocha 

(2018), identificados com um asterisco, e Morais (2019), identificados com dois asteriscos. O 

perfil de teor de umidade atual se mostrou coerente com os demais apresentados, tendo em vista 

a época de execução da sondagem e retirada das amostras. Ao final da época de estiagem, isto 

é, nos meses de outubro e novembro, o solo atinge o seu estado mais seco, e ao final da época 

de chuva, entre março e abril, o seu estado mais úmido. 

Figura 3.3 - Perfil de teor de umidade in situ do Campo Experimental de Fundações da EESC/USP - 
São Carlos 

 
Fonte: Rocha (2018), Morais (2019) e próprio autor 
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3.3 MONITORAMENTO DA SUCÇÃO NO SOLO 

No terreno investigado neste estudo, os monitoramentos da sucção do solo e do nível do 

lençol freático foram iniciados em 2015 em pesquisas anteriores (MORAIS, 2019) e mantidos 

durante a vigência deste projeto. Até então, a sucção do solo havia sido medida somente através 

de tensiômetros instalados a profundidades de 0,97 e 1,30 m. Sabendo-se que a sucção no solo 

varia sazonalmente, mais pronunciadamente até aproximadamente 4 m, o monitoramento da 

sucção do solo foi feito através de três tensiômetros (Figura 3.4) e quatro sensores de resistência 

elétrica tipo matriz granular (SMG modelo Watermark - Figura 2.10), todos posicionados 

próximos às estacas de forma que os dados coletados fossem representativos para todas as 

estacas (Figura 3.5). Previamente à instalação dos tensiômetros, estes passaram por vários 

ciclos de saturação e secagem até que o instrumento estivesse, de fato, saturado. Já os sensores 

de matriz granular passaram por processo de saturação longa superior a 24 horas. 

Os tensiômetros foram instalados exclusivamente na camada superficial do terreno, a 

90 cm de profundidade, devido à limitação de dimensão do equipamento. Já os sensores de 

matriz granular puderam ser instalados em 4 níveis distintos, a 0,50, 1,00, 2,70 e 3,90 m de 

profundidade, permitindo a avaliação do perfil de sucção do solo ao longo da profundidade. 

Figura 3.4 - Tensiômetro instalado no Campo Experimental de Fundações da EESC/USP - São Carlos 

 
Fonte: Próprio autor 

3.4 PROVAS DE CARGA ESTÁTICA À TRAÇÃO EM ESTACAS DO TIPO 
HÉLICE-CONTÍNUA INSTRUMENTADAS 

Nesta pesquisa, para avaliar a resistência por atrito lateral em fundações por estacas 

instaladas em solo não saturado, foram realizadas provas de carga estática à tração em 8 estacas 

do tipo hélice-contínua segmentada com diâmetro de 31,5 cm, sendo 4 delas com comprimento 

de 6 m e 4 com comprimento de 10 m, locadas no Campo Experimental de Fundações conforme 
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Figura 3.5. Estas estacas foram construídas para esta dissertação, bem como para as análises 

probabilísticas da tese de doutorado em andamento do aluno Bruno Oliveira da Silva. O 

equipamento utilizado para execução destas estacas (HS 400 da fabricante E. G. Barreto Ltda.) 

e o final da concretagem de uma delas são ilustrados na Figura 3.6. 

Para facilitar a instalação da instrumentação dentro das estacas, elas foram executadas 

utilizando-se argamassa com fck de 20 MPa, consumo de cimento de 600 kg/m³, fator 

água/cimento de 0,6 e relação areia/cimento de 2,5. 

As estacas foram instrumentadas com extensômetros elétricos de resistência (strain 

gages) ligados em ponte completa em diferentes níveis ao longo do seu comprimento (Figura 

3.9 e Figura 3.10), acoplando barras de aço instrumentadas à armadura principal da estaca 

(Figura 3.7). 

As barras de aço instrumentadas foram montadas em laboratório seguindo as seguintes 

etapas: (a) preparação da superfície da barra com lixa e limpeza; (b) colagem do strain gage na 

barra; (c) verificação da montagem correta do circuito com multímetro; (d) soldagem dos fios 

do cabo nos terminais do instrumento e; (e) proteção do strain gage. A Figura 3.8 ilustra cada 

uma das etapas descritas acima. 

À estaca de 6 m foram acoplados strain gages em 4 diferentes profundidades, 

identificados e ilustrados na Figura 3.9, enquanto, na estaca de 10 m, estes foram acoplados em 

5 diferentes níveis, conforme ilustrado na Figura 3.10. A instrumentação permite que seja 

avaliada a carga em cada nível instrumentado e, por conseguinte, a variação da resistência por 

atrito lateral ao longo da profundidade, bem como o comportamento individual dos trechos da 

estaca durante o carregamento. 

Durante os ensaios, a carga foi aplicada nas estacas utilizando dois cilindros hidráulicos 

de capacidades 500 e 620 kN e medida por meio de uma célula de carga de capacidade 2000 

kN. Os deslocamentos foram mensurados através de 4 LVDTs de 50 mm de curso apoiados 

sobre uma placa de madeira, acoplada à barra central da estaca. Um esquema da montagem do 

ensaio é mostrado na Figura 3.11 e uma foto da execução de um ensaio, na Figura 3.12. 

As provas de carga foram executadas seguindo as diretrizes da NBR 16903 (ABNT, 

2020) para carregamento do tipo lento. Neste caso, o carregamento deve prosseguir com 

acréscimos de carga de, no máximo, 20% da carga de trabalho prevista e cada estágio deve ser 

mantido por pelo menos 30 minutos e, no máximo, 2 horas. A norma especifica também os 

tempos de leitura dos instrumentos e uma fórmula para a verificação da estabilização dos 

deslocamentos, a fim de que se possa prosseguir para o próximo estágio de carregamento. Foi 

necessária a interrupção do carregamento lento em 4 ensaios (PC E061, E063, E102-I e E103) 
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devido a problemas com equipamentos, como por exemplo a bomba ou o cilindro hidráulico. 

Nestes casos, foi feito o recarregamento em outra oportunidade seguindo as orientações para o 

carregamento do tipo rápido, conforme permitido pela norma. Em princípio, as provas de carga 

seriam conduzidas até que fosse alcançado um deslocamento equivalente a 10% do diâmetro 

da estaca, ou seja, 31,5 mm. Nos casos em que não foi observada ruptura nítida, entretanto, a 

carga final não foi mantida por 12 horas. 

No total, foram realizadas 12 provas de carga à tração, 8 delas em estacas nunca 

ensaiadas (“virgens”) e 4 reensaios após inundação do solo, para simular uma situação crítica 

de chuva que, eventualmente, crie uma região saturada na parte superior da estaca durante 

alguns dias. Esta condição de inundação foi simulada em campo instalando-se um anel de 

inundação ao redor da cabeça da estaca (Figura 3.13), o que possibilitou o mantenimento de 

uma lâmina de água de cerca de 50 cm por aproximadamente 120 horas. 

As provas de carga permitiram a verificação da capacidade de carga das estacas, 

composta unicamente pela resistência por atrito lateral (ensaio à tração), admitindo-se uma 

ruptura exclusivamente pela interface estaca-solo. Os ensaios foram realizados em quatro 

diferentes épocas do ano, nas quais observaram-se diferentes perfis de sucção no terreno. Esta 

pesquisa foi focada especialmente na análise do trecho mais superficial a intermediário das 

estacas, onde se observa uma maior variação de sucção do solo ao longo do ano e, por 

conseguinte, a maior variação de resistência por atrito lateral. 

Figura 3.5 - Planta do Campo Experimental de Fundações da EESC/USP 

 

Fonte: Próprio autor 
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Figura 3.6 - (a) Perfuração e concretagem das estacas, (b) final da concretagem com armadura 
posicionada 

 
Fonte: Próprio autor 

Figura 3.7 - Barra instrumentada acoplada à armadura da estaca 

 
Fonte: Próprio autor 

Figura 3.8 - Montagem da instrumentação das estacas em laboratório 

 
Fonte: aluno de doutorado Bruno Oliveira da Silva 
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Figura 3.9 - Profundidades de instalação dos strain gages na estaca de 6 m de comprimento 

 
Fonte: Próprio autor 

Figura 3.10 - Profundidades de instalação dos strain gages na estaca de 10 m de comprimento 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 3.11 - Esquema da montagem das provas de carga 

 
Fonte: Próprio autor 

Figura 3.12 - Prova de carga em andamento 

  
Fonte: Próprio autor 
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Figura 3.13 - Anel com inundação do solo em torno da estaca 

 
Fonte: Próprio autor 

3.4.1 EXTRAPOLAÇÃO DA CURVA CARGA X DESLOCAMENTO PELO 
MÉTODO DE VAN DER VEEN (1953) 

Em se tratando de provas de carga, nem sempre é claramente caracterizada a ruptura da 

fundação ao final do ensaio, tanto por limitação de equipamentos quanto por atendimento a 

critérios de parada. De qualquer forma, é de interesse na área de fundações a atribuição de uma 

determinada carga de ruptura. Tendo isso em vista, foi utilizado o método de van der Veen 

(1953), representado matematicamente pela função exponencial da Eq. (27), para extrapolar a 

curva carga x deslocamento dos ensaios desta pesquisa quando necessário. Ajustando-se a Eq. 

(27) para a Eq. (28) e partindo dos resultados das provas de carga, constrói-se um gráfico de 

ρ x ln(1 - P/R), buscando-se um valor de R que retorne o melhor ajuste de uma regressão linear 

dos pontos. Desta forma, obtém-se também o valor de “a”, correspondente ao coeficiente 

angular dessa reta. 

 P = R(1 − e . ) (27) 

onde: 

P: carga aplicada; 

R: carga de ruptura; 

e: base dos logaritmos naturais; 

a: coeficiente que determina a forma da curva; 

ρ: deslocamento. 

 a. ρ + ln(1 − P/R) = 0 (28) 
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3.4.2 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DA INSTRUMENTAÇÃO 

O processo de tratamento dos dados obtidos através da instrumentação da estaca, ou 

seja, os strain gages, se trata de um procedimento com certa complexidade, sobretudo no que 

tange à definição do módulo de elasticidade da estaca, parâmetro fundamental tanto no cálculo 

do diagrama de esforços da estaca ao longo da profundidade quanto na definição da carga de 

ruptura pelo critério da NBR 6122 (ABNT, 2019). Desde a instalação dos instrumentos até a 

interpretação dos dados obtidos, existem inúmeras dificuldades e contratempos que podem 

surgir. No presente projeto, foram consideradas duas abordagens na definição deste parâmetro 

da estaca. 

A primeira abordagem, mais simples e mais comumente utilizada, advém da curva 

tensão x deformação obtida durante o carregamento da fundação, levando-se em conta as 

deformações do strain gage instalado próximo à cabeça da estaca, acima do nível do terreno, 

ou seja, onde não há influência da resistência por atrito lateral do solo e onde a carga atuante 

medida pela célula de carga é conhecida. 

A segunda abordagem, proposta por Fellenius (1989), baseia-se na hipótese de que o 

módulo de elasticidade do concreto é variável com o nível de deformação a que é submetido o 

elemento. Esta última, em tese, pode ser aplicada também para os instrumentos instalados em 

posições mais profundas e não somente na cabeça da estaca, e é explicada a seguir. 

Em contrapartida às estacas de aço, o módulo de elasticidade das estacas de concreto 

pode ser no máximo estimado, mas a precisão deste processo é questionável. Além disso, à 

medida que o carregamento é aplicado na estaca, o módulo de elasticidade do concreto se 

mostra variável, sobretudo nos instrumentos instalados mais profundamente, diminuindo com 

o aumento da carga e, após o esgotamento da resistência por atrito do trecho, torna-se 

linearmente decrescente (FELLENIUS, 1989). O autor também afirma que a curva tensão-

deformação da estaca pode ser aproximada de maneira razoável através de um polinômio de 

segundo grau. 

Matematicamente, Fellenius (1989) propõe o tratamento dos dados iniciando-se pela 

representação gráfica do módulo de elasticidade tangente, Et, calculado pela Eq. (29), contra as 

deformações medidas nos strain-gages. Por meio de de uma regressão linear dos dados obtidos, 

é possível a obtenção dos coeficientes A e B. Em seguida, integrando-se esta equação, obtém-

se a Eq. (30), a qual, ao final do tratamento dos dados, é utilizada para cálculo da força atuante 

em cada ponto instrumentado da estaca, multiplicando-se o resultado da tensão pela área da 

seção transversal da estaca. 
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 E =
dσ

dε
= Aε + B (29) 

 σ =
1

2
Aε + Bε (30) 

A título de exemplificação, Fellenius (2001) expõe os resultados de instrumentação de 

uma estaca de concreto, os quais mostram claramente a tendência de diminuição do módulo de 

elasticidade da estaca, conforme o carregamento vai sendo aplicado, para todos os strain gages 

apresentados (Figura 3.14). O autor destaca que, idealmente, o módulo de elasticidade seria 

mais bem definido utilizando um instrumento posicionado na cabeça da estaca, em região onde 

o elemento não está envolto por solo e não existe alguma influência da resistência por atrito 

lateral. Ainda que outros instrumentos instalados mais abaixo também possam servir para este 

fim, conforme visto na Figura 3.14, os valores de módulo tangente calculados serão bastante 

elevados até o ponto em que todo o atrito lateral acima da posição do strain gage for mobilizado. 

Por esta razão, foi instalado um strain gage próximo à cabeça das estacas executadas para esta 

pesquisa e escavada a região ao redor delas pelo menos até a profundidade onde se encontrava 

o instrumento, conforme explicado anteriormente neste item. 

Figura 3.14 - Gráfico de módulo tangente 

 
Fonte: adaptado de Fellenius (2001) 
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3.5 ENSAIOS DE LABORATÓRIO 

Nesta etapa da pesquisa, foram realizados dois tipos de ensaios no laboratório. A 

primeira etapa é constituída dos ensaios de caracterização do solo, compostos pela análise 

granulométrica conjunta e pela determinação da curva de retenção de água no solo. Já a segunda 

etapa contempla os ensaios de cisalhamento direto do solo e da interface solo-argamassa com 

controle de sucção, além de ensaios para caracterizar a rugosidade da superfície testada. Os 

ensaios de cada etapa são mais detalhadamente descritos nos itens a seguir. 

Para a realização dos ensaios, foi utilizado material proveniente de cava aberta em local 

próximo àquele onde foram instaladas as estacas submetidas às provas de carga. Desta cava, 

foram coletados dois blocos de amostra indeformada, em 09/06/2021, além de 2,0 kg de amostra 

deformada a uma profundidade de 1,30 m. As informações das amostras indeformadas são 

resumidas na Tabela 3.1 e a Figura 3.15 ilustra o Bloco A, já em laboratório e em condição 

natural, anteriormente ao seu revestimento com parafina. 

Tabela 3.1 - Informações dos blocos de amostra indeformada coletados 

Bloco Profundidade (m) 

A 1,05 a 1,30 

B 1,80 a 2,05 

Figura 3.15 - Bloco A de amostra indeformada 

 
Fonte: Próprio autor 
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3.5.1 DETERMINAÇÃO DA CURVA GRANULOMÉTRICA 

A curva granulométrica do solo foi definida através do ensaio de sedimentação e de 

peneiramento, utilizando amostra deformada coletada no entorno do Bloco A. Ambos os 

ensaios foram conduzidos seguindo os procedimentos estabelecidos na norma técnica NBR 

7181 (ABNT, 2018). 

3.5.2 DETERMINAÇÃO DA CURVA DE RETENÇÃO DE ÁGUA NO SOLO 

Os pontos da curva de retenção de água no solo foram obtidos com corpos de prova 

moldados a partir do Bloco A por meio dos métodos do funil de placa porosa e do papel filtro. 

O primeiro método foi utilizado para determinação de valores de sucção até 10 kPa, enquanto 

o restante dos pontos da curva foi obtido pelo segundo método. O laboratório de Mecânica do 

Solos da EESC/USP dispõe de todos os equipamentos necessários para estes ensaios. 

Os corpos de prova foram moldados em anéis de 5 cm de diâmetro e 1 cm de altura e 

submetidos à saturação sobre pedra porosa previamente saturada (Figura 3.16). 

Em seguida, para o método do funil de placa porosa, foram utilizados 4 corpos de prova, 

submetidos a sucções de 2,5, 5,0, 7,5 e 10 kPa, utilizando o equipamento ilustrado na Figura 

3.17. 

Figura 3.16 - Saturação dos corpos de prova moldados para ensaios de funil de placa porosa e papel 
filtro 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 3.17 - Funil de placa porosa do laboratório da EESC/USP 

 
Fonte: Próprio autor 

Para o método do papel filtro, foram moldados 14 corpos de prova, além daquele 

correspondente à amostra saturada, os quais foram submetidos ao processo de secagem. Através 

da estimativa da massa de solo correspondente a determinados teores de umidade que 

englobassem a faixa de dessaturação do solo, foram preparados os corpos de prova com o papel 

filtro e armazenados em recipiente isolante até que fosse atingida a estabilização de sucção 

entre a amostra de solo e o papel filtro. 

Com os resultados dos ensaios em mãos, a curva de retenção de água do solo do Campo 

Experimental da EESC/USP foi ajustada considerando-se os modelos apresentados no Item 

2.1.3. 

3.5.3 ENSAIOS DE CISALHAMENTO DIRETO DO SOLO 

Para a realização dos ensaios de cisalhamento direto para a obtenção da envoltória de 

resistência do solo por si só, foi utilizada a prensa de cisalhamento convencional existente no 

laboratório de Mecânica dos Solos da EESC/USP, ilustrada na Figura 3.18. 

O programa de ensaios é apresentado na Tabela 3.2. Todos os ensaios foram realizados 

com o solo saturado por capilaridade e cisalhados sob velocidade constante, também igual 

àquela utilizada nos ensaios de interface com solo saturado, de 0,32 mm/min. Foram escolhidos 

3 valores de tensão normal, 25, 50 e 100 kPa, no mesmo intervalo considerado para os ensaios 

de interface. 
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Tabela 3.2 - Programa de ensaios de cisalhamento direto do solo 

Ensaio 
Velocidade de 

cisalhamento (mm/min) 
Normal 
(kPa) 

E1-S 0,32 25 

E2-S 0,32 50 

E3-S 0,32 100 
Fonte: Próprio autor 

Figura 3.18 - Prensa de cisalhamento direto convencional do laboratório de mecânica dos solos da 
EESC/USP São Carlos 

 
Fonte: Próprio autor 

3.5.4 ENSAIOS DE CISALHAMENTO DIRETO DE INTERFACE COM 
CONTROLE DE SUCÇÃO 

Para a execução dos ensaios de cisalhamento de interface solo não saturado-argamassa 

com controle de sucção, foi necessária a adaptação de uma prensa de cisalhamento direto 

convencional (Figura 3.19), a qual passou a permitir a aplicação de pressão de ar superior à 

pressão atmosférica dentro da câmara e pressão de água sobre o corpo de prova, tornando 

possível a imposição de sucção no solo. 

O equipamento adaptado é composto por uma câmara vedada (Figura 3.20a), dentro da 

qual é inserida uma base móvel (Figura 3.20b) e a caixa de cisalhamento (Figura 3.20c, d). A 

pressão de ar é transferida à amostra de solo, previamente saturada, por meio de um vão entre 

o distribuidor de carga e a amostra de solo e por pequenos orifícios laterais localizados na parte 

superior da caixa (Figura 3.20d), onde é posicionada a amostra de solo. A pressão de água é 

aplicada através de uma pedra porosa com alta pressão de entrada de ar (5 bar) fixada no 

distribuidor de carga, a qual é, posteriormente, posicionada sobre a amostra de solo. Na parte 

inferior do distribuidor de carga, foi construída uma câmara de água em formato de canaletas 

(Figura 3.20e), para que a pressão de água fosse aplicada em uma área maior sobre a pedra 
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porosa, diminuindo o risco de trincas ou quebra da pedra. A Figura 3.21 ilustra a câmara fechada 

e vedada com a caixa de cisalhamento e os corpos de prova de solo e argamassa posicionados. 

Tendo-se o controle das pressões de ar e água aplicadas na câmara e sobre a pedra 

porosa, respectivamente, a sucção matricial pode ser imposta ao solo, sendo sempre necessário 

um tempo longo até que as condições de sucção se equilibrem por completo no solo e na 

interface. 

Figura 3.19 - Prensa de cisalhamento direto previamente à adaptação 

 
Fonte: Próprio autor 

Figura 3.20 - Componentes da adaptação da prensa de cisalhamento direto: (a) vista lateral da câmara 
sem tampa de acrílico; (b) suporte para a caixa de cisalhamento; (c) parte inferior da caixa de 

cisalhamento; (d) parte superior da caixa de cisalhamento (virada para cima) e; (e) canaletas de água 
na parte inferior da tampa 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 3.21 - Equipamento com todas as adaptações executadas 

 
Fonte: Próprio autor 

O ensaio é dividido em 5 etapas principais: 

 (1) Preparação da câmara de cisalhamento: posicionam-se o corpo de prova de 

argamassa e de solo na parte inferior e superior da caixa, respectivamente. Idealmente, deve-

se já posicionar a caixa de cisalhamento no local em que será iniciado o processo de 

cisalhamento, ligando-se as duas partes com os parafusos da parte superior. É essencial a 

aplicação de produto lubrificante nos locais de contato entre as duas partes da caixa, nos 

pistões de aplicação de carga e nos trilhos da caixa, a fim de que o atrito entre os 

componentes interfira o mínimo possível no resultado do ensaio. 

 (2) Saturação da pedra porosa e corpo de prova: em se tratando de uma pedra porosa de 

alta entrada de ar, a sua saturação pode demorar muito tempo apenas com a imersão em água 

destilada. Para acelerar este processo, recomenda-se, primeiramente, o aquecimento e 

deaeração de água destilada em um dessecador. A seguir, submerge-se a pedra porosa na 

água destilada aquecida e deaerada e aplica-se vácuo novamente até que seja observada 

pouca saída de bolhas de ar, para que seja eliminada a maior quantidade de ar possível. 

Após o processo de saturação, a pedra porosa, fixada ao distribuidor de carga, deve ser 

posicionada sobre o corpo de prova de solo, colocando-se um papel filtro entre a pedra e o 

solo para evitar contaminação da pedra. Em seguida, foi aplicada pressão de água através de 

uma ligação de um reservatório elevado com o distribuidor de carga para que fosse saturado 

também o solo, evitando também que a pedra se dessaturasse. 

Para avaliar se o solo está, de fato, saturado, observou-se a surgência de água nas 

possíveis saídas da parte superior da caixa de cisalhamento ou entre o contato do solo e da 

argamassa. 
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 (3) Imposição da sucção: após a saturação da pedra porosa e do solo, deve-se 

interromper a aplicação de pressão de água e fechar a câmara, vedando-a por completo. 

Anteriormente à aplicação da pressão de ar, deve-se instalar a célula de carga no eixo vertical 

para que o pistão não seja expulso pela pressão de ar aplicada. Por fim, é essencial que sejam 

soltos os parafusos que unem as partes inferior e superior da caixa de cisalhamento, pois a 

partir da aplicação de pressão de ar na câmara, esta deve ser mantida fechada até o final do 

ensaio. 

Após ser fixada a célula de carga no eixo vertical e garantida a vedação da câmara de 

cisalhamento, aplica-se a pressão de ar até o valor de sucção desejado. Deve-se abrir o 

registro de drenagem de água para que a água removida do solo possa ser coletada e 

quantificada. A pressão de ar deve ser mantida por, no mínimo, 48 horas para que o equilíbrio 

da sucção no solo e na interface possa ser atingido. Durante este período, deve ser observada 

a drenagem de água, a qual pode sinalizar o equilíbrio da sucção caso o fluxo seja muito 

reduzido ou nulo. Como referência para a quantidade de água a ser drenada relativa a cada 

valor de sucção, foi utilizada a curva de retenção de água no solo obtida para este material 

em laboratório (Item 4.3.2). 

 (4) Aplicação da carga vertical: após ser imposta a sucção no solo, aplica-se a carga 

vertical. Deve-se avaliar, concomitantemente, o deslocamento vertical resultante, para que 

seja garantida a sua estabilização quando for atingida a carga vertical alvo. A carga é aplicada 

gradualmente com o avanço do motor para que se obtenha uma curva de deslocamento 

vertical por tempo contínua. 

 (5) Cisalhamento: O processo de cisalhamento deve ser conduzido a uma velocidade 

constante durante toda a sua execução e sob condição drenada. Devem ser registrados os 

deslocamentos horizontal e vertical durante todo o ensaio, bem como a força horizontal 

resistente. 

A utilização de uma velocidade constante e reduzida durante o cisalhamento serve para 

que o equilíbrio da condição de sucção na interface não se perca durante todo o ensaio ou se 

altere pouco. A velocidade de cisalhamento foi determinada com base em estudos anteriores 

(GAN, 1986; MILLER; HAMID, 2007; HAMID; MILLER, 2009; BORANA et al., 2015 e 

NARDELLI, 2019), os quais utilizaram valores tão reduzidos quanto 0,005 mm/min, sobretudo 

em solos com maior parcela de finos. Tendo em vista a característica textural 

predominantemente arenosa do solo ensaiado nesta pesquisa, considerou-se razoável realizar o 

ensaio de cisalhamento a uma velocidade de 0,01 mm/min. 
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As interfaces ensaiadas foram preparadas em laboratório com material das amostras 

indeformadas de solo e argamassa com traço água:cimento de 0,6, consumo de cimento de 600 

kg/m³ e consumo de areia de 1500 kg/m³, valores iguais àqueles utilizados na execução das 

estacas instaladas no Campo Experimental de Fundações. 

Para estimar a rugosidade da superfície e permitir uma futura comparação com outras 

superfícies, seguindo-se a teoria exposta no Item 2.4.1, que tem como resultado final o 

parâmetro de rugosidade normalizada Rn, foi utilizado um perfilômetro disponível no 

Laboratório de Geologia de Engenharia do Departamento de Geotecnia da EESC/USP (Figura 

3.22). Foram avaliados 3 perfis diferentes: um na porção central do corpo de prova e os outros 

dois distanciados 2 cm da seção central, cada um em direção a uma das extremidades (Figura 

3.23). Os resultados são apresentados na Figura 3.24. 

No gráfico, observa-se nitidamente que o corpo de prova possui as suas extremidades 

mais baixas que a parte central, por isso a obtenção quase exclusiva de valores positivos em y, 

uma vez que o perfilômetro teve como referência de medição a extremidade do corpo de prova. 

Ademais, a presença de uma região mais alta observada na longitudinal central se deve à 

irregularidade gerada no processo de preparação da superfície com a lixa. Ademais, na posição 

x de aproximadamente 52 mm, há uma depressão localizada decorrente do processo de 

moldagem do corpo de prova, por isso a queda brusca de ordenada no perfil. 

No que tange à rugosidade normalizada, o valor de D50 utilizado no cálculo foi de 0,16 

mm, obtido da curva granulométrica do solo (Figura 4.56). A Tabela 3.3 resume a maior 

diferença de altura do corpo de prova considerando um comprimento D50 (Rmax.), para os três 

perfis avaliados. A rugosidade normalizada média calculada foi de 1,28. 

Figura 3.22 - Perfilômetro com relógio comparador digital 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 3.23 - Posição dos perfis de rugosidade medidos no corpo de prova de argamassa 

 
Fonte: Próprio autor 

Tabela 3.3 - Dados dos perfis de rugosidade do corpo de prova de argamassa 

Longitudinal Rmax. Rn 

1 0,239 1,49 

2 0,215 1,34 

3 0,161 1,01 

Média 0,205 1,28 
Fonte: Próprio autor 

Figura 3.24 - Perfis de rugosidade do corpo de prova de argamassa 

 
Fonte: Próprio autor 

Com base no critério de ruptura definido por Fredlund et al. (1978), pretendeu-se 

determinar os ângulos de atrito de interface, b, relativo à sucção, ', relativo à tensão normal 
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líquida e c'a, conforme detalhado no Item 2.1.6, a fim de se obter a envoltória de resistência da 

interface de acordo com a tensão normal líquida e a sucção. Para alcançar este objetivo, foi 

organizada uma campanha de ensaios que englobou diferentes níveis de tensão normal e de 

sucção. A Tabela 3.4 resume as principais informações do programa de ensaios realizados. Os 

valores de sucção foram definidos baseados no intervalo de sucção medido em campo (Item 

4.1) e os valores de tensão normal foram adotados considerando que a região de maior variação 

de sucção se encontra até uma profundidade de cerca de 4,0 m. 

A princípio, planejava-se a realização de ensaios com sucções mais altas, superiores a 

100 kPa, porém, a câmara do equipamento apresentou vazamentos quando foram aplicadas 

pressões de ar superiores a 75 kPa, o que impediu a aplicação de pressões superiores. Além 

disso, para a realização dos ensaios com solo não saturado, foram necessários de 4 a 5 dias por 

ensaio, o que, devido à conclusão tardia da adaptação do equipamento, limitou o número de 

ensaios. Portanto, preferiu-se realizar os 9 primeiros ensaios apresentados na Tabela 3.4, 

havendo tempo apenas para mais um teste com aplicação de uma sucção maior. Escolheu-se a 

tensão normal de 50 kPa devido à maior dispersão dos resultados obtidos nos outros 3 ensaios 

sob mesma tensão normal. 

Durante a etapa de cisalhamento de interface, foram registrados os deslocamentos, nas 

direções vertical e horizontal, e a força cisalhante (horizontal), através de LVDTs e células de 

carga, respectivamente. Os LVDTs utilizados possuem curso de 50 mm e as células de carga 

têm capacidade de 500 kg. A carga vertical aplicada manteve-se constante durante todos os 

ensaios, tendo sido também controlada por célula de carga. 

Além da definição da envoltória de ruptura, foi quantificada a rugosidade da superfície 

após a moldagem do corpo de prova de argamassa. Para isso, foi seguida a teoria exposta no 

Item 2.4.1, calculando-se o parâmetro Rn com os dados obtidos através de um perfilômetro 

(Figura 3.22), equipamento disponível no Laboratório de Geologia de Engenharia do 

Departamento de Geotecnia da EESC/USP. A preparação da superfície do corpo de prova de 

argamassa foi feita utilizando uma lixa de gramatura 80. 
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Tabela 3.4 - Programa de ensaios de cisalhamento direto da interface 

Ensaio 
Velocidade de 

cisalhamento (mm/min) 
Tensão 

normal (kPa) 
Sucção 
(kPa) 

E1-I 0,32 25 Saturado  

E2-I 0,32 50 Saturado  

E3-I 0,32 75 Saturado  

E4-I 0,01 25 25  

E5-I 0,01 50 25  

E6-I 0,01 75 25  

E7-I 0,01 25 50  

E8-I 0,01 50 50  

E9-I 0,01 75 50  

E10-I 0,01 50 75  
Fonte: Próprio autor 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capítulo, são apresentados os resultados de todos os ensaios e monitoramentos 

conduzidos durante a pesquisa, bem como as discussões pertinentes a cada item. O capítulo é 

dividido em quatro subitens: (i) o monitoramento da sucção, (ii) as provas de carga nas estacas, 

(iii) caracterização do solo não saturado em laboratório, e (iv) os ensaios de cisalhamento direto 

do solo natural e da interface com sucção controlada. 

4.1 MONITORAMENTO DA SUCÇÃO 

O monitoramento da sucção do solo em campo foi conduzido durante toda a vigência 

deste estudo através de tensiômetros e sensores de matriz granular, apresentando alguns hiatos 

devido à necessidade de manutenção dos instrumentos. A Figura 4.1 apresenta as leituras 

registradas exclusivamente nos tensiômetros, enquanto a Figura 4.2 apresenta as leituras dos 

sensores de matriz granular de acordo com as profundidades de instalação. Ambos os gráficos 

acompanham os dados de pluviometria diária de março de 2020 a dezembro de 2021, obtidos 

no portal do Instituto Nacional de Meteorologia (INMet). Foi construído também um gráfico 

com os perfis de sucção no início de cada mês do ano, apresentado na Figura 4.3. O período de 

análise deste gráfico foi o ano inteiro de 2021. 

Dos gráficos apresentados, observa-se que os tensiômetros registraram uma sucção do 

solo máxima de 74 kPa à profundidade de 0,90 m, registrada em 22/10/2020, enquanto os 

sensores de matriz granular alcançaram valores de 133 kPa, a uma profundidade de 0,50 m em 

04/10/2020, e 85 kPa, a uma profundidade de 1,00 m em 23/11/2020. No ano de 2021, embora 

a sucção registrada pelos sensores não tenha ultrapassado os valores registrados em 2020, tal 

fato foi decorrente da inundação para realização da prova de carga E064-I que, devido a 

problemas com a boia, acabou por transbordar o anel de inundação no dia 14/08/2021, 

umedecendo a área onde se encontram instalados os sensores. Com a inundação, a sucção 

medida pelo sensor mais superficial sofreu uma queda gradual de 88 para 28 kPa em um período 

de duas semanas, voltando a ascender a partir deste momento até um máximo de 118 kPa, em 

19/10/2021. Os outros 3 sensores também registraram queda na sucção, porém de menor 

magnitude. No entanto, esta inundação imprevista, pela tendência observada anteriormente ao 

evento, impediu que os instrumentos ultrapassassem os máximos obtidos no ano anterior. 
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Figura 4.1 - Leituras de sucção do solo obtidas por tensiômetros e pluviometria 

 
Fonte: Próprio autor 

Figura 4.2 - Leituras de sucção do solo obtidas por sensores de matriz granular e pluviometria 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 4.3 - Perfis de sucção ao longo do ano registrados pelos sensores de matriz granular 

 
Fonte: Próprio autor 

Para ambos os tipos de instrumento houve uma redução brusca no valor de sucção com 

o início do período de chuvas, entre outubro e novembro, o que limitou os valores máximos 

registrados a poucos dias. Ademais, observa-se nitidamente a influência de uma precipitação, 

ainda que branda, no aumento da sucção, retardando o seu crescimento ou até gerando quedas, 

a depender da magnitude. 

Os instrumentos instalados em profundidades diferentes permitem confirmar valores de 

sucção mais elevados no solo quanto mais próximo da superfície e uma maior amplitude de 

variação. Entretanto, a maior proximidade à superfície também implica maior suscetibilidade 

às precipitações, fato comprovado pelo brusca redução de sucção registrada no instrumento a 

0,50 m de profundidade no início de novembro de 2020, a qual foi acompanhada pelos dois 

instrumentos, instalados a 1,00 e 2,70 m de profundidade, somente no fim do mesmo mês, após 

outros eventos de precipitação. 

Avaliando-se ainda a variação da sucção em profundidade, nota-se que, a uma 

profundidade de 3,90 m, a variação de sucção é menor, entre 19 e 31 kPa durante todo o período 

de medição. Isso não é observado nos outros três sensores, que apresentaram variações de 13 a 



98 
 

 
 

133, 11 a 85 e 19 a 80 kPa, respectivamente para as profundidades de 0,50, 1,00 e 2,70 m. Estes 

dados confirmam que a região de maior variação de sucção se encontra até uma profundidade 

aproximada de 4,00 m. 

É importante ressaltar que todos os instrumentos aqui avaliados se encontravam em 

região descoberta, portanto, totalmente suscetíveis às variações climáticas. Neste contexto, a 

aluna de doutorado Milena Cardoso de Freitas monitorou, entre julho de 2017 e abril de 2018, 

a sucção do solo através de dois tensiômetros, um deles instalado em área descoberta e o outro 

em área coberta. Foi observada uma variação de sucção entre 7 e 75 kPa para o instrumento 

instalado em área descoberta, enquanto o segundo instrumento registrou valores entre 27 e 53 

kPa. Isto permite concluir que, na avaliação da amplitude de variação da sucção do solo, deve-

se atentar também à sua posição de instalação e suscetibilidade às variações das condições 

climáticas. 

Avaliando-se os perfis apresentados na Figura 4.3, observa-se um comportamento 

conforme esperado, com valores de sucção pouco variáveis durante a época de chuva e 

crescimento gradual nos meses de seca. É importante ressaltar a pequena variação de sucção 

em todo o perfil entre os meses de dezembro e maio, com valor mínimo de 13 kPa e máximo 

de 32 kPa. A partir do mês de maio, observa-se uma elevação da sucção até meados de outubro, 

momento no qual, geralmente, se inicia o período de chuvas, causando o umedecimento do solo 

e a redução da sucção, mais rigorosa quanto mais próximo à superfície. Também por este 

motivo, foram construídos dois perfis referentes ao mês de outubro, um para cada quinzena do 

mês, mostrando que, de fato, o início das precipitações altera as condições de sucção no solo 

dentro de um curto período. 

4.2 PROVAS DE CARGA 

As provas de carga foram realizadas em 4 diferentes épocas do ano, nas quais a condição 

de sucção era diversa uma da outra, como ilustrado anteriormente na Figura 4.2. A Tabela 4.1 

apresenta um resumo com a identificação de cada uma das provas de carga e as respectivas 

condições de sucção na data de realização do ensaio. Para as provas de carga realizadas após 

processo de inundação, foi adicionada letra I à identificação das estacas. Conforme exposto no 

Item 2.1.5.4, Mendes et al. (2007) chegaram à conclusão de que os SMGs possuem um tempo 

de resposta de aproximadamente 72 horas, portanto, nas ocasiões em que foram medidos 

valores em dias seguidos após a realização das provas de carga, foi utilizada uma média entre 

esses registros e calculado o desvio padrão. De qualquer forma, em nenhum dos casos foi 

observada uma alteração tão substancial na sucção dentro de um período de 72 horas. 
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Os resultados são descritos e apresentados separadamente de acordo com o comprimento 

das estacas nos subitens 4.2.1 e 4.2.2. No item 4.2.3, é apresentada interpretação dos resultados 

de todas as provas de carga em conjunto. 

Tabela 4.1 - Identificação, datas e condições de sucção do solo das provas de carga executadas nas 8 
estacas da pesquisa 

Ensaio Data 
Sucção Tensiômetro 

(kPa) 
Sucção SMG (kPa) 

0,50 m 1,00 m 2,70 m 3,90 m 

E061 19/09/2020 40 32 23 25 23 

E062 26/01/2021 - 21 24 21 21 

E062-I 01/02/2021 - - - - - 

E063 14/05/2021 - 37 21 26 23 

E063-I 19/05/2021 - - - - - 

E064 06/08/2021 - 85 32 29 25 

E064-I 16/08/2021 - - - - - 

E101 04/02/2021 - 21 23 23 22 

E102-I 21/08/2021 - - - - - 

E103 31/05/2021 - 52 24 27 22 

E104 22/10/2020 74 87 44 50 26 

E104-I 04/11/2020 - - - - - 
Fonte: Próprio autor 

4.2.1 ESTACAS DE 6 M 

Os resultados das curvas carga por deslocamento das provas de carga executadas nas 

estacas de 6 m não ensaiadas anteriormente (para algumas estacas foi feito reensaio após 

inundação) são apresentados na Figura 4.4. Já os resultados das provas de carga após inundação 

de estaca já ensaiada na condição natural (reensaio) são apresentados, em conjunto com as 

provas de carga realizadas anteriormente, na Figura 4.5, na Figura 4.6 e na Figura 4.7. 

A carga máxima de ensaio aplicada, garantindo-se uma segurança em relação à ruptura 

do sistema de aplicação de força (barra, macaco, luva), foi de 300 kN. Isto justifica o fato de 

não ter sido alcançada a ruptura da fundação em alguns ensaios. Nestes casos, a curva carga por 

deslocamento foi extrapolada a partir do critério de van der Veen (1953), detalhado no Item 

3.4.1. Além disso, em alguns casos, foi necessário o descarregamento e recarregamento da 

estaca, evento decorrente de problemas com os equipamentos, feitos de acordo com os critérios 

da norma NBR 16903 (ABNT, 2020), detalhados no Item 3.4. 

Os resultados obtidos pela instrumentação das estacas são apresentados separadamente 

do subitem 4.2.1.1 ao 4.2.1.6. As deformações dos strain gages, calculadas a partir da 
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formulação para ligação em ponte completa, são apresentadas no Apêndice A para todas as 

provas de carga e os gráficos tensão por deformação utilizados na definição dos módulos de 

elasticidade das estacas são apresentados no Apêndice B. 

Figura 4.4 - Curvas carga por deslocamento das estacas de 6 m em condição natural e extrapolações 
por van der Veen (1953) 

 
Fonte: Próprio autor 

Comparando-se as curvas carga por deslocamento das quatro estacas ensaiadas na 

condição natural, observa-se um comportamento bastante similar entre elas até uma carga de 

aproximadamente 200 kN, com deslocamentos dentro do intervalo entre 6 e 8 mm. A partir 

deste ponto, é mais evidente a diferença de capacidade de carga de cada uma delas, sendo que 

a estaca E064, ensaiada em agosto de 2021, mês no qual foi registrada a maior sucção de todos 

os ensaios, apresentou o menor deslocamento para a carga de 250 kN, atingida em todas as 

provas de carga. 

Além disso, a ruptura no ensaio foi observada somente para o caso testado no mês de 

janeiro, época de chuva e quando foram registrados os menores valores de sucção. Desta forma, 

confirma-se a expectativa de que a capacidade de carga da estaca é crescente com o aumento 

da sucção e varia sazonalmente. A Tabela 4.2 apresenta a carga de ruptura encontrada para as 

estacas de acordo com o critério da NBR 6122 (ABNT, 2019), além dos valores médios de 

resistência por atrito lateral calculados a partir destas cargas de ruptura e da razão obtida entre 
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as cargas de ruptura obtidas nas provas de carga sob efeito de inundação e em condição natural. 

A  

Figura 4.8 apresenta o perfil de sucção médio medido no dia da realização das provas 

de carga e dentro de um intervalo de 72 horas após o ensaio. 

Figura 4.5 - Curvas carga por deslocamento da E062 antes e após inundação 

 
Fonte: Próprio autor 

Figura 4.6 - Curvas carga por deslocamento da E063 antes e após inundação 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 4.7 - Curvas carga por deslocamento da E064 antes e após inundação 

 
Fonte: Próprio autor 

Tabela 4.2 - Resumo dos resultados das provas de carga das estacas de 6 m 

Estaca Data 
Carga Ruptura 
NBR 6122 (kN) 

rL,médio 
(kPa) 

Rinund./Rnat. 
(%) 

E061 Setembro/2020 310 58,0 - 

E062 Janeiro/2021 255 47,7 
56,9 

E062-I Fevereiro/2021 145 27,1 

E063 Maio/2021 325 60,8 
52,3 

E063-I Junho/2021 170 31,8 

E064 Agosto/2021 370 69,2 
50,0 

E064-I Agosto/2021 185 34,6 
Fonte: Próprio autor 

Conforme a Tabela 4.2 e considerando as extrapolações dos resultados das estacas E061, 

E063 e E064, a carga de ruptura das estacas de 6 m variou de 255 (janeiro/2021) a 370 kN 

(agosto/2021) em um intervalo de um ano devido às alterações das condições de não-saturação 

do solo. Apesar de as estacas E061 e E063 terem sido carregadas em meses distintos dos dois 

anos, devido à estiagem mais severa no ano de 2021, as condições de sucção nas duas datas 

eram similares. Isso é confirmado também pela maior capacidade de carga e maior sucção ( 

Figura 4.8) observadas na E064, embora esta tenha sido executada, no ano seguinte, 43 

dias antes (06/08/2021) da data da prova de carga da estaca E061 (18/09/2020). Na Figura 4.2 

e na  
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Figura 4.8, fica clara a similaridade dos registros de sucção nas datas de realização das 

provas de carga das estacas E061 e E063, bem como as maiores leituras de sucção quando da 

realização do ensaio da estaca E064. 

Recorda-se que esta variação da carga de ruptura foi observada em estacas totalmente 

descobertas e, portanto, vulneráveis à alteração das condições climáticas. Conforme exposto no 

Item 4.1, a variação da sucção do solo depende também do seu local de instalação e pode não 

ser uniforme quando considerado, por exemplo, o conjunto de todas as estacas de um edifício. 

Isto deve ser levado em consideração para uma melhor compreensão global de cada fundação 

a depender da situação existente em campo. 

Quanto aos valores de resistência por atrito lateral média, foram calculados valores 

elevados mesmo para a estaca cuja prova de carga foi realizada na época mais úmida. Campelo 

(1994) realizou provas de carga à tração em condição natural em estacas de 6 m de 

comprimento, do tipo apiloada (D = 20 cm) e escavada (D = 25 cm), e de 9 m, do tipo Strauss 

(D = 32 cm), no mesmo campo experimental e obteve valores de atrito lateral médio de 24,2, 

27,7 e 45,2 kPa, respectivamente. Comparando-se os resultados das estacas do tipo escavada 

de diâmetro de 25 cm, observou-se um valor bastante superior nas provas de carga das estacas 

do tipo hélice-contínua avaliadas nesta pesquisa, as quais possuíam diâmetro de 31,5 cm. O 

próprio autor nota uma maior resistência por atrito lateral com o aumento do diâmetro das 

estacas, o que pode ser um dos motivos do valor superior de atrito lateral calculado nas estacas 

deste projeto. Além disso, por se tratar de estacas que, apesar de escavadas, são concretadas 

logo em seguida à perfuração, a tendência é que o alívio de tensões no fuste seja menor, o que 

pode contribuir para a resistência por atrito lateral. 

Yaegashi (2019), na sua compilação de provas de carga à tração, calculou valores 

médios de 27 e 29 kPa de atrito lateral médio para estacas escavadas, incluindo os campos 

experimentais de Ilha Solteira e São Carlos, respectivamente, ambos com características 

similares. Já para as 3 estacas do tipo hélice-contínua, ensaiadas no campo experimental de 

Campinas, o atrito lateral médio foi de 58 kPa, valor mais próximo ao obtido nestas pesquisa. 

Todavia, no caso de Campinas, o solo é areno-argiloso, diferentemente da areia argilosa 

encontrada no campo experimental em São Carlos, apesar de ambos apresentarem alta 

porosidade. 

No que se refere à redução da carga de ruptura devido à inundação das estacas, conforme 

expõe a Tabela 4.2, observaram-se resultados variando de 50 a 57% da carga de ruptura obtida 

nas provas de carga conduzidas em condição natural. Tanto em termos relativos quanto 
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absolutos, a menor redução da carga de ruptura foi observada na época mais úmida (E062) e a 

maior redução, na época mais seca (E064). 

Analisando somente as estacas reensaiadas após inundação, foi observada uma variação 

da carga de ruptura de 145 a 185 kN, sendo que o valor mínimo corresponde à prova de carga 

na estaca E062, ensaiada na época mais úmida, e o valor máximo corresponde à prova de carga 

na estaca E064, ensaiada na época mais seca. Embora as estacas tenham sido submetidas ao 

mesmo processo de inundação e a sucção do solo apresente maior variação até a profundidade 

de 4,0 m, esta amplitude de 40 kN observada entre as 3 estacas pode ainda ser decorrente da 

diferença de teor de umidade observada em maiores profundidades, o que mostrou-se plausível 

através da Figura 3.3. 

Figura 4.8 - Perfil de sucção nas datas das provas de carga das estacas de 6 m 

 
Fonte: Próprio autor 

4.2.1.1 ENSAIO NA ESTACA E061 NA CONDIÇÃO NATURAL 

A prova de carga realizada na estaca E061 foi conduzida em duas etapas, tendo sido 

feito um primeiro carregamento até 225 kN, o qual foi interrompido por problemas técnicos, 

seguido de um segundo carregamento que alcançou carga máxima de 250 kN e gerou um 

deslocamento da estaca de 11,25 mm. Utilizando o critério de van der Veen (1953) para a 

extrapolação da curva carga por deslocamento, considerando os dados obtidos nos dois 

carregamentos, de maneira que os estágios na fase de recarregamento não foram considerados 
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na extrapolação, e cálculo da carga de ruptura da estaca segundo este critério, foram 

encontrados os parâmetros R = 330 kN e a = 0,1211, conforme ilustrado na Figura 4.9. À 

mesma figura foi também incorporado o critério de ruptura convencional especificado na NBR 

6122 (ABNT, 2019), resultando em uma carga de ruptura de 310 kN. 

No que tange aos dados de deformação obtidos a partir dos strain gages, estes se 

comportaram de maneira inesperada durante o primeiro carregamento na estaca (18/09/2020). 

Já no segundo dia de ensaio, estes se comportaram conforme esperado. Portanto, ainda que o 

módulo de elasticidade da estaca tenda a ser menor conforme esta for submetida a sucessivos 

carregamentos, a carga atingida no primeiro carregamento não foi tão elevada, o que 

compromete pouco a integridade da estaca. Desta forma, para definição do módulo de 

elasticidade, foram utilizados os dados coletados no segundo dia de ensaio (19/09/2020), 

resultando em EE061 = 2100 MPa. 

A partir deste parâmetro e das deformações obtidas através dos strain gages (Apêndice 

A), foi possível a construção do gráfico de atrito lateral mobilizado por trecho da estaca para 

cada valor de deslocamento de acordo com os estágios do ensaio (Figura 4.10) e dos diagramas 

de esforço normal na estaca em todos os estágios de carregamento (Figura 4.11). 

Figura 4.9 - Extrapolação da curva carga x deslocamento por van der Veen (1953) - E061 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 4.10 - Mobilização do atrito lateral por deslocamento da cabeça da estaca - E061 

 
Fonte: Próprio autor 

Figura 4.11 - Diagramas de esforço normal por estágio de carregamento - E061 

 
Fonte: Próprio autor 
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Dos resultados obtidos, nota-se uma maior mobilização de atrito lateral no trecho mais 

superficial da estaca, de 0,60 a 2,05 m, até o quarto estágio de carregamento (50 kN), atingindo 

um valor de 28,4 kPa. A partir deste ponto, o atrito lateral neste trecho aumentou até alcançar 

45,2 kPa no estágio de carregamento de 250 kN e os trechos inferiores iniciaram a ser mais 

mobilizados. No estágio seguinte, entretanto, o equilíbrio de carga não foi alcançado devido a 

problemas com o sistema de aplicação de carga. O trecho intermediário da estaca, de 2,05 a 

3,85 m de profundidade, apresentou atrito lateral crescente de maneira linear com o 

deslocamento até a carga de 225 kN, alcançando um máximo de 46,3 kPa no estágio de 250 

kN. Já o trecho final da estaca, de 3,85 a 5,55 m, também apresentou atrito lateral crescente 

linearmente com o deslocamento em praticamente todo o carregamento, alcançando, no último 

estágio, um valor máximo de 58,6 kPa. 

4.2.1.2 ENSAIO NA ESTACA E062 NA CONDIÇÃO NATURAL 

A primeira prova de carga realizada na estaca E062 foi conduzida em etapa única, tendo 

sido atingida uma carga máxima de 260 kN, correspondente a um deslocamento de 31,77 mm. 

Este valor, superando um deslocamento equivalente a 10% do diâmetro da estaca, foi adotado 

como critério de parada para o ensaio. Utilizando-se o critério definido na NBR 6122 (ABNT, 

2019), a carga de ruptura encontrada para a estaca foi de 255 kN, conforme ilustrado na Figura 

4.12. 

Figura 4.12 - Curva carga x deslocamento e critério de ruptura da NBR 6122 (ABNT, 2019) - E062 

 
Fonte: Próprio autor 
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Com relação aos dados de deformação obtidos a partir dos strain gages, foi encontrado 

um problema com o SG02, instalado a uma profundidade de 2,05 m, ou seja, não foi possível a 

obtenção dos valores de deformação neste ponto. Além disso, o SG01, localizado na cabeça da 

estaca, apresentou comportamento anômalo em 6 dos 11 estágios, o que dificultou a definição 

do módulo de elasticidade da estaca. De qualquer forma, os últimos estágios de carregamento 

tornaram possível a obtenção do módulo EE062 = 2100 MPa, que se mostrou bastante coerente 

com o resultado da estaca E061 e da própria estaca E062 ensaiada após inundação. 

A partir deste parâmetro e dos valores de deformação obtidos através dos strain gages 

(Apêndice A), foi possível a construção do gráfico de atrito lateral por trecho para cada valor 

de deslocamento de acordo com os estágios do ensaio (Figura 4.13) e dos diagramas de esforço 

normal na estaca em todos os estágios de carregamento (Figura 4.14). Como o SG02 apresentou 

problemas, foram considerados apenas dois trechos da estaca no cálculo do atrito lateral, sendo 

o primeiro entre 0,60 e 3,85 m e o segundo entre 3,85 e 5,55 m. 

Figura 4.13 - Mobilização do atrito lateral por deslocamento da estaca da estaca - E062 

 
Fonte: Próprio autor 

Dos resultados obtidos, nota-se claramente uma maior mobilização de atrito lateral no 

trecho superior da estaca, de 0,60 a 3,85 m, até o sexto estágio de carregamento (150 kN), 

atingindo um valor máximo de 33,9 kPa. A partir deste ponto, o atrito lateral neste trecho 

decresceu até alcançar um valor de 32,8 kPa no estágio final, considerado como sendo o estágio 

de 250 kN, pois não foi possível o mantenimento de carga superior a essa. A partir do quinto 

estágio, correspondente a uma carga de 125 kN, iniciou-se a mobilização mais proeminente do 
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trecho inferior, de 3,85 a 5,55 m, apresentando atrito lateral crescente quase linearmente entre 

os estágios até a carga de 225 kN, alcançando um pico de 88,8 kPa no estágio em que foi 

alcançada a ruptura. 

Figura 4.14 - Diagramas de esforço normal por estágio de carregamento - E062 

 
Fonte: Próprio autor 

4.2.1.3 REENSAIO NA ESTACA E062 APÓS INUNDAÇÃO (E062-I) 

A prova de carga realizada na estaca E062-I foi conduzida em etapa única em reensaio 

da estaca em condição natural, apresentado no item anterior, tendo sido atingida uma carga 

máxima de 160 kN, correspondente a um deslocamento de 32,73 mm. Este valor, superando 

um deslocamento equivalente a 10% do diâmetro da estaca, foi adotado como critério de parada 

para o ensaio. Utilizando-se o critério definido na NBR 6122 (ABNT, 2019), a carga de ruptura 

encontrada para a estaca foi de 145 kN, conforme ilustrado na Figura 4.15. 

Os dados de deformação obtidos a partir dos strain gages, conforme exposto no item 

anterior, não foram completos devido à ausência de dados advindos do SG02. Neste caso, 

todavia, as leituras registradas pelo SG01 apresentaram comportamento esperado e foi possível 
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a sua utilização na definição do módulo de elasticidade. Assim, foi obtido um resultado similar 

àquele obtido do ensaio com a estaca virgem, resultando em EE062-I = 2100 MPa. 

Figura 4.15 - Curva carga x deslocamento e critério de ruptura da NBR 6122 (ABNT, 2019) - E062-I 

 
Fonte: Próprio autor 

A partir deste parâmetro e dos valores de deformação obtidos através dos strain gages 

(Apêndice A), foi possível a construção do gráfico de atrito lateral mobilizado por trecho de 

estaca para cada valor de deslocamento de acordo com os estágios do ensaio (Figura 4.16) e 

dos diagramas de esforço normal na estaca em todos os estágios de carregamento (Figura 4.17). 

Dos resultados obtidos, nota-se claramente uma maior mobilização de atrito lateral no 

trecho superior da estaca, de 0,60 a 3,85 m, até o terceiro estágio de carregamento (60 kN), 

atingindo um valor de 10,3 kPa. Deste estágio em diante, o atrito lateral atinge um pico de 21,0 

kPa no estágio anterior à ruptura (140 kN). O trecho mais profundo da estaca apresentou 

mobilização do atrito crescente linearmente com o carregamento, atingindo um pico de 49,7 

kPa no estágio imediatamente anterior à ruptura. Em comparação aos resultados obtidos no 

ensaio em condição natural, houve uma redução de atrito lateral em ambos os trechos, indicando 

que a inundação do solo atingiu não somente o trecho mais superficial, mas também o segundo 

trecho de 3,85 a 5,55 m. 
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Figura 4.16 - Mobilização do atrito lateral por deslocamento da cabeça da estaca - E062-I 

 
Fonte: Próprio autor 

Figura 4.17 - Diagramas de esforço normal por estágio de carregamento - E062-I 

 
Fonte: Próprio autor 
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4.2.1.4 ENSAIO NA ESTACA E063 NA CONDIÇÃO NATURAL 

A primeira prova de carga realizada na estaca E063 foi conduzida em duas etapas, tendo 

sido feito um primeiro carregamento até 210 kN, o qual foi interrompido por problemas 

técnicos, seguido de um segundo carregamento que alcançou carga máxima de 300 kN, que 

gerou um deslocamento da estaca de 14,67 mm. Utilizando o critério de van der Veen (1953) 

para extrapolação da curva carga por deslocamento, considerando os dados obtidos nos dois 

carregamentos, e cálculo da carga de ruptura da estaca, foram encontrados os valores de 

R = 340 kN e a = 0,1465, conforme ilustrado na Figura 4.18. À mesma figura foi também 

incorporado o critério de ruptura convencional especificado na NBR 6122 (ABNT, 2019), 

resultando em uma carga de ruptura de 325 kN. 

No que tange aos dados de deformação obtidos a partir dos strain gages, estes 

apresentaram bastante dispersão no primeiro carregamento na estaca (13/05/2021). Já no 

segundo ciclo de carregamento, embora o SG01 tenha respondido somente até o carregamento 

de 135 kN, os instrumentos, em geral, se comportaram conforme esperado. Portanto, ainda que 

o módulo de elasticidade da estaca tenda a ser menor conforme esta for submetida a sucessivos 

carregamentos, para definição do módulo de elasticidade, foram utilizados os dados coletados 

no segundo ciclo de carregamento (14/05/2020), resultando em EE063 = 1920 MPa. 

A partir deste parâmetro e dos valores de deformação obtidos através dos strain gages 

(Apêndice A), foi possível a construção do gráfico de atrito lateral mobilizado por trecho de 

estaca para cada valor de deslocamento de acordo com os estágios do ensaio (Figura 4.19) e 

dos diagramas de esforço normal na estaca em todos os estágios de carregamento (Figura 4.20). 

Devido a valores elevados de atrito calculados no trecho de 0,60 a 2,05 m da estaca, 

superiores a 100 kPa ao final da prova de carga e sem uma saturação nítida do atrito, ambas 

observações inesperadas, constatou-se irregularidade nas leituras do SG02, as quais foram 

desprezadas, resultando na divisão da estaca em apenas dois trechos, assim como feito na 

análise das provas de carga na estaca E063. Desta forma, o trecho mais superficial da estaca, 

de 0,60 a 3,85 m de profundidade, apresentou atrito lateral crescente praticamente linearmente 

até o estágio de 210 kN, atingindo um valor de 45,8 kPa, aumentando ligeiramente para 53,7 

kPa deste ponto até o estágio de carregamento de 300 kN. Já o trecho final da estaca, de 3,85 a 

5,55 m, apresentou atrito lateral crescente durante todo o carregamento alcançando, no último 

estágio, um valor máximo de 73,6 kPa. 
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Figura 4.18 - Extrapolação da curva carga x deslocamento por van der Veen (1953) - E063 

 
Fonte: Próprio autor 

Figura 4.19 - Mobilização do atrito lateral por deslocamento da cabeça da estaca - E063 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 4.20 - Diagramas de esforço normal por estágio de carregamento - E063 

 
Fonte: Próprio autor 

4.2.1.5 REENSAIO NA ESTACA E063 APÓS INUNDAÇÃO (E063-I) 

O reensaio na estaca E063 após inundação (ensaio E063-I) foi conduzido em etapa única 

após a realização do ensaio na condição natural do solo, apresentado no item anterior, tendo 

sido atingida uma carga máxima de 180 kN, correspondente a um deslocamento de 31,81 mm. 

Este valor, superando um deslocamento equivalente a 10% do diâmetro da estaca, foi adotado 

como critério de parada para o ensaio. Utilizando-se o critério definido na NBR 6122 (ABNT, 

2019), a carga de ruptura encontrada para a estaca foi de 170 kN, conforme ilustrado na Figura 

4.21. 

Os dados de deformação obtidos a partir dos strain gages não foram completos devido 

à ausência de dados advindos do SG01, o qual havia falhado também no primeiro ensaio da 

nesta estaca, porém, neste caso, não funcionou desde o início da prova de carga. Desta forma, 

para o cálculo dos esforços a partir das deformações registradas pelos demais instrumentos, foi 

utilizado o mesmo valor de módulo de elasticidade obtido para esta estaca no primeiro ensaio, 
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EE063-I = 1920 MPa, pois os demais instrumentos não apresentaram dados coerentes para este 

parâmetro. 

A partir deste parâmetro e dos valores de deformação obtidos através dos strain gages 

(Apêndice A), foi possível a construção do gráfico de atrito lateral mobilizado por trecho de 

estaca para cada valor de deslocamento de acordo com os estágios do ensaio (Figura 4.22) e 

dos diagramas de esforço normal na estaca em todos os estágios de carregamento (Figura 4.23). 

Dos resultados obtidos, notam-se deformações muito similares entre os SG02 e SG03, 

o que levou a resultados muito próximos a zero para o atrito lateral no trecho entre 2,05 e 3,85 

m. Tendo isso em vista e avaliando os valores de deformação do mesmo strain gage no ensaio 

em condição natural, que retornaram atrito lateral muito elevado, a estaca foi novamente 

dividida em somente dois trechos, de 0,60 a 3,85 m e de 3,85 a 5,55 m. Nota-se, assim como 

visto na E062-I, uma mobilização inicial do trecho superficial até o segundo estágio, 

correspondente à carga de 40 kN, seguido por um aumento do atrito lateral até o valor máximo 

de 22,8 kPa. Já o trecho inferior da estaca apresentou atrito lateral crescente linearmente a partir 

do segundo estágio, alcançando um pico de 50,5 kPa anteriormente à ruptura. Este último valor 

mostra que a inundação realizada teve efeito também no trecho mais profundo, uma vez que o 

atrito lateral calculado na condição natural resultou 73,6 kPa. 

Figura 4.21 - Curva carga x deslocamento e critério de ruptura da NBR 6122 (ABNT, 2019) - E063-I 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 4.22 - Mobilização do atrito lateral por deslocamento da cabeça da estaca - E063-I 

 
Fonte: Próprio autor 

Figura 4.23 - Diagramas de esforço normal por estágio de carregamento - E063-I 

 
Fonte: Próprio autor 
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4.2.1.6 ENSAIO NA ESTACA E064 NA CONDIÇÃO NATURAL 

A primeira prova de carga realizada na estaca E064 foi conduzida em etapa única, 

atingindo carga máxima de 300 kN, que gerou um deslocamento da estaca de 12,74 mm. 

Aplicando-se o critério de van der Veen (1953) para extrapolação da curva carga por 

deslocamento, considerando os dados obtidos no carregamento, e cálculo da carga de ruptura 

da estaca, foram encontrados os parâmetros R = 420 kN e a = 0,0973, conforme ilustrado na 

Figura 4.24. À mesma figura foi também incorporado o critério de ruptura convencional 

especificado na NBR 6122 (ABNT, 2019), resultando em uma carga de ruptura de 370 kN. 

No que tange aos dados de deformação obtidos a partir dos strain gages, o instrumento 

localizado a uma profundidade de 3,85 m (SG03) apresentou leituras incoerentes, portanto, seus 

dados foram inteiramente descartados, permitindo a divisão da estaca em somente dois trechos 

para o cálculo do atrito lateral. Quanto ao strain gage localizado na cabeça da estaca, foram 

obtidos dados até o sexto estágio de carregamento, pois o instrumento apresentou falha nos 

carregamentos seguintes. Como o resultado obtido através destes dados se mostraram pouco 

coerentes com o esperado, foram considerados os dados de instrumentação da mesma estaca 

obtidos na prova de carga após inundação, que se mostraram equivalentes nas estacas E062 e 

E063. Desta forma, o módulo de elasticidade da estaca definido foi de EE064 = 2400 MPa. 

A partir deste parâmetro e dos valores de deformação obtidos através dos strain gages 

(Apêndice A), foi possível a construção do gráfico de atrito lateral mobilizado por trecho de 

estaca para cada valor de deslocamento de acordo com os estágios do ensaio (Figura 4.25) e 

dos diagramas de esforço normal na estaca em todos os estágios de carregamento (Figura 4.26). 

Dos resultados obtidos, nota-se uma maior mobilização de atrito lateral no trecho mais 

superficial da estaca, de 0,60 a 2,05 m, até o quinto carregamento (150 kN), atingindo um valor 

máximo de 85,5 kPa, seguido de uma queda brusca para valores residuais entre 14,0 e 17,4 kPa 

até o final do ensaio. O trecho de 2,05 a 5,55 m apresentou mobilização mais pronunciada do 

atrito lateral a partir do momento em que o atrito do trecho superior foi esgotado, do quinto 

para o sexto estágio, atingindo 74,2 kPa no último estágio de carregamento. 
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Figura 4.24 - Extrapolação da curva carga x deslocamento por van der Veen (1953) - E064 

 
Fonte: Próprio autor 

Figura 4.25 - Mobilização do atrito lateral por deslocamento da cabeça da estaca - E064 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 4.26 - Diagramas de esforço normal por estágio de carregamento - E064 

 
Fonte: Próprio autor 

4.2.1.7 REENSAIO NA ESTACA E064 APÓS INUNDAÇÃO (E064-I) 

O reensaio realizado na estaca E064 após inundação (E064-I) foi conduzida em etapa 

única após a realização do primeiro ensaio feito na condição natural do solo, tendo sido atingida 

uma carga máxima de 200 kN, correspondente a um deslocamento de 38,40 mm. Este valor, 

superando um deslocamento equivalente a 10% do diâmetro da estaca, foi adotado como critério 

de parada para o ensaio. Utilizando-se o critério definido na NBR 6122 (ABNT, 2019), a carga 

de ruptura encontrada para a estaca foi de 185 kN, conforme ilustrado na Figura 4.27. 

No que tange aos dados de deformação obtidos a partir dos strain gages, estes 

apresentaram um comportamento conforme esperado, diferentemente do que foi visto 

parcialmente na primeira prova de carga nesta estaca. Novamente, o strain gage a uma 

profundidade de 3,85 m (SG03) não funcionou corretamente, apresentando comportamento 

anômalo, o que permitiu a divisão da estaca em somente dois. Com os dados do instrumento 

instalado na cabeça da estaca, definiu-se o módulo de elasticidade de EE064-I = 2400 MPa. 
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Figura 4.27 - Curva carga x deslocamento e critério de ruptura da NBR 6122 (ABNT, 2019) - E064-I 

  
Fonte: Próprio autor 

A partir deste parâmetro e das deformações obtidas através dos strain gages que 

funcionaram corretamente (Apêndice A), foi possível a construção do gráfico de atrito lateral 

mobilizado por trecho de estaca para cada valor de deslocamento de acordo com os estágios do 

ensaio (Figura 4.28) e dos diagramas de esforço normal na estaca em todos os estágios de 

carregamento (Figura 4.29). 

Dos resultados obtidos, notam-se deformações muito similares entre os SG01 e SG02 a 

partir do terceiro estágio (60 kN), o que confirma o comportamento do trecho de 0,60 a 2,05 m 

observado nos outros ensaios sob efeito de saturação, mostrando atrito lateral crescente somente 

até o segundo estágio, atingindo um valor máximo de 20,2 kPa. Em seguida, foi observado uma 

queda de resistência para um mínimo de 15,5 kPa no sétimo estágio (140 kN) e, no estágio 

anterior à ruptura, um atrito lateral de 16,9 kPa. O segundo trecho, de 2,05 a 5,55 m, apresentou 

atrito lateral crescente durante todo o ensaio, atingindo um valor máximo de 39,7 kPa no estágio 

imediatamente anterior à ruptura. 
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Figura 4.28 - Mobilização do atrito lateral por deslocamento da cabeça da estaca - E064-I 

 
Fonte: Próprio autor 

Figura 4.29 - Diagramas de esforço normal por estágio de carregamento - E064-I 

 
Fonte: Próprio autor 
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4.2.2 ESTACAS DE 10 M 

Os resultados das curvas carga por deslocamento das primeiras provas de carga 

executadas nas estacas de 10 m são apresentados compilados na Figura 4.30. Vale destacar que 

a estaca E102 foi ensaiada pela primeira vez sob efeito de inundação (E102-I) para avaliar se o 

reensaio inundado feito em outras estacas nesta pesquisa representariam a condição de um 

estaca não carregada previamente. 

Os resultados da prova de carga na estaca E104 sob efeito de inundação (reensaio E104-

I) são apresentados na Figura 4.31, em conjunto com o resultado do ensaio anterior na condição 

de umidade natural do solo, e na Figura 4.32, em conjunto com o resultado da prova de carga 

na E102-I. A carga máxima de ensaio alcançada, garantindo-se uma segurança em relação à 

ruptura do sistema de aplicação de força (barra, macaco, luva), foi de 480 kN. Isto justifica o 

fato de não ter sido alcançada a ruptura em nenhum dos ensaios não saturados. Nestes casos, a 

curva carga por deslocamento foi extrapolada pelo critério de van der Veen (1953). 

Figura 4.30 - Curvas carga x deslocamento dos ensaios nas estacas de 10 m 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 4.31 - Curvas carga x deslocamento da E104 antes e após inundação 

 
Fonte: Próprio autor 

Figura 4.32 - Curvas carga x deslocamento das estacas sob efeito de inundação na condição “virgem” 
(E102-I) e reensaiada (E104-I) 

 
Fonte: Próprio autor 

Nota-se que, na prova de carga na estaca E103, foi necessário o descarregamento e 

recarregamento da estaca, evento decorrente de problemas técnicos com equipamentos. 

Os resultados obtidos a partir da instrumentação das estacas são apresentados 

separadamente do subitem 4.2.2.1 a 4.2.2.5. As deformações dos strain gages após o tratamento 
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dos dados são apresentadas no Apêndice A para todas as provas de carga e os gráficos tensão 

por deformação utilizados na definição dos módulos de elasticidade das estacas são 

apresentados no Apêndice B. 

Comparando-se as curvas carga por deslocamento das três estacas não ensaiadas 

previamente (“virgens”) e não inundadas, observa-se um comportamento bastante similar entre 

elas até uma carga de aproximadamente 200 kN, assim como observado nas estacas de 6 m, 

porém com deslocamentos inferiores, variando de 3,4 a 4,4 mm (deslocamento equivalente a 

aproximadamente 1,2% do diâmetro da estaca). A partir deste ponto, é mais evidente a diferença 

no comportamento carga por deslocamento de cada uma delas, sendo que a estaca E104, 

ensaiada em outubro de 2020, mês no qual foi registrada a maior sucção do solo, apresentou o 

menor deslocamento de todas elas ao final do ensaio. A Tabela 4.3 apresenta a carga de ruptura 

encontrada para as estacas de acordo com o critério da NBR 6122 (ABNT, 2019) e a Figura 

4.33 apresenta o perfil de sucção medido no dia e durante um período de 72 horas após a 

realização das provas de carga. 

Figura 4.33 - Perfil de sucção nas datas das provas de carga nas estacas de 10 m 

 
Fonte: Próprio autor 

Embora a estaca E104 tenha apresentado o menor deslocamento para a carga de 480 kN 

dentre as três provas de carga realizadas na estaca em condição natural do solo, a Tabela 4.3 

mostra que a sua carga de ruptura definida pela extrapolação por van der Veen (1953) e pelo 
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critério da NBR 6122 (ABNT, 2019) é de 575 kN, menor do que a carga de 590 kN obtida para 

a estaca E103. Em todo caso, estes dois resultados apresentam divergência de apenas 2,5%, o 

que pode ser consequência de outros fatores, como a variabilidade horizontal do terreno em 

questão. Além disso, estes valores de carga de ruptura foram obtidos a partir da extrapolação 

da curva, o que pode também divergir do resultado real que seria obtido caso fosse, de fato, 

alcançada a ruptura no ensaio. 

De toda forma, quando comparado às estacas de 6 m, os resultados mostram um efeito 

da variação sazonal da sucção do solo menos pronunciado na capacidade de carga das estacas 

de 10 m, as quais variaram de 550 a 590 kN nas três condições contempladas, o que corresponde 

a uma diferença de somente 7%. Como a maior variabilidade e maiores valores de sucção do 

solo ocorrem nos primeiros 4 metros abaixo da superfície do terreno, este efeito sazonal na 

capacidade de carga das fundações por estacas é mais evidente em estacas mais curtas. 

Com relação às provas de carga conduzidas nas estacas após inundação, a redução na 

capacidade de carga foi de 30,4% para a estaca E104 (reensaiada com inundação), reduzindo 

de 575 para 400 kN, e a carga de ruptura da estaca E102-I (não ensaiada anteriormente), obtida 

através da extrapolação da curva carga por deslocamento, foi de 370 kN. 

Observando-se as duas curvas na Figura 4.32, nota-se que o ensaio inundado na estaca 

sem carregamento prévio, E102-I, apresenta deslocamentos menores comparados ao caso da 

estaca reensaiada, E104-I, para uma mesma carga. Esse fato pode ser consequência das 

deformações na interface estaca-solo causadas no carregamento da estaca E104 em condição 

natural que acabaram levando a um atrito lateral máximo inferior nos trechos anteriormente 

mais mobilizados. No entanto, considerando a extrapolação da curva da estaca E102-I por van 

der Veen (1953) e o critério de ruptura da NBR 6122 (ABNT, 2019), obteve-se um valor de 

aproximadamente 8% menor para a estaca inundada sem carregamento prévio. Portanto, o 

efeito do reensaio na capacidade de carga de estacas inundadas não foi relevante, já que a estaca 

carregada em tração mobilizou apenas a resistência por atrito lateral. 

Tabela 4.3 - Carga de ruptura das estacas de 10 m de acordo com critério da NBR 6122 (ABNT, 2019) 

Estaca Data 
Carga Ruptura 
NBR 6122 (kN) 

rL,médio (kPa) 

E101 Fevereiro/2021 550 59,1 

E102-I Agosto/2021 370 37,4 

E103 Maio/2021 590 63,4 

E104 Outubro/2020 575 61,8 

E104-I Novembro/2020 400 43,0 
Fonte: Próprio autor 
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4.2.2.1 ENSAIO NA ESTACA E101 NA CONDIÇÃO NATURAL 

A prova de carga realizada na estaca E101 foi conduzida em etapa única, tendo sido 

atingida uma carga máxima de 480 kN, correspondente a um deslocamento de 24,31 mm. 

Utilizando-se o critério de van der Veen (1953) para extrapolação da curva carga por 

deslocamento, considerando-se os dados obtidos no carregamento, e cálculo da carga de ruptura 

da estaca, foram encontrados os parâmetros R = 595 kN e a = 0,0636, conforme ilustrado na 

Figura 4.43. À mesma figura foi também incorporado o critério de ruptura convencional 

especificado na NBR 6122 (ABNT, 2019), resultando em uma carga de ruptura de 560 kN. 

No que tange aos dados de deformação obtidos a partir dos strain gages, estes 

apresentaram um comportamento um pouco anômalo, porém se ajustaram melhor ao esperado 

conforme o carregamento foi avançando, com exceção do SG02 que apresentou dois 

comportamentos bastante diversos ao longo do carregamento. Para a definição do módulo de 

elasticidade a ser utilizado, foram utilizados os dados do SG01, resultando em EE101 = 2300 

MPa. Devido aos problemas na instrumentação, as leituras do SG02 foram desprezadas, 

exigindo a utilização de um só trecho entre 0,60 e 5,15 m. 

A partir deste parâmetro e das deformações obtidas através dos strain gages que 

funcionaram corretamente (Apêndice A), foi possível a construção do gráfico de atrito lateral 

mobilizado por trecho de estaca para cada valor de deslocamento de acordo com os estágios do 

ensaio (Figura 4.35) e dos diagramas de esforço normal na estaca em todos os estágios de 

carregamento (Figura 4.36). 

Dos resultados obtidos, nota-se claramente a mobilização do atrito lateral de cada trecho 

da estaca a partir de um ponto bem definido (Figura 4.35). O trecho mais superficial, de 0,60 a 

5,15 m, apresentou um crescimento contínuo durante quase todo o carregamento, porém menos 

pronunciado a partir do quinto estágio (200 kN), ponto a partir do qual o trecho inferior 

começou a ser mobilizado. O atrito lateral máximo atingido foi de 63,7 kPa no último estágio 

de carregamento. O trecho intermediário de 5,15 a 7,15 m apresentou efetivamente uma 

mobilização do atrito a partir do sexto estágio, atingindo um pico de 56,3 kPa no nono estágio 

e caindo para 38,7 kPa no último estágio. O trecho mais profundo da estaca, de 7,15 a 9,55 m, 

registrou atrito lateral de 4,9 kPa até o nono estágio, sendo mais mobilizado somente a partir 

do décimo estágio. O valor máximo de 54,6 kPa foi atingido no último estágio. 
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Figura 4.34 - Extrapolação da curva carga x deslocamento por van der Veen (1953) - E101 

 
Fonte: Próprio autor 

Figura 4.35 - Mobilização do atrito lateral por deslocamento da cabeça da estaca - E101 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 4.36 - Diagramas de esforço normal por estágio de carregamento - E101 

 
Fonte: Próprio autor 

4.2.2.2 ENSAIO NA ESTACA E102-I (INUNDADA) 

A prova de carga realizada para a estaca E102-I foi conduzida em etapa única, após 

inundação, atingindo carga máxima de 320 kN, correspondente a um deslocamento de 12,74 

mm. Utilizando-se o critério de van der Veen (1953) para extrapolação da curva carga por 

deslocamento, considerando os dados obtidos no carregamento, e cálculo da carga de ruptura 

da estaca, foram encontrados os parâmetros R = 375 kN e a = 0,1392, conforme ilustrado na 

Figura 4.37. À mesma figura foi também incorporado o critério de ruptura convencional 

especificado na NBR 6122 (ABNT, 2019), resultando em uma carga de ruptura de 370 kN. 

No que tange aos dados de deformação obtidos a partir dos strain gages, não foi possível 

a obtenção de dados do instrumento posicionado na cabeça da estaca, pois a barra central da 

estaca não pode ser inserida completamente durante a sua concretagem, ficando 1,0 m acima 

da posição planejada e alterando as profundidades dos strain gages mostradas na Figura 3.10. 

O restante dos instrumentos funcionou corretamente, permitindo a divisão da estaca em 3 

trechos. Todavia, a ausência do strain gage na cabeça da estaca comprometeu a definição do 
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seu módulo de elasticidade. Desta forma, recorreu-se aos dados obtidos dos SG02 e SG03 e aos 

parâmetros obtidos na estaca vizinha, E101, concretada com material do mesmo caminhão e no 

mesmo dia, resultando em EE102-I = 2600 MPa. Como a barra instrumentada da estaca E102 

ficou em posição diversa daquela das outras estacas, foram considerados trechos de 0,00 a 4,15 

m, de 4,15 a 6,15 m e de 6,15 a 8,55 m no cálculo do atrito lateral. 

A partir deste parâmetro e das deformações obtidas através dos strain gages que 

funcionaram corretamente (Apêndice A), foi possível a construção do gráfico de atrito lateral 

mobilizado por trecho de estaca para cada valor de deslocamento de acordo com os estágios do 

ensaio (Figura 4.38) e dos diagramas de esforço normal na estaca em todos os estágios de 

carregamento (Figura 4.39). 

Dos resultados obtidos, a mobilização do atrito lateral de cada trecho da estaca é 

claramente vista a partir de um ponto bem definido (Figura 4.38). O trecho mais superficial, da 

superfície a 4,15 m, apresentou um crescimento contínuo até o estágio de 200 kN, atingindo um 

pico de 43,1 kPa e, nos estágios seguintes, reduzindo-se a um valor residual entre 25 e 26 kPa. 

O trecho intermediário de 4,15 a 6,15 m apresentou comportamento similar ao trecho 

superficial, porém o valor máximo de atrito lateral foi atingido no estágio de 240 kN, 

diminuindo para 42,7 e 27,0 kPa nos dois estágios seguintes. Por fim, o trecho de 6,15 a 8,55 

m foi, de fato, mobilizado a partir do estágio de 280 kN, mobilizando até um valor de 64,2 kPa 

no último estágio, ponto no qual o ensaio foi interrompido. 

Figura 4.37 - Extrapolação da curva carga x deslocamento por van der Veen (1953) - E102-I 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 4.38 - Mobilização do atrito lateral por deslocamento - E102-I 

 
Fonte: Próprio autor 

Figura 4.39 - Diagramas de esforço normal por estágio de carregamento - E102-I 

 
Fonte: Próprio autor 
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4.2.2.3 ENSAIO NA ESTACA E103 NA CONDIÇÃO NATURAL 

A prova de carga realizada para a estaca E103 foi conduzida em três etapas de 

carregamento, tendo sido atingida uma carga máxima de 480 kN, correspondente a um 

deslocamento de 17,91 mm. Os descarregamentos e recarregamentos foram conduzidos devido 

a problemas com equipamento durante a execução das provas de carga. Desta forma, utilizando-

se os dados em conjunto dos três ensaios e o critério de van der Veen (1953) para extrapolação 

da curva carga por deslocamento, considerando os dados obtidos no carregamento, e cálculo da 

carga de ruptura da estaca, foram encontrados os parâmetros R = 685 kN e a = 0,0625, conforme 

ilustrado na Figura 4.43. À mesma figura foi também incorporado o critério de ruptura 

convencional especificado na NBR 6122 (ABNT, 2019), resultando em uma carga de ruptura 

de 590 kN. 

No que tange aos dados de deformação obtidos a partir dos strain gages, estes 

apresentaram um comportamento conforme esperado, principalmente no segundo e terceiro 

carregamentos executados. Para a definição do módulo de elasticidade a ser utilizado, foram 

utilizados os dados do SG01, resultando em EE103 = 3500 MPa. 

A partir deste parâmetro e das deformações obtidas através dos strain gages (Apêndice 

A), foi possível a construção do gráfico de atrito lateral mobilizado por trecho de estaca para 

cada valor de deslocamento de acordo com os estágios do ensaio (Figura 4.41) e dos diagramas 

de esforço normal na estaca em todos os estágios de carregamento (Figura 4.42). 

Dos resultados obtidos, observa-se a mobilização crescente do atrito do trecho mais 

superficial, de 0,60 a 2,65 m, até a carga de 336 kN, atingindo 59,6 kPa e permanecendo em 

torno de 60 kPa até o último estágio. O trecho de 2,65 a 5,15 m foi mobilizado a partir do 

terceiro estágio e atinge um atrito lateral máximo de 91,3 kPa a uma carga de 384 kN, reduzindo 

para 42,6 kPa no último estágio. O terceiro trecho, de 5,15 a 7,15 m, iniciou sua mobilização a 

partir da carga de 336 kN, aumentando bruscamente até 114,7 kPa no último estágio (480 kN). 

Por fim, o trecho mais profundo, de 7,15 a 9,55 m foi pouco mobilizado durante o ensaio, 

atingindo um valor máximo de atrito lateral de 6,6 kPa. 
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Figura 4.40 - Extrapolação da curva carga por deslocamento por van der Veen (1953) - E103 

 
Fonte: Próprio autor 

Figura 4.41 - Mobilização do atrito lateral por deslocamento da cabeça da estaca - E103 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 4.42 - Diagramas de esforço normal por estágio de carregamento - E103 

 
Fonte: Próprio autor 

4.2.2.4 ENSAIO NA ESTACA E104 NA CONDIÇÃO NATURAL 

A prova de carga realizada para a estaca E104 foi conduzida em etapa única, atingindo 

uma carga máxima de 480 kN, correspondente a um deslocamento de 16,02 mm. Utilizando-se 

o critério de van der Veen (1953) para extrapolação da curva carga por deslocamento, 

considerando os dados obtidos no carregamento, e cálculo da carga de ruptura da estaca, foram 

encontrados os parâmetros R = 600 kN e a = 0,0959, conforme ilustrado na Figura 4.43. À 

mesma figura foi também incorporado o critério de ruptura convencional especificado na NBR 

6122 (ABNT, 2019), resultando em uma carga de ruptura de 575 kN. 

No que tange aos dados de deformação obtidos a partir dos strain gages, estes 

apresentaram um comportamento conforme esperado, embora o último trecho da estaca quase 

não tenha sido mobilizado, como deixa claro a Figura 4.44. Para a definição do módulo de 

elasticidade a ser utilizado, foram utilizados os dados do SG01, resultando em EE104 = 3500 

Mpa, igualmente àquele observado na estaca E103. 
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A partir deste parâmetro e das deformações obtidas através dos strain gages (Apêndice 

A), foi possível a construção do gráfico de atrito lateral mobilizado por trecho de estaca para 

cada valor de deslocamento de acordo com os estágios do ensaio (Figura 4.44) e dos diagramas 

de esforço normal na estaca em todos os estágios de carregamento (Figura 4.45). 

Dos resultados obtidos, nota-se claramente a mobilização do atrito de cada trecho da 

estaca a partir de um ponto bem definido, juntamente com a redução do atrito do trecho 

imediatamente acima (Figura 4.44). O trecho mais superficial, de 0,60 a 2,65 m, apresenta um 

atrito lateral máximo de 86,1 kPa para o carregamento de 200 kN, porém sofre uma queda 

brusca para 22,8 kPa no estágio seguinte, diminuindo ligeiramente até o estágio final e 

alcançando um valor mínimo de 15,4 kPa. O trecho de 2,65 a 5,15 m apresentou comportamento 

similar, atingindo um valor de pico de 133,0 kPa no décimo estágio de carregamento (400 kN) 

e reduzindo para 111,5 kPa no último estágio. Por fim, o último trecho mobilizado, de 5,15 a 

7,15 m, atingiu um valor máximo de 80,7 kPa no último estágio (480 kN). Conforme exposto 

anteriormente, o trecho mais profundo da estaca, de 7,15 a 9,55 m quase não chegou a ser 

mobilizado, atingindo resistência lateral máxima de 3,5 kPa no último estágio. 

Figura 4.43 - Extrapolação da curva carga por deslocamento por van der Veen (1953) - E104 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 4.44 - Mobilização do atrito lateral por deslocamento da cabeça da estaca - E104 

 
Fonte: Próprio autor 

Figura 4.45 - Diagramas de esforço normal por estágio de carregamento - E104 

 
Fonte: Próprio autor 
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4.2.2.5 REENSAIO NA ESTACA E104 APÓS INUNDAÇÃO (E104-I) 

A prova de carga (reensaio) realizada para a estaca E104 após inundação (E104-I) foi 

conduzida em etapa única após a realização de ensaio anterior na estaca em condição natural 

atingindo uma carga máxima de 420 kN, correspondente a um deslocamento de 34,48 mm. Este 

valor, superando um deslocamento equivalente a 10% do diâmetro da estaca, foi adotado como 

critério de parada para o ensaio. Utilizando-se o critério definido na NBR 6122 (ABNT, 2019), 

a carga de ruptura encontrada para a estaca foi de 400 kN, conforme ilustrado na Figura 4.46. 

No que tange aos dados de deformação obtidos a partir dos strain gages, estes 

apresentaram um comportamento conforme esperado, assim como ocorreu na prova de carga 

em condição natural sem carregamento prévio. O módulo de elasticidade encontrado foi 

igualmente de EE104-I = 3500 Mpa. 

A partir deste parâmetro e das deformações obtidas através dos strain gages (Apêndice 

A), foi possível a construção do gráfico de atrito lateral mobilizado por trecho de estaca para 

cada valor de deslocamento de acordo com os estágios do ensaio (Figura 4.47) e dos diagramas 

de esforço normal na estaca em todos os estágios de carregamento (Figura 4.48). 

Figura 4.46 - Curva carga x deslocamento e critério de ruptura da NBR 6122 (ABNT, 2019) - E104-I 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 4.47 - Mobilização do atrito lateral por deslocamento da cabeça da estaca - E104-I 

 
Fonte: Próprio autor 

Figura 4.48 - Diagramas de esforço normal por estágio de carregamento - E104-I 

 
Fonte: Próprio autor 
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Dos resultados obtidos, nota-se maior mobilização dos dois trechos mais superficiais da 

estaca até o quinto estágio. A partir deste ponto, o trecho entre 0,50 e 2,65 m atingiu um valor 

máximo de 25,2 kPa, reduzindo até 6,7 kPa no estágio anterior à ruptura. O trecho entre 2,65 e 

5,15 m apresentou comportamento muito similar, com valor de pico de 25,6 kPa e valor residual 

de 9,0 kPa. De 5,15 a 7,15 m, o atrito lateral mobilizou-se mais pronunciadamente a partir do 

quinto estágio, atingindo um pico de 103,6 kPa no décimo estágio (300 kN) e sofrendo uma 

redução brusca no estágio seguinte para 65,9 kPa e, ao fim do carregamento, para 30,4 kPa. Por 

fim, o último trecho, de 7,15 a 955 m, foi mobilizado a partir do décimo estágio, atingindo valor 

máximo de 116,3 kPa. 

4.2.3 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS POR TRECHO DE ESTACA 

Com os resultados das 12 provas de carga executadas e dos registros simultâneos de 

monitoramento do perfil de sucção do solo, foi possível avaliar a influência da sucção do solo 

na resistência por atrito lateral da fundação por estaca em solo não saturado. Na compilação 

total dos dados, foram utilizados os resultados apresentados separadamente nos Itens 4.2.1 e 

4.2.2. Ainda que as estacas de 6 e 10 m não apresentem trechos totalmente equivalentes, foram 

analisados em conjunto os dados de todas as estacas oriundos do trecho superior da estaca e do 

trecho imediatamente inferior a este, bem como dos dois trechos em conjunto. 

4.2.3.1 TRECHO SUPERIOR DA ESTACA 

A mobilização da resistência por atrito lateral unitária por deslocamento do trecho mais 

superficial das estacas, isto é, de 0,60 a 2,05 m ou de 0,60 a 3,85 m das estacas de 6 m, e de 

0,60 a 2,65 m das estacas de 10 m, é apresentado na Figura 4.49, na qual cada cor das curvas 

representam uma época de realização dos ensaios. A escolha de diferentes trechos para as 

estacas de 6 m foi necessária devido ao mau funcionamento de alguns instrumentos, porém esta 

diferença foi julgada aceitável devido aos comportamentos observados e por se tratar de um 

solo muito similar até a profundidade avaliada, tanto em questão de características do solo 

quanto em termos de NSPT. As estacas E101 e E102-I não foram inclusas na análise devido à 

impossibilidade de definição de trecho similar (quanto à extensão e à profundidade) aos demais 

avaliados. 
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Figura 4.49 - Mobilização da resistência por atrito lateral unitária por deslocamento no trecho superior 
das estacas 

 
Nota: para as estacas identificadas com *, o trecho em análise é de 0,60 a 3,85 m 

Fonte: Próprio autor 

Primeiramente, observa-se um comportamento muito similar entre as estacas E064 e 

E104, as quais foram ensaiadas nas épocas em que foram registradas as maiores sucções do 

solo em campo. Além disso, nota-se uma resistência máxima por atrito lateral de cerca de 86 

kPa, superior aos valores observados para as demais estacas. Todavia, essas duas estacas 

também foram as únicas que apresentaram um pico bem definido durante a mobilização do 

atrito lateral seguido por uma queda brusca de grande magnitude. Para a estaca E064, a 

resistência residual por atrito lateral correspondeu a 18% do valor de pico, enquanto para a 

estaca E104, este valor foi de 24%. 

O restante das estacas ensaiadas em condição natural, isto é, sem efeito de inundação, 

apresentou mobilização de resistência crescente com o deslocamento, tendendo a se estabilizar 

nos estágios finais de carregamento dos ensaios. Além disso, os valores de resistência 
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observados foram crescentes desde a época úmida (janeiro e fevereiro) até os últimos meses de 

estiagem (agosto e setembro). 

Destas constatações, conclui-se que, apesar de a sucção mais elevada levar a uma 

resistência máxima por atrito lateral maior, à medida que o carregamento progride e, 

consequentemente o deslocamento, a condição de sucção na interface solo-estaca é alterada, 

reduzindo a resistência por atrito lateral a valores inferiores ao atrito lateral obtido, por exemplo, 

na estaca E062, ensaiada na época mais úmida, quando foram registrados os menores valores 

de sucção do solo dentre todas as provas de carga. 

Quanto às provas de carga realizadas após inundação (reensaio ou não), é evidente no 

gráfico a menor resistência por atrito lateral em comparação àquelas obtidas pelas estacas 

ensaiadas em condição natural. Ademais, nota-se um comportamento bastante similar entre as 

estacas de 6 m, nas quais o atrito lateral é crescente até o estágio imediatamente anterior à 

ruptura, mantendo-se praticamente constante entre este e a ruptura. Já a estaca de 10 m ensaiada 

sob efeito de inundação, E104-I, atingiu uma resistência por atrito lateral máxima com valor 

próximo àqueles obtidos nas estacas de 6 m, porém, neste caso, observou-se uma redução 

gradual a partir deste ponto, atingindo valores tão baixos quanto 1,3 kPa no último estágio. 

Para possibilitar a correlação direta entre a resistência por atrito lateral e a sucção do 

solo em seu entorno, foram adotadas três hipóteses, sendo elas a variação linear da sucção entre 

as leituras dos instrumentos ( 

Figura 4.8 e Figura 4.33), a profundidade de 3,5 m de saturação do solo com a simulação 

de inundação e a adoção do nível de escavação do terreno a 60 cm abaixo da cabeça da estaca 

como o nível de partida para consideração das medidas de sucção, isto é, a partir deste nível as 

leituras dos instrumentos foram adotadas a 0,50, 1,00, 2,70 e 3,90 m de profundidade. Em 

seguida, foi calculada a média ponderada da sucção utilizando como referência os valores 

apresentados na Tabela 4.1. Por fim, foi calculado o desvio padrão da sucção considerando as 

leituras dentro de 72 horas após a prova de carga, para os casos em que foram feitas leituras nos 

dias seguintes aos ensaios. 

Para a estimativa inicial da profundidade de saturação do solo com a inundação das 

estacas, foram utilizados a lei de Darcy para um fluxo unidirecional vertical e o estudo de Neves 

(1987, apud MORAIS, 2019), o qual indica que a condutividade hidráulica saturada, ks, do solo 

coluvionar do Campo Experimental de Fundações da EESC/USP varia entre 10-3 e 10-4 cm/s. 

Bispo (2020) obteve em sua pesquisa, utilizando permeâmetro de Guelph, uma condutividade 

hidráulica saturada de 3,6.10-4 cm/s, valor dentro do intervalo anteriormente apresentado. 
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A título de simplificação de cálculo, foi considerado um gradiente hidráulico de 1, o 

qual representa um processo de infiltração no qual a carga até a profundidade de análise é 

equivalente a distância entre a própria superfície e esta profundidade. Desta maneira, utilizando-

se os dois valores extremos de condutividade hidráulica como balizadores e considerando-se 

que o processo de inundação durou 120 horas, calculou-se uma profundidade de infiltração da 

água entre 0,43 e 4,32 m. Considerando-se que foi mantida uma lâmina de aproximadamente 

50 cm de água durante todo o processo, o que aumentaria a profundidade de infiltração 

calculada anteriormente, e as reduções de resistência observadas entre os ensaios em condição 

natural e os reensaios após inundação, adotou-se uma profundidade de infiltração de 3,50 m a 

partir do fundo da escavação ao redor da estaca. 

A   Tabela 4.4 apresenta a resistência por atrito lateral máxima obtida em 

cada estaca juntamente com o valor de sucção calculado da maneira exposta anteriormente, bem 

como a razão entre o atrito lateral obtido no ensaio sob efeito após inundação (rL,inund.) e em 

condição natural (rL,nat.). A Figura 4.50 ilustra os pontos de atrito lateral máximo por sucção 

para todas as estacas. 

Dos pontos resultantes, nota-se claramente a tendência de aumento da resistência por 

atrito lateral com o aumento da sucção do solo, que variou de acordo com a época de realização 

de cada prova de carga. Apesar disso, vale ressaltar que os valores de resistência considerados 

para a construção deste gráfico foram os máximos atingidos nos ensaios, o que, para os casos 

em que o valor residual de atrito lateral é muito inferior ao pico, pode não representar bem a 

condição real em campo a depender do nível de deslocamento a que a estaca for submetida na 

condição de serviço. 
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  Tabela 4.4 - Sucção do solo e atrito lateral máximo do trecho superior das estacas 

Estaca 
Sucção 
(kPa) 

Desvio padrão de 
sucção dentro de 72 h 

(kPa) 

Atrito lateral 
unitário máximo 

(kPa) 

rL,inund./rL,nat. 
(%) 

E061 29 - 45,2 - 

E062 22 0 33,9 
67,5 

E062-I 0 - 22,9 

E063 32 - 53,7 
47,2 

E063-I 0 - 25,3 

E064 69 - 85,5 
23,6 

E064-I 0 - 20,2 

E103 37 1,4 64,0 - 

E104 64 3,1 86,1 
29,3 

E104-I 0 - 25,2 
Fonte: Próprio autor 

Figura 4.50 - Atrito lateral unitário por sucção do solo no trecho superior das estacas 

 
Fonte: Próprio autor 

Ademais, há uma semelhança entre os resultados das 4 provas de carga conduzidas sob 

efeito de inundação, bem como entre o restante dos pontos do gráfico que, em conjunto, 

mostram uma relação praticamente linear entre o atrito lateral e a sucção dentro de uma faixa 

de variação da condição saturada até cerca de 70 kPa. A Eq. (31), obtida através da regressão 

linear dos pontos apresentados, a qual retornou um R² satisfatório de 0,965, representa 

quantitativamente a variação da resistência por atrito lateral com a sucção do solo do local de 

estudo para o trecho superior das estacas. 
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 r = 22,5 + 0,95 × (u − u ) (31) 

Quanto à redução da resistência por atrito lateral devido à inundação, os resultados do 

trecho superior seguem a tendência observada na Tabela 4.2, isto é, quanto mais seca a época 

de realização da prova de carga, maior a diferença entre os valores de resistência obtidos. 

4.2.3.2 SEGUNDO TRECHO DA ESTACA 

Assim como feito para o trecho mais superficial, foi avaliada a mobilização da 

resistência por atrito lateral unitária com o deslocamento no trecho intermediário da estaca, 

entre 3,85 e 5,55 m, das estacas de 6 m, e entre 2,65 e 5,15 m, das estacas de 10 m. A escolha 

do trecho para as estacas de 6 m foi feita por motivo de falha de instrumentos e maior quantidade 

de estacas que apresentaram bom funcionamento destes no trecho em questão. Apesar disso, 

para as provas de carga E064 e E064-I, foi possível exclusivamente a avaliação do trecho de 

2,05 a 5,55 m. As curvas de atrito lateral unitário por deslocamento para todas as estacas que 

apresentaram instrumentação funcionando corretamente são apresentadas na Figura 4.51, na 

qual cada cor representa uma época de realização dos ensaios. 
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Figura 4.51 - Mobilização da resistência por atrito lateral unitária por deslocamento no segundo trecho 
das estacas 

 
Nota: para as estacas identificadas com *, o trecho em análise é de 2,05 a 5,55 m; para as estacas identificadas 
com **, o trecho em análise é de 4,15 a 6,15 m 
Fonte: Próprio autor 

Analisando separadamente as estacas de 6 m, observou-se um comportamento 

extremamente similar entre elas, com mobilização do atrito lateral unitário crescente com o 

deslocamento, tendendo a atingir um valor de estabilização, conforme ocorrido com a estaca 

E062. Visto que somente a prova de carga da estaca E062 atingiu a ruptura, a qual foi conduzida 

na época mais úmida, é possível que a resistência por atrito lateral unitária registrada nas outras 

estacas fosse ainda superior, no caso de atingirem a ruptura. De qualquer forma, a mobilização 

da resistência lateral unitária com o deslocamento similar entre todas elas mostra que, em se 

tratando da análise de um trecho mais profundo, a época de realização do ensaio apresentou 

menor influência na resistência por atrito lateral. 

Com relação às estacas de 10 m, observou-se uma resistência bastante superior da estaca 

E104 com relação às demais, seguindo a tendência de uma maior resistência por atrito lateral 
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na época mais seca, quando foram registrados maiores valores de sucção. A estaca E103 

apresentou o segundo maior valor de resistência por atrito lateral, tendo sido ensaiada em maio, 

mês no qual a sucção estava em patamares intermediários. É importante recordar que, no ano 

de 2021, observou-se uma estiagem mais severa que contou com precipitação de somente 84 

mm entre os meses de abril e setembro, conforme detalhado no Item 4.1. Portanto, esperava-se, 

de fato, que se registrassem sucções elevadas em meses anteriores quando se comparado ao ano 

de 2020. Apesar de registrarem valores de resistência lateral de maior magnitude, as estacas 

E103 e E104 foram as únicas a apresentarem redução na resistência após ter sido alcançado um 

valor máximo, atingindo um atrito lateral residual equivalente a 46,7 e 83,9% da resistência de 

pico, respectivamente para a E103 e a E104. 

No que se refere às estacas ensaiadas sob efeito de inundação, nota-se, novamente, 

menor resistência lateral em comparação aos ensaios em condição natural, assim como 

observado no trecho superior. Ainda que a diferença de atrito lateral seja, percentualmente, 

menor quando se comparada à diferença do trecho superior, é nítido o hiato entre as curvas dos 

ensaios em condição natural e dos ensaios após inundação. 

As estacas de 6 m apresentaram, também quando inundadas, comportamento similar 

com resistência por atrito lateral crescente com o deslocamento até o estágio de ruptura. Foram 

calculados valores máximos de atrito lateral de 49,7, 52,7 e 44,4 kPa, respectivamente nas 

provas de carga E062-I, E063-I e E064-I. Como o trecho de análise do ensaio E064-I abrange 

profundidades mais rasas, de 2,05 a 5,55 em vez de 3,85 a 5,55 m, a inundação possui um efeito 

maior na resistência por atrito lateral. Excepcionalmente, as estacas E102-I e E104-I 

apresentaram valores máximos de resistência por atrito lateral de 61,1 e 25,7 kPa, 

respectivamente, seguido de reduções a valores residuais de 27,0 e 8,2 kPa, correspondentes a 

45,0 e 32,0% do valor máximo. 

No cálculo da sucção do solo no segundo trecho da estaca, foram adotadas as mesmas 

hipóteses e considerações expostas para o trecho superior, além de ter-se extrapolado o registro 

de sucção do instrumento mais profundo para profundidades maiores, quando necessário. 

A Tabela 4.5 apresenta a resistência por atrito lateral máxima obtida em cada estaca 

juntamente com o valor de sucção, bem como a razão entre o atrito lateral obtido no ensaio sob 

efeito de inundação (rL,inund.) e em condição natural (rL,nat.). A Figura 4.52 ilustra a variação do 

atrito lateral máximo com a sucção para todas as estacas. 

Do gráfico construído, nota-se, igualmente neste trecho da estaca, a tendência de 

aumento da resistência por atrito lateral com o aumento da sucção, ainda que muitos dos pontos 

calculados tenham se mantido dentro de uma faixa de variação da sucção de 16 e 29 kPa e 
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tenham apresentado valores de atrito lateral unitário com grande dispersão, entre 49,7 e 91,3 

kPa. A maior variação nos trechos das estacas considerados, juntamente com o fato de não ter 

sido alcançada a ruptura nos ensaios das estacas E061, E063 e E064 pode ter colaborado com 

essa dispersão dos pontos, dado que as três curvas correspondentes a essas estacas mostram 

ainda uma tendência de crescimento da resistência lateral, o que alteraria o valor de atrito 

unitário máximo adotado. Dadas as circunstâncias expostas, considerou-se de pouca validade o 

ajuste de uma equação que estimasse a variação da resistência lateral unitária com a sucção para 

o segundo trecho das estacas. 

Tabela 4.5 - Sucção do solo e atrito lateral máximo unitário do segundo trecho das estacas 

Estaca 
Sucção 
(kPa) 

Desvio padrão de 
sucção dentro de 

72 h (kPa) 

Atrito lateral 
unitário máximo 

(kPa) 

rL,inund./rL,nat. 
(%) 

E061 23 - 63,7 - 

E062 21 0,0 88,8 
55,9 

E062-I 16 - 49,7 

E063 23 - 73,6 
77,8 

E063-I 17 - 57,2 

E064 29 - 74,2 
59,8 

E064-I 9 - 44,4 

E102-I 25 - 60,0 - 

E103 24 0,5 91,3 - 

E104 37 1,5 133,0 
19,3 

E104-I 9 - 25,7 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 4.52 - Atrito lateral unitário por sucção do segundo trecho das estacas 

 
Fonte: Próprio autor 

4.2.3.3 TRECHO ÚNICO 

A mobilização do atrito lateral unitário foi também avaliada considerando o trecho 

superficial e o segundo trecho em conjunto, a fim de analisá-la de uma maneira global. Desta 

forma, os trechos analisados foram de 0,60 a 5,55 m, das estacas de 6 m, e de 0,60 a 5,15 m, 

das estacas de 10 m. Somente para a estaca E102-I foi adotado o trecho de 0,00 a 4,15 m devido 

à diferente posição da barra. As curvas de atrito lateral unitário por deslocamento, para todas 

as estacas são apresentadas na Figura 4.53, na qual as cores das curvas representam cada época 

de realização dos ensaios. 

Neste caso, em se tratando de um trecho mais longo e que atinge profundidades maiores, 

além daquela onde se verificam as maiores variações de sucção do solo, o efeito deste fenômeno 

não é tão evidente, mas ainda visível, sobretudo quando comparados os resultados das estacas 

de 6 m. Isto é evidente observando-se os atritos mobilizados nas provas de carga nas estacas 

E061, E063 e E064, os quais se mostraram muito similares, da mesma maneira que foi 

observado no segundo trecho. Recorda-se que as provas de carga nas estacas E061 e E063 foram 

completadas somente na segunda tentativa, ou seja, houve necessidade de descarregamento e 

segundo carregamento, o que justifica o deslocamento inferior destas duas estacas em relação 

à estaca E064 na Figura 4.53. A prova de carga na estaca E062, por outro lado, evidencia o 

menor valor de atrito lateral mobilizado para um mesmo deslocamento da cabeça da estaca, 

principalmente a partir de cerca de 9 mm. 
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Figura 4.53 - Mobilização da resistência por atrito lateral unitária por deslocamento no trecho único 

 
Fonte: Próprio autor 

Nas provas de carga nas estacas de 10 m, foi mobilizado maior atrito lateral nas estacas 

E103 e E104. No entanto, nas duas estacas este valor atingiu um pico e sofreu uma queda brusca 

que, no caso da E103, se aproximou do atrito lateral mobilizado na prova de carga da estaca 

E101, realizada na época mais úmida. Devido ao menor deslocamento atingido nos ensaios das 

estacas E103 e E104, não é possível concluir se essa queda progrediria ainda mais ou se seria 

um atingido um valor residual constante. 

Quanto à mobilização do atrito lateral nos ensaios sob efeito de inundação, o seu 

comportamento é muito similar entre as estacas de 6 m para todas as considerações de trechos. 

O atrito lateral cresce de modo praticamente linear até a ruptura, ponto no qual o deslocamento 

progride indefinidamente com pequeno ou nenhum acréscimo de atrito lateral. As duas estacas 

de 10 m ensaiadas sob efeito de inundação apresentaram comportamentos semelhantes no que 

se refere à presença de um pico seguido de uma redução de atrito lateral. Porém, no que tange 
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à magnitude do atrito, o atrito lateral máximo atingido na estaca reensaiada (E104-I) foi de 25,1 

contra 43,1 kPa na estaca ensaiada pela primeira vez (E102-I). Além disso, o valor residual foi 

de 5,7 e 25,9 kPa, respectivamente nas estacas E104-I e E102-I. Novamente, não é possível 

concluir se este valor residual da prova de carga E102-I se manteria constante até a ruptura, 

porém nos três últimos estágios realizados, este valor se manteve praticamente constante. 

Para associar o atrito lateral máximo mobilizado com a sucção do solo, utilizaram-se as 

mesmas premissas expostas no Item 4.2.3.1. Os resultados dos cálculos para cada prova de 

carga são apresentados na Tabela 4.6 e a Figura 4.54 contém o gráfico de atrito lateral por 

sucção do solo. 

Dos resultados apresentados, é evidente a tendência de aumento do atrito lateral com a 

sucção do solo, ainda que a dispersão dos dados seja relativamente alta. Um dos fatores que 

contribui para esta dispersão é não ter sido atingido um valor de pico de atrito lateral em 3 das 

4 provas de carga realizadas nas estacas de 6 m, o que fica evidente na Figura 4.53. Além disso, 

em se tratando de um trecho mais longo, a associação do atrito lateral a somente um valor de 

sucção do solo se trata de uma extrapolação mais imprecisa se comparado, por exemplo, ao 

trecho superior da estaca, para o qual o perfil era mais bem conhecido. Portanto, neste caso, um 

equacionamento da variação do atrito lateral com a sucção do solo fica também comprometido, 

permanecendo uma conclusão qualitativa acerca da tendência observadas nos resultados. 

Tabela 4.6 - Sucção do solo e atrito lateral máximo unitário do trecho único das estacas 

Estaca 
Sucção 
(kPa) 

Desvio padrão de 
sucção dentro de 

72 h (kPa) 

Atrito lateral 
unitário máximo 

(kPa) 

rL,inund./rL,nat. 
(%) 

E061 25 - 50,2 - 

E062 22 0,0 51,9 
61,8 

E062-I 6 - 32,1 

E063 26 - 60,5 
77,8 

E063-I 7 - 36,3 

E064 39 - 56,9 
64,7 

E064-I 7 - 36,8 

E101 22 - 63,7  

E102-I 0 - 43,1 - 

E103 30 0,8 78,2 - 

E104 50 2,2 82,8 
30,3 

E104-I 6 - 25,1 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 4.54 - Atrito lateral unitário por sucção do trecho único das estacas 

 
Fonte: Próprio autor 

4.2.4 COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS COM MÉTODOS 
DE CÁLCULO DE CAPACIDADE DE CARGA SEMIEMPÍRICOS 

Dos métodos apresentados no Item 2.3.1, foram utilizados os métodos de Décourt e 

Quaresma (1978, apud CINTRA; AOKI, 2010) e Teixeira (1996, apud CINTRA; AOKI, 2010) 

para comparação com os resultados de capacidade de carga obtidos pelas provas de carga à 

tração. Nos cálculos, foram utilizados os dados obtidos na sondagem apresentada no Item 3.2, 

bem como foi considerada somente a resistência lateral da fundação, uma vez que as provas de 

cargas foram todas à tração e foi admitida a ruptura na interface estaca-solo. Além disso, Poulos 

(2011) afirma que para estacas instaladas em areias medianamente compactas a compactas, a 

razão de resistência por atrito lateral em um carregamento à tração em relação à compressão é 

tipicamente de 0,7 a 0,9, mas que tende à unidade no caso de estacas relativamente curtas. 

Primeiramente, foi feita uma análise exclusivamente da resistência lateral obtida no 

trecho superior das estacas ensaiadas após inundação, ou seja, grande parte ou a totalidade do 

trecho se encontrava em condição saturada ou em um grau de saturação elevado. Esta condição 

foi escolhida a fim de avaliar o conservadorismo dos valores estimados pelos métodos 

semiempíricos, comparando-os com a situação mais crítica ensaiada em campo, isto é, sob 

efeito de inundação e sendo um reensaio da estaca. Os valores de resistência lateral medidos 

nas provas de carga e estimados pelos dois métodos, bem como os valores de  e ' (coeficiente 

de ponderação da resistência lateral no método Décourt e Quaresma e parâmetro referente ao 
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tipo de estaca no método Teixeira, respectivamente) retroanalisados referentes aos dois 

métodos avaliados, são apresentados na Tabela 4.7. 

Como foi utilizada somente uma sondagem para caracterizar o subsolo, o valor de 

NSPT,médio foi de 3 golpes/30 cm para todos os casos, resultando em um valor de resistência 

lateral unitária de 20 kPa para um valor de =1,0, segundo o método Décourt-Quaresma e 

também de 20 kPa, segundo o método Teixeira, adotando um valor de '=5. O método Teixeira 

admite somente valores de NSPT superiores a 4, portanto, ainda que a média tenha sido de 3, foi 

considerado NSPT=4 no cálculo através deste método. Ademais, tendo-se em vista que neste 

método não é proposto nenhum valor de ' para estacas do tipo hélice-contínua, adotou-se um 

valor intermediário de 5, compreendido entre o valor ' de 4 para estacas escavadas e de 6 para 

estacas injetadas, entendendo-se que o tipo de estaca em análise condiz com um caso 

intermediário entre os outros dois tipos considerados pelo método. 

Tabela 4.7 - Comparação entre resultados de atrito lateral unitário do trecho superficial das estacas 
obtidos nas provas de carga inundadas e por métodos semiempíricos 

Estaca 
Atrito lateral 
máximo (kPa) 

NSPT,médio* 
Décourt-Quaresma Teixeira 
rL (kPa) calc. rL (kPa) 'calc. (kPa) 

E062-I 22,9 3 20,0 1,15 20,0 5,73 

E063-I 25,3 3 20,0 1,27 20,0 6,33 

E064-I 20,2 3 20,0 1,01 20,0 5,04 

E104-I 25,2 3 20,0 1,26 20,0 6,29 

Média 23,4 - - 1,17 - 5,85 

Desv. Pad. 2,4 - - 0,12 - 0,60 

CV (%) 10,3 - - 10,3 - 10,3 

*: Para o método Teixeira, os valores de NSPT são limitados a um mínimo de 4. 

Fonte: Próprio autor 

Dos resultados apresentados, observa-se que a resistência lateral medida nas provas de 

carga foi de 1,0 a 26,5% superior àquela prevista. Em média, a resistência lateral medida nas 

provas de carga foi 17,0% maior que a estimada, provando certo conservadorismo dos dois 

métodos avaliados. 

Tendo isso em vista, foi feita uma retroanálise, admitindo  e ' como variável da 

equação, uma vez que se trata de um coeficiente multiplicador que, para estacas do tipo hélice-

contínua, há somente valores orientativos. Os resultados da retroanálise mostram, para o 

método Décourt-Quaresma, um valor médio de calc. de 1,17 e desvio padrão de 0,12, enquanto 

para o método Teixeira, o valor médio de 'calc. foi de 5,85 e desvio padrão de 0,60. Uma vez 
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que o valor de  se trata da única variável do problema e os valores de rL calculados por ambos 

os métodos resultaram iguais, o coeficiente de variação foi de 10,3% nos dois casos. 

Os mesmos procedimentos de cálculo foram utilizados para comparar a resistência 

lateral estimada ao longo do comprimento total das estacas e os valores obtidos pelo critério da 

NBR 6122 (ABNT, 2019) nas provas de carga. Desta forma, comparou-se a carga de ruptura 

com a capacidade de carga estimada para todas as 12 provas de carga executadas. A Tabela 4.8 

apresenta os resultados estruturados da mesma forma que a Tabela 4.7. 

Neste caso, observou-se uma superioridade ainda maior dos valores de atrito lateral 

máximo obtidos das provas de carga em relação aos valores estimados pelos dois métodos. Para 

o método Décourt-Quaresma, o atrito lateral medido foi de 31,3 a 235,0% superior àquele 

estimado, sendo que os três maiores valores foram observados nas estacas mais curtas de 6 m. 

Com relação ao método Teixeira, o atrito lateral medido foi de 34,6 a 246,2% superior ao 

estimado e, novamente, os maiores valores advieram das estacas de 6 m. 

Tabela 4.8 - Comparação entre resultados de atrito lateral total das estacas calculado nas provas de 
carga e por métodos semiempíricos 

Estaca 
Carga de 
ruptura 

(kN) 

rL,médio 
(kPa) 

NSPT,médio* 
Décourt-Quaresma Teixeira 

rL (kPa) calc. rL (kPa) 'calc. 
(kPa) 

E061 310 58,0 3,2 20,7 2,81 20,0 14,50 
E062 255 47,7 3,2 20,7 2,31 20,0 11,93 

E062-I 145 27,1 3,2 20,7 1,31 20,0 6,78 
E063 325 60,8 3,2 20,7 2,94 20,0 15,20 

E063-I 170 31,8 3,2 20,7 1,54 20,0 7,95 
E064 370 69,2 3,2 20,7 3,35 20,0 17,31 

E064-I 185 34,6 3,2 20,7 1,68 20,0 8,65 
E101 550 59,1 5,1 27,0 2,19 25,6 11,57 

E102-I 370 37,4 5,1 27,0 1,38 25,6 7,32 
E103 590 63,4 5,1 27,0 2,35 25,6 12,41 
E104 575 61,8 5,1 27,0 2,29 25,6 12,09 

E104-I 400 43,0 5,1 27,0 1,59 25,6 8,41 
Média - 49,5 - - 2,14 - 11,18 

Desv. Pad. - 14,3 - - 0,66 - 3,39 
CV (%) - 29,6 - - 30,8 - 30,3 

*: Para o método Teixeira, os valores de NSPT são limitados a um mínimo de 4. 

Fonte: Próprio autor 

Prosseguiu-se novamente com uma retroanálise dos valores de  e ' e, assim como 

observado para o trecho superficial, os valores de calc. nos dois métodos foram superiores 

àqueles propostos pelos autores e àqueles obtidos exclusivamente para o trecho superficial. 
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Considerando todas as provas de carga, o valor médio de calc. foi de 2,14 para o método 

Décourt-Quaresma, 114,4% acima do valor proposto pelos autores, e 'calc de 11,18 para o 

método Teixeira, 123,6% acima do valor proposto pelo autor. Neste caso, o coeficiente de 

variação calculado foi de 30,8% para o método Décourt-Quaresma e de 30,3% para o método 

Teixeira.  

Os valores de calc. e 'calc que, dada a maior carga de ruptura obtida para as estacas 

ensaiadas em época seca, apresentam tendência de serem maiores quanto maior a sucção 

observada em campo, mostram que a condição do solo saturado é a mais próxima de representar 

a condição proposta pelos autores dos dois métodos. A Figura 4.55 ilustra a tendência de 

aumento do valor de calc. para o método Décourt e Quaresma com a sucção medida em campo. 

Notam-se também os maiores valores de calc. referentes às estacas de 6 m, indicando maior 

efeito da sucção na resistência por atrito lateral dos elementos de fundação por estaca mais 

curtas, uma vez que grande parte do seu comprimento (67%) se encontra localizada na zona de 

variação mais pronunciada da sucção, isto é, até aproximadamente 4,0 m. 

Conclusivamente, confirma-se o conservadorismo dos dois métodos considerando-se o 

limitado número de provas de carga realizadas nesta pesquisa e as estacas do tipo hélice-

contínua instaladas em solo com as características apresentadas no Item 3.1. 

Figura 4.55 - Valores de calc. retrocalculados pelo método Décourt e Quaresma de acordo com sucção 
em campo 

 
Fonte: Próprio autor 
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4.2.5 PREVISÃO DE CAPACIDADE DE CARGA POR MÉTODO TEÓRICO 

A fim de avaliar a aplicação de um método teórico para previsão da capacidade de carga 

de estacas instaladas em solo não saturado com base nos resultados obtidos pelas provas de 

carga deste estudo, foi considerado o método  adaptado por Vanapalli e Taylan (2011), 

apresentado no Item 2.3.3 e, matematicamente, representado pela Eq. (23). 

Para o cálculo da resistência lateral da estaca, é necessária a definição dos parâmetros 

'', resultado da multiplicação entre K0 e tan', e , fornecido por Vanapalli e Fredlund (2000) 

de acordo com o índice de plasticidade do material. Utilizando-se a equação proposta por Jaki 

para o cálculo de K0, a qual é dependente somente do ângulo de atrito efetivo do solo ('=31,1°), 

obtém-se um valor de 0,48. Adotando-se o valor de ' de 35,0°, obtido após a correção dos 

resultados dos ensaios de cisalhamento direto (Item 4.4.2), calcula-se um valor de '' de 0,34. 

Vale ressaltar que este valor de ' utilizado ainda é elevado e maior que o ângulo de atrito 

efetivo do solo de 31,1°. 

Ainda que não tenham sido feitos ensaios para definição dos limites de Atterberg para 

o solo em questão, Machado (1998) avaliou o índice de plasticidade de solo do mesmo local 

para três profundidades distintas (3, 5 e 8 m), o qual variou entre 11,1 e 11,9%. Tendo em vista 

a pequena variação observada em profundidade, considerou-se razoável a utilização de um 

valor médio de 11,5%, implicando um valor de  de 2,0. 

Com os valores de ''e  definidos, foram calculados os valores de resistência lateral 

do trecho superior das estacas correspondentes às sucções medidas quando da realização de 

cada umas das provas de carga. Utilizou-se a curva de retenção de água do solo apresentada no 

Item 4.3.2.1 para o cálculo do grau de saturação correspondente a cada valor de sucção. Por 

fim, a tensão vertical efetiva foi calculada no ponto médio do trecho em análise levando em 

conta o peso específico de acordo com o teor de umidade do solo, obtido pela curva de retenção. 

Nos casos sob efeito de inundação, considerou-se que a zona saturada ao redor da estaca se 

tratava de uma área reduzida, levando, portanto, à adoção da tensão vertical efetiva equivalente 

à tensão vertical total. 

Os resultados são apresentados na Tabela 4.9, juntamente com os valores de resistência 

lateral unitária medidos nas provas de carga instrumentadas, apresentados no Item 4.2.3.1. 

Além disso, tendo em vista que os valores de resistência calculados com o '' proposto no 

método foram inferiores àqueles medidos em campo, foram feitas retroanálises desse valor 

considerando 3 cenários diversos, também apresentados em Vanapalli e Taylan (2011), a saber: 

(1) nos casos saturados, foi calculado ''sat, resultado da divisão do rL,medido pela tensão vertical 
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efetiva; (2) nos casos não saturados, foi calculado ''total-nsat, resultado da divisão da diferença 

de rL,medido e rL,nsat,calc pela tensão vertical total e; (3) também nos casos não saturados, foi 

calculado total, resultado da divisão de rL,medido pela tensão vertical total. 

Dos cálculos iniciais realizados, conforme exposto acima, observou-se uma grande 

diferença entre os valores estimados pelo método teórico e os valores obtidos através das provas 

de carga, sobretudo nos ensaios em condição natural. A mesma tendência foi observada pelos 

autores responsáveis pela adaptação do método, porém a diferença foi menor. Todavia, a 

parcela de resistência oriunda da não-saturação do solo mostrou-se igualmente importante na 

resistência lateral total da estaca, compondo de 19 a até 49% da resistência total, a depender do 

nível de sucção do solo. 

Tabela 4.9 - Estimativa do atrito lateral unitário do trecho superior pelo método  adaptado por 
Vanapalli e Taylan (2011) e resultados da retroanálise 

Estaca 
rL,medido 
(kPa) 

rL,sat,calc 
(kPa) 

rL,nsat,calc 
(kPa) 

rL,total,calc 
(kPa) 

Valores de  retrocalculados 

''sat ''total-nsat ''total
E061 45,2 6,8 2,8 9,6 - 2,11 2,25 

E062 33,9 11,5 2,2 13,6 - 0,94 1,01 

E063 53,7 11,4 2,7 14,1 - 1,51 1,59 

E064 85,5 6,8 6,4 13,2 - 3,95 4,27 

E103 64,0 8,3 3,5 11,8 - 2,46 2,60 

E104 86,1 8,3 6,0 14,3 - 3,26 3,50 

E062-I 22,9 5,8 0,8 6,6 0,68 - - 

E063-I 25,3 5,8 0,9 6,7 0,75 - - 

E064-I 20,2 3,5 0,0 3,5 1,01 - - 

E104-I 25,2 4,3 0,0 4,3 1,02 - - 
Fonte: Próprio autor 

Analisando os valores de sat retrocalculados, notam-se valores de 2 a 3 vezes o valor 

de  inicialmente calculado, o que leva a duas hipóteses: o valor de K0 (coeficiente de empuxo 

em repouso) estimado não representa adequadamente a condição existente em campo, devendo 

ser maior que o calculado, ou há uma parcela de resistência devido à adesão na interface solo-

estaca, apesar de esta também não ter sido observada nos ensaios de cisalhamento direto em 

laboratório. Enquanto a primeira hipótese se alinha com as suposições do método  original, a 

segunda vai de encontro a uma delas. Desta maneira, desprezando-se qualquer adesão que possa 

haver na interface, o valor de K0 resultaria entre 0,97 e 1,46, valores que vão muito além 

daqueles esperados para solos superficiais coluvionares e majoritariamente granulares.
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Quanto aos casos de estaca em solo não saturado (não inundados), os valores de 

resistência lateral estimados correspondam somente a frações de 15,4 a 53,6% daqueles 

medidos em campo, resultando em valores de  retrocalculados ainda maiores que para o caso 

saturado, principalmente nos casos das provas de carga realizadas em época mais seca (E064 e 

E104) e quando se considera a contribuição de resistência por atrito devido à sucção, que resulta 

em total. Devido à grande dispersão dos resultados obtidos, entende-se que o método ainda deve 

ser explorado e avaliado com a obtenção de mais dados. Ademais, uma vez que o tipo de estaca 

e de solo avaliados nesta dissertação divergem totalmente dos elementos do estudo realizados 

pelos autores, fica comprometida a comparação entre os dois resultados. 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DO SOLO EM LABORATÓRIO 

4.3.1 CURVA GRANULOMÉTRICA DO SOLO 

Os ensaios de sedimentação e peneiramento foram realizados com amostrada deformada 

de solo retirada a uma profundidade de 1,30 m. Seus resultados são apresentados na Figura 

4.11, respectivamente. A curva granulométrica resultante é exposta na Figura 4.56. 

Da Figura 4.56, conclui-se que o solo possui 4,7% de areia grossa, 31,3% de areia média, 

28,3% de areia fina, 8,1% de silte e 27,6% de argila. Desta forma, classifica-se o solo como 

areia média, fina e grossa, argilosa, marrom avermelhado, conforme esperado de acordo com a 

sondagem realizada (Item 3.2) e estudos anteriores, resumidos no Item 3.1. 

Figura 4.56 - Curva granulométrica resultante dos ensaios de sedimentação e peneiramento do solo na 
profundidade de 1,30 m 

 
Fonte: Próprio autor 
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4.3.2 CURVA DE RETENÇÃO DE ÁGUA NO SOLO 

Os resultados obtidos para os corpos de prova ensaiados pelo método do funil de placa 

porosa são apresentados na Tabela 4.10. Já os resultados obtidos através do método do papel 

filtro são apresentados na Tabela 4.11, na qual são apresentados 13 resultados devido ao 

descarte de 2 deles. Na Figura 4.57 são apresentados todos os 17 pontos obtidos pelos dois 

métodos. 

Tabela 4.10 - Resultados dos ensaios de funil de placa porosa 

Corpo de Prova Sucção imposta (kPa) Teor de umidade (%) 

F-1 2,5 29,59 

F-2 5,0 22,12 

F-3 7,5 18,78 

F-4 10,0 17,61 
Fonte: Próprio autor 

Dos resultados dos ensaios de papel filtro, nota-se uma grande quantidade de pontos 

com sucções entre 4,0 e 7,0 kPa, o que não se esperava pelas estimativas iniciais. Isto deve-se, 

provavelmente, à grande sensibilidade do ensaio, que se baseia na variação de massa do papel 

filtro, e à grande suscetibilidade a erros. O equacionamento da curva foi feito utilizando os 

modelos propostos no Item 2.1.3. Os ajustes são apresentados nos subitens 4.3.2.1 e 4.3.2.2. 

Tabela 4.11 - Resultados dos ensaios de papel filtro 

Corpo de Prova Sucção papel filtro (kPa) Teor de umidade (%) 

P-1 Saturado 35,75 

P-2 4,2 30,36 

P-3 4,6 26,63 

P-4 4,5 27,29 

P-5 4,9 25,40 

P-6 6,2 17,72 

P-7 5,6 20,00 

P-8 17,7 14,46 

P-9 9,0 15,64 

P-10 1418,6 10,78 

P-11 7021,8 6,51 

P-12 24999,8 0,95 

P-13 31460,7 0,83 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 4.57 - Resultados dos ensaios de funil de placa porosa e papel filtro 

 
Fonte: Próprio autor 

4.3.2.1 MODELO DE VAN GENUCHTEN (1980) 

Como mostra a Figura 4.57, o solo avaliado apresenta duas faixas diversas de 

dessaturação do solo, isto é, possui um comportamento bimodal, sendo a primeira delas entre a 

saturação do solo e uma sucção de 100 kPa e a segunda, entre 1000 e 100000 kPa. Desta forma, 

foram considerados dois intervalos de sucção e, consequentemente, duas equações diferentes 

para o ajuste dos pontos às curvas propostas. 

Os parâmetros de ajuste das curvas, bem como os teores de umidade de saturação e 

residual são apresentados na Tabela 4.12. As equações correspondentes ao primeiro e ao 

segundo trecho são apresentadas na Eq. (32) e na Eq. (33), respectivamente. Ambas foram 

construídas considerando o teor de umidade gravimétrico (w) como variável representativa da 

quantidade de água no solo. 

Tabela 4.12 - Parâmetros de ajuste e teores de umidade de saturação e residual das curvas construídas 
com modelo de van Genuchten (1980) 

Curva ws (%) wr (%) α (1/cm) n m R2 

1 35,75 13,00 0,0245 3,284 0,696 0,903 

2 13,00 0,50 2,65E-05 2,217 0,549 0,964 
Fonte: Próprio autor 
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 w = 0,1300 +
0,2275

[1 + (0,0245s) , ] ,
, s ≤ 100 kPa (32) 

 w = 0,0050 +
0,1295

[1 + (0,0000265s) , ] ,
, 100 ≤ s ≤ 100000 kPa (33) 

A Figura 4.58 expõe as duas curvas ajustadas e os pontos obtidos dos ensaios. Destaca-

se o intervalo entre 17,7 e 1418,6 kPa, para o qual não se obtiveram pontos, o que dificulta a 

junção entre as duas curvas de retenção de água no solo. Entretanto, é possível observar a 

tendência de um teor de umidade residual próximo a 13,00%, para a primeira curva, e um 

segundo teor de umidade de saturação, fictício, unicamente existente devido ao comportamento 

bimodal da curva, de mesmo valor, juntamente com um segundo teor de umidade residual de 

0,50%. Desta forma, o teor de umidade de 13,00% foi utilizado como ponto de junção entre as 

duas curvas. 

Figura 4.58 - Curvas de retenção de água no solo pelo modelo de van Genuchten (1980) 

 
Fonte: Próprio autor 

Claramente, se observa uma primeira dessaturação bastante acentuada entre a saturação 

e uma sucção de 10 kPa, valor para o qual o teor de umidade, estimado pela Eq. (32), é de 

15,83%, correspondente a uma redução de aproximadamente 20%. Apesar de não terem sido 

obtidos pontos entre valores de sucção de 17,7 e 1418,6 kPa, observa-se uma redução de 3,68% 

no teor de umidade entre esses dois valores, a qual é muito menos acentuada do que o observado 
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entre a saturação e 17,7 kPa e, no segundo trecho, entre 1418,6 e 31460,7 kPa. No segundo 

intervalo de dessaturação, um acréscimo de sucção de 1418,6 até 24999,8 kPa reduz o teor de 

umidade do solo de 10,78 para 0,95%. 

4.3.2.2 MODELO DE GITIRANA JR. E FREDLUND (2004) 

O ajuste dos dados pelo modelo de Gitirana Jr e Fredlund (2004) foi feito utilizando os 

pontos de entrada de ar e residuais obtidos das curvas apresentadas no Item 4.3.2.1, os quais 

são apresentados na Tabela 4.13. 

Com os pontos definidos, foi feita a modelagem da curva variando a constante de ajuste 

a' até que fosse minimizado o quadrado dos resíduos entre os valores reais e os valores 

calculados, isto é, foi utilizado o método dos mínimos quadrados. A curva resultante é 

apresentada na Figura 4.59, com uma constante de ajuste a = 0,069 correspondente a um R2 = 

0,963. 

Tabela 4.13 - Pontos de entrada de ar e residual dos dois trechos da curva de retenção de água no solo 

Ponto s (kPa) Sr (%) 

Primeira entrada de ar 2,3 99,30 

Primeiro residual 9,9 36,92 

Segunda entrada de ar 1850 36,08 

Segundo residual 17700 2,38 
Fonte: Próprio autor 

Figura 4.59 - Curva de retenção de água no solo pelo modelo de Gitirana Jr e Fredlund (2004) 

 
Fonte: Próprio autor 
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4.4 ENSAIOS DE CISALHAMENTO DIRETO 

4.4.1 SOLO NATURAL 

Para cada um dos ensaios executados, foram estimados o índice de vazios e o peso 

específico do solo, que são apresentados na Tabela 4.14, juntamente com o resumo dos 

resultados obtidos é apresentado. As curvas de tensão e deformação volumétrica por 

deslocamento horizontal são apresentadas em conjunto na Figura 4.60 e na Figura 4.61, 

respectivamente. 

Das curvas tensão cisalhante por deslocamento horizontal, nota-se, nos três casos, que 

não foi atingido um pico nítido seguido por uma queda de resistência, mas uma resistência 

crescente que, sobretudo para tensão de 100 kPa, não mostrou sinais claros de estabilização. 

Desta forma, as tensões máximas foram registradas no último ponto do ensaio, isto é, a um 

deslocamento horizontal de 15 mm, o qual corresponde a uma deformação elevada. Quanto à 

deformação volumétrica do solo, nos três casos observou-se um comportamento contrátil, com 

uma redução de volume muito similar entre os corpos de prova ensaiados sob tensões normais 

de 25 e 50 kPa e ligeiramente menor sob tensão normal de 100 kPa. 

Utilizando os pontos de máxima resistência registrados, foi definida a envoltória de 

resistência do solo sob condição saturada por regressão linear. Para uma regressão sem 

restrições, obteve-se um intercepto de coesão negativo, o que não possui validade. Desta 

maneira, fixou-se o intercepto de coesão a um valor nulo e prosseguiu-se com a regressão linear, 

resultando nos parâmetros apresentados na Tabela 4.15 e na envoltória da Figura 4.62. 

Machado (1998), em sua tese, realizou ensaios triaxiais com solo do mesmo local a uma 

profundidade de 2,0 m, também sob condição saturada e obteve parâmetros de resistência 

c' = 0 kPa e ' = 29,0°, resultado próximo ao obtido neste trabalho. 

Tabela 4.14 - Resultados dos ensaios de cisalhamento direto do solo 

Ensaio e nat(g/cm³) Normal (kPa) Tensão de pico (kPa) 

E1-S 1,10 1,43 25 11,2 
E2-S 1,08 1,48 50 27,9 
E3-S 1,08 1,46 100 62,3 

Fonte: Próprio autor 
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Figura 4.60 - Curvas de tensão cisalhante por deslocamento horizontal dos ensaios de cisalhamento 
direto do solo 

 
Fonte: Próprio autor 

Figura 4.61 - Curvas de deformação volumétrica por deslocamento horizontal dos ensaios de 
cisalhamento direto do solo 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 4.62 - Envoltória de resistência do solo natural em condição saturada 

 
Fonte: Próprio autor 

Tabela 4.15 - Parâmetros obtidos pela regressão linear dos pontos de tensão máxima dos ensaios de 
cisalhamento direto do solo 

Regressão linear 

c' (kPa) 0,0 

tan ' 0,6023 

' (°) 31,1 
Fonte: Próprio autor 

4.4.2 INTERFACE COM SUCÇÃO CONTROLADA 

Os ensaios em questão foram conduzidos seguindo o programa estabelecido na Tabela 

3.4. A Tabela 4.16 apresenta características gerais dos corpos de prova de solo utilizados em 

cada ensaio, dentre elas o bloco de origem, o teor de umidade de moldagem e a estimativa do 

índice de vazios e da massa específica. Essa estimativa foi feita adotando-se um valor de s de 

2,67. Os resultados dos ensaios são resumidos na Tabela 4.17, enquanto os gráficos de tensão 

cisalhante e deformação volumétrica (V/V0) por deslocamento horizontal são apresentados 

em pares, de acordo com cada valor de tensão normal aplicada, da Figura 4.63 à Figura 4.68. 

Os ensaios com solo não saturado foram conduzidos até um deslocamento mínimo de 

10 mm, com exceção do ensaio E5. Os ensaios com solo saturado, por outro lado, foram 

executados até um deslocamento mínimo de 15 mm. 
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Tabela 4.16 - Índices físicos estimados dos corpos de prova de solo por ensaio 

Ensaio Bloco w (%) e  (gm/cm³) 

E1 B 11,67 1,09 1,42 

E2 B 11,64 1,09 1,43 

E3 B 10,87 1,07 1,43 

E4 B 11,07 1,13 1,39 

E5 A 13,46 1,08 1,45 

E6 A 11,76 1,06 1,45 

E7 B 11,15 1,09 1,42 

E8 B 11,67 1,10 1,42 

E9 B 10,83 1,12 1,40 

E10 B 12,08 1,13 1,41 

Média - 11,62 1,10 1,42 
Fonte: Próprio autor 

Avaliando-se todas as curvas de deformação volumétrica por deslocamento horizontal, 

observa-se, em todas elas, um comportamento contrátil do solo durante o cisalhamento, 

representado nos gráficos por valores negativos. Com exceção do ensaio E10, no qual foi 

aplicado o maior valor de sucção, todos os corpos de prova apresentaram diminuição contínua 

de volume durante todo o cisalhamento, tendendo a uma estabilização final. 

Tabela 4.17 - Resultados dos ensaios de cisalhamento direto de interface com sucção controlada 

Ensaio 
Vmédia 

(mm/min) 
Normal 
(kPa) 

Sucção 
(kPa) 

Tensão cisalhante (kPa) 
Pico Residual 

E1 0,3031 26 0 25,4 23,3 

E2 0,3109 50 0 43,5 40,2 

E3 0,3102 74 0 66,4 62,6 

E4 0,0097 26 25 27,6 25,7 

E5 0,0097 50 25 45,7 - 

E6 0,0097 74 25 76,6 70,9 

E7 0,0096 26 50 31,2 28,5 

E8 0,0096 50 50 45,7 41,7 

E9 0,0098 74 50 74,2 - 

E10 0,0096 50 75 58,8 55,8 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 4.63 - Curvas de tensão cisalhante por deslocamento horizontal para tensão normal de 25 kPa 

 
Fonte: Próprio autor 

Figura 4.64 - Curvas de deformação volumétrica por deslocamento horizontal para tensão normal de 
25 kPa 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 4.65 - Curvas de tensão cisalhante por deslocamento horizontal para tensão normal de 50 kPa 

 
Fonte: Próprio autor 

Figura 4.66 - Curvas de deformação volumétrica por deslocamento horizontal para tensão normal de 
50 kPa 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 4.67 - Curvas de deformação volumétrica por deslocamento horizontal para tensão normal de 
75 kPa 

 
Fonte: Próprio autor 

Figura 4.68 - Curvas de deformação volumétrica por deslocamento horizontal para tensão normal de 
75 kPa 

 
Fonte: Próprio autor 

Com os resultados dos ensaios de cisalhamento direto com sucção controlada, foi 

possível o cálculo da envoltória de resistência da interface solo-argamassa, adotando como 

modelo a Eq. (26). Para tanto, foi feita uma regressão múltipla utilizando os valores de tensão 

cisalhante de pico, tensão normal e sucção de todos os 10 ensaios. Devido à obtenção de um 

valor negativo de adesão em uma regressão inicial sem restrições, o seu valor foi fixado em 

zero e foram conduzidos novos cálculos. Os resultados da regressão são apresentados na Tabela 
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4.18 e a Eq. (34) representa a envoltória de resistência de Mohr-Coulomb estendida em termos 

de tensão normal e sucção. 

Tabela 4.18 - Resultados da regressão múltipla para envoltória de resistência 

Regressão Múltipla 

R múltiplo 0,9981 

R² 0,9962 

R² ajustado 0,8707 

Erro padrão 3,5612 

Coeficientes Erro padrão 

ca' 0,0 - 

tan ' 0,8998 0,0308 

tan b 0,1344 0,0422 
Fonte: Próprio autor 

 
τ = 0 + (σ − u ) tan 42,0° + (u − u ) tan 7,7° (34) 

As envoltórias modeladas pela Eq. (34) resultantes desta regressão são representadas 

bidimensionalmente nos gráficos de tensão cisalhante por tensão normal e por sucção, 

respectivamente, na Figura 4.69 e na Figura 4.70. 

Figura 4.69 - Envoltórias de resistência para diferentes níveis de sucção 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 4.70 - Envoltória de resistência para diferentes níveis de tensão normal 

 
Fonte: Próprio autor 

Dos resultados obtidos, observa-se um bom ajuste dos pontos obtidos pelos ensaios à 

Eq. (26) com adesão nula, ângulo de atrito da interface, ', de 42,0° e ângulo de atrito referente 

à sucção, b, de 7,7°. Apesar deste bom ajuste, o ângulo de atrito da interface referente à tensão 

normal resultou muito acima do esperado, considerando os resultados da envoltória de 

resistência do solo apresentada no Item 4.4, a qual apresentou um ângulo de atrito de 31,1°. 

Comparando-se somente o resultado da envoltória para a condição saturada, obter-se-ia um 

valor de adesão de 4,0 kPa e ângulo de atrito ' de 39,2°, valor inferior ao anteriormente 

encontrado, porém ainda acima do esperado. 

Potyondy (1961), em seu artigo, propõe a utilização de valores de  para solos 

coesivos-granulares de 0,95 e 0,90, respectivamente, para interface com concreto com 

superfície rugosa e granulada, isto é, diretamente obtida da modelagem em forma de madeira. 

Calculando esta relação obtida a partir dos resultados apresentados anteriormente, obtém-se um 

valor de 1,26. 

Levando-se em conta esse resultado atípico de ângulo de atrito e tendo em vista que se 

trata de um equipamento novo desenvolvido durante a pesquisa, foram feitos ensaios de 

cisalhamento adicionais com areia pura, cujos resultados foram comparados com ensaios 

conduzidos na prensa de cisalhamento direto convencional, a mesma utilizada nos ensaios de 

cisalhamento direto com solo natural. Para comparação dos resultados obtidos pelos dois 

equipamentos, foi utilizada uma massa de areia constante em todos os ensaios, bem como iguais 
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velocidade de cisalhamento e método de disposição e acomodação da areia na caixa de 

cisalhamento. Devido a limitações de tempo, foi possível a realização de somente 3 ensaios, 

sendo 2 deles na prensa nova, sob duas tensões normais distintas, e 1 na prensa convencional. 

O resumo dos ensaios já com os resultados obtidos é apresentado na Tabela 4.19, enquanto a 

Figura 4.71 mostra o gráfico com os pontos de tensão cisalhante máxima por tensão normal. 

Tabela 4.19 - Ensaios de cisalhamento direto realizados com areia 

Ensaio Prensa 
Vmédia 

(mm/min) 
Normal 
(kPa) 

Tensão cisalhante 
máxima (kPa) 

E1-A-N Nova 0,3052 26 24,3 

E2-A-N Nova 0,3051 50 42,2 

E3-A-C Convencional 0,32 50 31,3 
Fonte: Próprio autor 

Figura 4.71 - Envoltórias de resistência da areia obtidas através da prensa nova (linha preta) e da 
prensa convencional (linha laranja) 

 
Fonte: Próprio autor 

A partir do ensaio conduzido na prensa convencional e fixando-se uma coesão nula, 

uma vez que se trata de uma areia pura, calculou-se o ângulo de atrito, resultando em 32,1°. A 

tensão cisalhante de pico obtida através da prensa nova para a mesma tensão normal foi 35% 

superior àquela obtida pela prensa convencional, o que causa estranheza, tendo em vista as 

condições praticamente iguais dos dois corpos de prova ensaiados. Além disso, traçando-se a 

envoltória do material com os resultados da prensa nova, encontrou-se um ângulo de atrito de 

36,6° e um intercepto de coesão de 5,2 kPa, mesmo se tratando de um material puramente 

arenoso. Isto reforça a hipótese de existência de uma resistência intrínseca ao equipamento, que 
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varia também de acordo com a tensão normal aplicada durante o ensaio, e que tem influência 

sobre a resistência da interface. 

Com os resultados obtidos, foi feita uma tentativa de correção das tensões cisalhantes 

de pico apresentadas na Tabela 4.17 a partir da diferença entre as tensões cisalhantes calculadas 

pelos ensaios na prensa nova e na prensa convencional, ambas apresentadas na Figura 4.71. Os 

resultados após essa correção são apresentados na Tabela 4.20, juntamente com o ângulo de 

atrito de interface referente à tensão normal, ’, calculado para cada valor de sucção. 

Novamente, utilizando-se uma regressão linear com dados de entrada de todos os 

ensaios, foram calculados valores de ’ de 35,0°, b de 6,1° e adesão nula. Portanto, houve 

redução de 7,0 e 1,6°, respectivamente para o ângulo de atrito referente à tensão normal e à 

sucção. Considerando somente os ensaios saturados, o ângulo de atrito obtido foi de 34,1° em 

comparação a 39,2° obtido anteriormente. 

A nova envoltória de resistência obtida para a interface, apresentada na Eq. (35), 

mostrou-se mais coerente com os valores esperados, apesar de o ângulo de atrito da interface 

corrigido ainda resultar superior ao ângulo de atrito efetivo do solo de 31,1°. 

Tabela 4.20 - Resultados corrigidos dos ensaios de cisalhamento direto de interface com sucção 
controlada 

Ensaio 
Normal 
(kPa) 

Sucção 
(kPa) 

Tensão cisalhante 
de pico (kPa) 

' 
(°) 

E1 26 0 17,1 
34,1 E2 50 0 32,5 

E3 74 0 50,7 
E4 26 25 19,4 

38,0 E5 50 25 34,7 
E6 74 25 60,7 
E7 26 50 22,0 

37,9 E8 50 50 33,1 
E9 74 50 60,4 
E10 50 75 46,3 - 

Fonte: Próprio autor 

 
τ = 0 + (σ − u ) tan 35,0° + (u − u ) tan 6,1° (35) 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

5.1 CONCLUSÕES 

O comportamento das fundações por estacas em solos tropicais não saturados é um tema 

atual de pesquisas científicas e vão além dos fundamentos da Mecânica dos Solos clássica, 

constituindo um assunto complexo. Além disso, esses elementos de fundação apresentam um 

comportamento que, no contexto de solos não saturados, pode variar de acordo com as 

condições naturais do local, principalmente concernentes ao clima. Devido à natureza 

semiempírica predominante dos cálculos de capacidade de carga de fundações por estaca no 

Brasil, são de extrema importância as suas validações e comparações com dados experimentais 

de campo e laboratório, sobretudo por estar envolvido o material natural solo, que contém 

inúmeras características variáveis. 

O monitoramento da condição de não-saturação do solo, quantificado através da sucção 

medida por tensiômetros e sensores de matriz granular, mostra que a sucção do solo varia 

sazonalmente e mais intensamente quanto menor a profundidade avaliada. A uma profundidade 

de 0,50 m, a sucção do solo variou de 10 a 133 kPa, enquanto a uma profundidade de 3,90 m, 

a variação se manteve entre 19 e 31 kPa, considerando-se todo o período de monitoramento 

desta pesquisa. Conclui-se, a partir desses resultados, que a sucção do solo varia mais 

pronunciadamente até uma profundidade de aproximadamente 4,0 m. 

Ademais, os níveis de sucção do solo são totalmente dependentes da pluviometria local. 

A depender da intensidade e continuidade das chuvas, em termos de dias seguidos com 

precipitação, existe um retardamento do aumento da sucção com ocasional leve queda, ou uma 

queda brusca levando a sucções inferiores a 20 kPa. Isto ocorre mais rapidamente quanto mais 

superficial estiver o solo. 

Com relação à capacidade de carga de fundações por estacas, as provas de carga à tração 

realizadas em estacas do tipo hélice-contínua segmentada confirmaram a forte influência da 

não-saturação do solo na resistência por atrito lateral e, consequentemente, na capacidade de 

carga das fundações por estacas. Os resultados permitiram concluir, no que se refere à estaca 

como um todo, que a capacidade de carga varia sazonalmente, sendo menor em épocas mais 

úmidas e maior em épocas mais secas. Esta variação se mostrou proporcionalmente maior nas 

estacas mais curtas de 6 m, para as quais a máxima carga de ruptura, segundo o critério da NBR 

6122 (ABNT, 2019), resultou 45% superior à mínima, em condições naturais. Por outro lado, 

nas estacas de 10 m, a máxima carga de ruptura foi somente 7% superior à mínima. É importante 
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também atentar-se à vulnerabilidade das estacas em uma situação real de construção de um 

edifício, uma vez que, a depender da localização da estaca, a variação da sucção do solo é 

diferente, o que implica capacidades de carga diferentes e possíveis recalques diferenciais. 

Novamente, este ponto deve receber devida atenção principalmente em casos de fundações por 

estacas curtas. 

O efeito da inundação nas estacas se mostrou crítico, principalmente nas estacas de 6 m, 

nas quais a redução da capacidade de carga variou de 50 a 57% da carga de ruptura obtida nos 

ensaios em condição natural, o que leva a concluir que a consideração de uma condição crítica 

saturada do solo conduz a um resultado extremamente conservador, sobretudo em estacas 

curtas. Ademais, o fato de os ensaios sob efeito de inundação terem sido realizados em estacas 

previamente carregadas não se mostrou inadequado, visto que as cargas de ruptura de duas 

estacas de 10 m ensaiadas na mesma condição, com e sem reensaio, apresentaram diferença 

inferior a 10%. 

A partir da avaliação individual da resistência por atrito lateral calculada para o trecho 

superior e para o trecho intermediário das estacas através da instrumentação instalada, 

observou-se o atrito unitário máximo mobilizado (pico) diretamente proporcional à sucção do 

solo, na faixa de variação observada em campo desde a condição saturada até aproximadamente 

70 kPa. A análise do trecho mais superficial, no qual a variação de sucção do solo é maior, bem 

como o seu valor máximo, permitiu a visualização clara de uma tendência praticamente linear 

entre o atrito unitário máximo e a sucção do solo medida pelos instrumentos em campo. No que 

tange à mobilização da resistência por atrito lateral em função do deslocamento da estaca, 

exclusivamente nos dois casos em que se observaram os maiores valores de sucção, houve um 

valor nítido de pico, seguido de um valor residual bastante reduzido. Portanto, ainda que o atrito 

unitário máximo seja maior para uma sucção do solo mais elevada, a possibilidade de uma 

redução brusca para um valor residual deve ser levada em conta a depender do nível de 

carregamento do elemento de fundação. 

A comparação dos métodos semiempíricos de cálculo de capacidade de carga segundo 

Décourt e Quaresma (1978, apud CINTRA; AOKI, 2010) e Teixeira (1996, apud CINTRA; 

AOKI, 2010) com os resultados das provas de carga mostraram conservadorismo dos dois 

métodos. Os resultados que mais se aproximaram da resistência por atrito lateral prevista foram 

aqueles oriundos das provas de carga sob efeito de inundação, ou seja, a condição mais crítica 

avaliada. Nestes casos, considerando apenas os resultados em condição saturada, os valores de 

 obtidos por retroanálise foram aproximadamente 20% superiores aos propostos pelos autores. 
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Em se tratando dos ensaios de laboratório, a análise granulométrica e os ensaios de 

cisalhamento direto somente com solo natural confirmaram resultados obtidos em estudos 

anteriores. A curva de retenção de água no solo da amostra retirada no Campo Experimental de 

Fundações a 1,20 m de profundidade apresentou comportamento bimodal e o ajuste pelos 

modelos de van Genuchten (1980) e Gitirana Jr e Fredlund (2004) se mostrou satisfatório. A 

curva resultante apresentou um valor de entrada de ar próximo a 2 kPa e uma redução do grau 

de saturação de 100 a aproximadamente 40% entre a entrada de ar e uma sucção do solo de 10 

kPa.  

No que tange à adaptação da prensa de cisalhamento direto convencional para realização 

de ensaios em interfaces com controle de sucção, os resultados se mostraram promissores para 

utilização futura do equipamento, exigindo, entretanto, ajustes adicionais. A obtenção de um 

ângulo de atrito da interface referente à tensão normal 35% superior ao ângulo de atrito do solo 

juntamente com a comparação de resultados de ensaios em areia conduzidos na prensa nova e 

na prensa convencional levaram à conclusão de que há um atrito intrínseco à prensa gerando 

tensões cisalhantes superiores aos valores esperados, o qual é maior quanto maior a tensão 

normal aplicada. 

Apesar do problema relatado acima, a resistência ao cisalhamento se mostrou crescente 

com a sucção do solo, porém com um efeito inferior àquele observado em campo a partir das 

provas de carga. As razões para tal diferença devem ser ainda mais bem investigadas quando 

for garantido o correto funcionamento do equipamento. De qualquer forma, imagina-se que esta 

divergência seja devida ao modo de carregamento diverso e à diferença da interface real 

existente em campo e da interface gerada em laboratório. 

A utilização do modelo teórico  de cálculo de capacidade de carga de fundações por 

estaca se mostrou conservador se comparado aos resultados experimentais desta pesquisa, com 

resistências por atrito lateral estimadas variando de 15 a 54% dos valores obtidos 

experimentalmente. A adaptação do método por Vanapalli e Taylan (2011) também retornou 

valores inferiores aos medidos, porém deve ser ainda explorado e avaliado com um número 

maior de dados. Pode-se concluir, entretanto, que a parcela da resistência devida à sucção do 

solo compõe parcela importante da resistência por atrito lateral a depender da sua magnitude. 

5.2 RECOMENDAÇÕES 

A fim de aproveitar da melhor forma os resultados desta pesquisa, manter a sua 

continuidade com atividades futuras é essencial, tendo em vista a vasta quantidade de dados 
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experimentais obtidos e os campos a serem explorados no contexto da pesquisa. Sendo assim, 

são propostas as seguintes atividades: 

 Investigação da dimensão da camada de solo saturada pela inundação realizada nas 

provas de carga, com o objetivo de refinar o cálculo da sucção nos trechos considerados 

para cálculo do atrito lateral; 

 Investigação da influência da sucção do solo no coeficiente de empuxo do solo próximo 

a fundações por estaca e, por conseguinte, na tensão horizontal efetiva atuante no fuste 

da estaca, com o intuito de embasar melhor a utilização de um modelo teórico para a 

previsão da capacidade de carga de fundações por estacas instaladas em solo não 

saturado; 

 Investigação da causa do atrito intrínseco à prensa de cisalhamento direto adaptada e 

realização de novos ensaios de cisalhamento, nos mesmos moldes daqueles realizados 

nesta pesquisa, a título de comparação com os resultados anteriores aos reparos; 

 Avaliação do efeito da velocidade de aplicação da força horizontal na resistência ao 

cisalhamento de interfaces com solo não saturado; 

 Avaliação do efeito da rugosidade da interface na resistência ao cisalhamento através 

da preparação de novos corpos de prova de argamassa e comparação da rugosidade 

normalizada; 

 Realização de novos ensaios de cisalhamento de interface com solo não saturado com a 

aplicação de menores e maiores valores de sucção, a fim de investigar o comportamento 

da interface quando o solo se encontra na zona de dessaturação e além do primeiro teor 

de umidade residual. 
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APÊNDICE A - Dados de instrumentação das provas de carga à tração 

Figura A.1 – Gráfico carga por deformação dos strain gages da PC E061 

 
Fonte: Próprio autor 

Figura A.2 – Gráfico carga por deformação dos strain gages da PC E062 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura A.3 – Gráfico carga por deformação dos strain gages da PC E062-I 

 
Fonte: Próprio autor 

Figura A.4 – Gráfico carga por deformação dos strain gages da PC E063 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura A.5 – Gráfico carga por deformação dos strain gages da PC E063-I 

 
Fonte: Próprio autor 

Figura A.6 – Gráfico carga por deformação dos strain gages da PC E064 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura A.7 – Gráfico carga por deformação dos strain gages da PC E064-I 

 
Fonte: Próprio autor 

Figura A.8 – Gráfico carga por deformação dos strain gages da PC E101 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura A.9 – Gráfico carga por deformação dos strain gages da PC E102-I 

 
Fonte: Próprio autor 

Figura A.10 – Gráfico carga por deformação dos strain gages da PC E103 

 
Fonte: Próprio autor 



188 
 

 
 

Figura A.11 – Gráfico carga por deformação dos strain gages da PC E104 

 
Fonte: Próprio autor 

Figura A.12 – Gráfico carga por deformação dos strain gages da PC E104-I 

 
Fonte: Próprio autor 
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APÊNDICE B - Módulo de elasticidade das estacas 

Figura B.1 - Tensão por deformação em cada estágio de carregamento do SG01 - PC E061 

 
Fonte: Próprio autor 

Figura B.2 - Tensão por deformação em cada estágio de carregamento do SG01 - PC E062 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura B.3 – Tensão por deformação em cada estágio de carregamento do SG01 - PC E062-I 

 
Fonte: Próprio autor 

Figura B.4 - Tensão por deformação em cada estágio de carregamento do SG01 - PC E063 

 
Fonte: Próprio autor 



191 
 

 
 

Figura B.5 - Tensão por deformação em cada estágio de carregamento do SG01 - PC E064-I 

 
Fonte: Próprio autor 

Figura B.6 - Tensão por deformação em cada estágio de carregamento do SG01 - PC E101 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura B.7 - Tensão por deformação em cada estágio de carregamento do SG01 - PC E103 

 
Fonte: Próprio autor 

Figura B.8 - Tensão por deformação em cada estágio de carregamento do SG01 - PC E104 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura B.9 - Tensão por deformação em cada estágio de carregamento do SG01 - PC E104-I 

 
Fonte: Próprio autor 


