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RESUMO: Este trabalho analisou numericamente o comportamento de duas fundações estaqueadas, 
simuladas a partir de blocos compostos de uma estaca, com e sem contato com o terreno superficial 
(bloco-terreno). A estaca modelada possui 5 m de comprimento e 0,25 m de diâmetro (D). O 
sistema de fundação foi simulado por meio de radier estaqueado e por análise tridimensional (3D) 
em elementos finitos com o software LCPC-Cesar. Na análise da distribuição das parcelas de 
resistência entre atrito lateral e ponta para o grupo de estacas, verificou-se que a mobilização do 
atrito se dá do topo para a ponta, sendo observado valores de 5% para a ponta e 95% por atrito 
lateral. No caso do radier estaqueado, a presença do elemento superficial (radier) em contato com o 
solo modifica a maneira como a resistência é mobilizada. Foram obtidos uma contribuição de 40 % 
devido ao contato e de 60 % devido as estacas.  
  
PALAVRAS-CHAVE: Fundação Estaqueada, Análise Numérica, Estaca Escavada. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
A engenharia geotécnica tem estudado novas 
formas de aproveitamento da capacidade de 
carga e do controle do recalque, visando 
otimizar o projeto convencional de fundações. 
Nesse sentido, fundações estaqueadas, passaram 
então a admitir a contribuição do contato do 
bloco-solo, conceitualmente denominado radier 
estaqueado. Segundo Akinmusuru (1980), a 
capacidade de carga do radier estaqueado não é 
apenas a soma algébrica das capacidades 
individuais de cada elemento do conjunto, 
porém, poderá ser maior, em face da interação 
existente entre as partes; e em função de 
características próprias do conjunto ensaiado e 
do tipo de solo e da  contribuição do radier na 
capacidade de carga pode variar. O autor 
concluiu que a capacidade de carga de uma 
sapata estaqueada é superior à soma algébrica 
da capacidade de carga da sapata isolada e do 
grupo de estacas, ou seja, há uma interrelação 
entre a fundação superficial com a fundação 
profunda quando se utiliza o sistema de sapatas 

com estacas. Segundo Ottaviani (1975), o 
elemento de fundação superficial (radier ou 
bloco) atua como um obstáculo à transmissão 
da carga por atrito e, portanto, aumenta a 
parcela de carga transferida à ponta da estaca. 
Com isso, os recalques do grupo dependem da 
extensão e espessura da camada compressível 
localizada abaixo da ponta da estaca, enquanto 
que, para estacas isoladas, a influência dessa 
camada não é significativa.  
 Quanto ao comportamento carga vs recalque 
de uma fundação com a presença de um 
elemento superficial associado a uma estaca, o 
primeiro trabalho teórico pode ser atribuído a 
Poulos (1968) (Figura 1). O autor, considerou a 
interação estaca/bloco para uma estaca isolada 
sob um radier em contato com o solo, 
considerando o solo como um semiespaço 
elástico e o radier em contato com o solo, 
coroando as estacas como um elemento rígido. 
Denominando-se por “L” o comprimento da 
estaca, “d” o diâmetro da estaca e “dc” o 
diâmetro do radier circular com contato. O 
autor concluiu que, quanto menor o 
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comprimento da estaca em relação ao seu 
diâmetro (L/d), maior a influência do contato na 
redução de recalques (Figura 1). Também 
observou que para estacas curtas (L/d < 10) a 
existência do contato não deve ser desprezada. 
 

 
Figura 1. Efeito do contato em estaca isolada (modificado 
de Poulos, 1968). 
 
 Abbas et al (2008) estudaram o efeito do 
contato por intermédio de testes realizados em 
grupo de estacas, submetidos à carga axial 
através de análise em 2D por elementos finitos. 
Nesse estudo o autor verificou que para o 
sistema radier com estacas rígidas é 
influenciado pela espessura do radier 
estaqueado. Para estacas curtas a espessura do 
radier implica um elemento de contato mais 
flexível. As forças de cisalhamento são afetadas 
pela localização das estacas no interior do 
grupo, assim como o estado de carregamento e 
a fixação da cabeça da estaca (engastamento). 
 O efeito de contato de um radier em um 
grupo de estacas se aproximará do 
comportamento de radier estaqueado quanto 
maior for a resistência do solo abaixo do radier 
(Balakumar e Anirudhan 2011). 
 Pode-se concluir que, mesmo para pequenos 
grupos de estacas, o contato entre o radier que 
coroa as estacas e o solo, tende a produzir um 
comportamento dúctil e de puncionamento na 
ruptura, e obviamente, esse efeito é ainda mais 
evidente para os grandes radiers estaqueados. 
Com esse comportamento, o foco do projeto 
tende a mover-se de sua capacidade de suporte 
ao recalque (Viggiani et al, 2012). 
 Este artigo é fruto dos resultados obtidos do 
projeto de pesquisa Fapesp, intitulado “Análise 
do comportamento de radiers estaqueados em 
solo de diabásio da região de Campinas/SP”, 
processo 2011/17.959-3, e que resultou a tese 

de doutorado do primeiro autor. 
 
1.1 Modelagem numérica 
  
As dimensões do modelo numérico foram 
atribuídas em função de testes realizados para 
garantir que as condições de contorno atribuídas 
nas extremidades dos problemas, pudessem ser 
consideradas como indeslocáveis ou que 
possuíssem deslocamentos muito baixos, 
consequentemente, não exercessem influência 
no resultado das análises (Garcia, 2015). 
Segundo Brinkgreve et al (2002), os limites do 
modelo devem ser definidos em distâncias 
suficientes, ou seja, de forma que a influência 
das deformações nos limites do contorno sobre 
a fundação sejam minimizadas. Os nós em 
ambos os limites laterais do modelo são fixos 
contra o movimento horizontal (dx = 0), porém 
livres para se mover na direção vertical. 
Enquanto isso, nós no limite inferior do modelo 
são fixados contra ambos os movimentos 
verticais e horizontais (dx = dy = 0), enquanto 
que o limite superior é livre para se mover em 
ambas as direções, conforme Figura 2. 

 
Figura 2. Modelo Numérico (Brinkgreve, Swolfs e 
Engine 2002). 
 
2 METODOLOGIA 
 
2.1 Características geológicas-geotécnicas 
 
Na análise numérica empregada, adotou-se os 
parâmetros do subsolo da região de Campinas, 
mais exatamente do Campo Experimental de 
Mecânica dos Solos e Fundações da Unicamp, 
cujo perfil é constituído por solo de Diabásio, 
apresentando uma camada de 9 m de espessura, 
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constituída na sua maior parte por silte arenoso 
e areia siltosa de elevada porosidade. O nível de 
água não é encontrado até o impenetrável (9 m).  
 Os parâmetros do solo utilizados foram 
obtidos dos ensaios laboratoriais realizados por 
Gon (2011), com amostras deformadas e 
indeformadas, através da abertura de um poço 
de prospecção. Tais amostras foram coletadas a 
cada metro de profundidade e permitiram a 
realização de ensaios de caracterização e de 
determinação das propriedades de resistência, 
permeabilidade e compressibilidade do solo. 
Foram realizados ensaios de limites de 
Atterberg, ensaios de granulometria conjunta 
(com e sem defloculante), ensaios de 
adensamento para determinação das tensões de 
pré-adensamento e parâmetros de 
compressibilidade (Cv e Cc) e ensaios 
edométricos duplos e simples. Ou seja, foram 
realizados ensaios com inundação da amostra 
desde o início dos carregamentos e inundação 
em tensões pré-determinadas para verificação 
do potencial de colapsibilidade em todas as 
profundidades. Os parâmetros de 
permeabilidade foram determinados por meio 
do ensaio de percolação hidráulica, tanto na 
direção vertical quanto na horizontal. No local 
também foram realizados ensaios SPT e CPT.  
  
2.2 Análise numérica 
 
A modelagem numérica realizada neste trabalho 
foi feita a partir de ¼ do problema em questão 
devido à simetria ao longo do eixo da estaca e 
do radier, resultando em um bloco retangular de 
seção 25 m x 25 m e com profundidade em 
função do comprimento total da estaca (Figura 
3).  
 Essas dimensões foram atribuídas em função 
de testes realizados para garantir que as 
condições de contorno conferidas nas 
extremidades dos problemas, pudessem ser 
consideradas como indeslocáveis ou que 
possuíssem deslocamentos muito baixos e, 
consequentemente, não poderiam exercer 
influência no resultado das análises. Utilizou-se 
um modelo elasto-plástico que varia em função 
das tensões aplicadas, obedecendo a um 

comportamento tensão vs deformação não 
linear. A malha de elementos finitos foi 
composta por elementos de formato triangular 
de interpolação quadrática, os quais foram 
extrudados a cada metro em profundidade. 
 

 
Figura 3. Dimensão da malha de elementos finitos e 
condições de contorno. 
 
  As propriedades atribuídas às diferentes 
camadas de solo e rocha seguiram o critério de 
Mohr-Coulomb, ou seja, são inseridos os 
valores de peso específico (g), coesão (c), 
ângulo de atrito (j), módulo de deformação (E) 
e coeficiente de Poisson (n). Para os materiais 
de comportamento frágil (Modelo Parabólico), 
no caso o concreto, foram atribuídos valores de 
resistência à compressão (Rc), tração (Rt), peso 
específico, módulo de deformação e coeficiente 
de Poisson. Para repretesentar o contato estaca-
solo e bloco-solo empregou-se o tipo Coulomb 
friciton. Utilizou-se o software CESAR v.5 da 
Itech-soft nas análises numéricas aqui 
apresentadas. 
 Os parâmetros empregados nas análises 
numéricas para o solo são apresentados na 
Figura 4. Tratam-se de parâmetros médios 
adotados para fins de uma avaliação qualitativa, 
e não com o objetivo de analisar um solo 
específico. Na Tabela 1, apresentam-se os 
parâmetros utilizados para representar o 
concreto armado do radier e estacas. 
 Na Figura 4 é possível observar as 
propriedades geotécnicas médias das camadas 
do subsolo local. Assim como, os valores 
obtidos nos ensaios de cone, resistência de 
ponta (qc), atrito lateral (fs) e NSPT no ensaio 
SPT. 
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Figura 4. Parâmetros geológicos e geotécnicos médios do 
campo experimental 
 
Tabela 1. Parâmetros de resistência e deformabilidade do 
concreto. 

Material E g Rc Rt n 
Concreto 25.000 25 25 2,5 0,2 

g: kN/m3; E: MPa; Rc: MPa; Rt: MPa. 
 
 O carregamento foi aplicado no topo do 
sistema de fundação e posteriormente 
determinou-se a carga no topo e na ponta da 
estaca, com a finalidade de avaliar o mecanismo 
de distribuição de carga em profundidade, assim 
como avaliar as parcelas de contribuição de 
cada elemento (estaca e radier) na capacidade 
do radier estaqueado.  
 
 
3 RESULTADOS E ANÁLISES 
 
As análises numéricas foram realizadas 
consdierando as fundações estaqueadas como 
sendo, radier estaqueado (bloco em contato com 
o terreno ou CC1) e bloco estaqueado (sem 
contato ou SC1). O resultado da simulação 
numérica da fundação sem contato (SC1) 
resultou em uma curva com deslocamentos 

menores em relação ao tipo radier estaqueado 
(CC1).  
 As curvas carga vs recalque em ambos os 
casos apresentaram concordância entre o 1º e 5º 
estágios de carregamento, revelando a não 
influência do efeito de contato sobre o 
comportamento das fundações. Entretanto, 
depois do 5º estágio, a curva carga vs recalque 
do bloco sem contato (SC1) não apresentou 
deslocamentos na mesma razão que aqueles 
observados na curva do radier estaqueado CC1 
(bloco com contato), ou seja, a ausência de 
contato radier solo propiciou aumentar a 
capacidade de carga da fundação, entre o 6º e o 
9º estágios de carregamento, verificada pelos 
menores deslocamentos em relação ao radier 
estaqueado. Consequentemente, a “ruptura” do 
bloco sem contato (SC1) é mais abrupta em 
relação ao obtido pelo radier estaqueado (Figura 
5). 
 

 
Figura 5. Curvas carga vs recalque dos radiers 
estaqueados CC1 e SC1. 
 
 Como não há contato no caso do bloco sem 
contato (SC1), toda a capacidade de carga é 
proveniente do elemento de fundação profunda 
em estaca, distribuida entre as parcelas de atrito 
lateral e ponta (Figura 6). Verificou-se que a 
mobilização do atrito se dá do topo para a 
ponta, não sendo observados valores 
significativos de ponta nos primeiros estágios. 
Até o 5º estágio registrou-se participação da 
resistência de ponta menor que 1%, chegando 
ao 10º estágio com apenas 5% para a ponta e 
95% por atrito lateral. No caso do radier 
estaqueado CC1, a presença do bloco em 
contato com o terreno alterou a forma como a 
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resistência foi mobilizada na estaca. A parcela 
de ponta registrada foi de 1% logo no 1º estágio 
de carregamento e aumentou para 4% (5º 
estágio), atingindo o valor máximo de 11% (10º 
estágio) Figura 6. 
 Como a resistência do radier estaqueado 
(bloco em contato com o terreno) é superior ao 
do bloco sem contato (SC1), por fatores 
relativos a rigidez e resistência da estaca em 
relação ao radier estaqueado (CC1), a 
participação por atrito lateral é maior no caso 
do bloco estaqueado SC1, ao passo que a 
resistência de ponta é mais expressiva para o 
radier estaqueado (CC1). Tal fato pode ser 
atribuído à diferença de mobilização da 
resistência da estaca ocorrer da ponta para o 
topo, no caso do radier estaqueado (CC1), e do 
topo para a ponta, no caso bloco de estaca sem 
contato (SC1). Assim, como observado na 
literatura, o comportamento de radier 
estaqueado é marcado pela mobilização da 
ponta para o topo da estaca, devido ao contato 
do radier solo. 
 

 
Figura 6. Distribuição de carga entre CC1 x SC1 . 
 
 Em relação ao fator de segurança (FS), 
houve uma pequena diferença em relação à 
capacidade de carga demonstrada pela 
concordância dos fatores de segurança obtidos 
para cada radier, em praticamente todos os 
estágios de carregamento (Figura 7). Entretanto, 
ambos os radiers apresentaram FS < 1,0 para o 
estágio de carregamento final, ou seja, nos dois 
casos (CC1 e SC1), apresentaram carga de 
ruptura menor que a máxima, mesmo 
registrando-se que a curva do bloco SC1 
apresentou deslocamentos menos acentuados 

em relação ao radier estaqueado CC1. 
 A situação apresentada no parágrafo anterior 
revela que em termos de capacidade de suporte 
tem-se equiparação entre o radier estaqueado 
analisado numericamente (CC1) e o bloco de 
estaca sem contato (SC1). No entanto, o fator 
diferenciador entre a presença do contato bloco-
terreno ou a sua ausência, está diretamente 
relacionado ao fato desse efeito (contato) 
propiciar a ocorrência de deslocamentos 
(recalques) mais acentuados; provavelmente 
relacionados ao comportamento que o elemento 
de fundação superficial (bloco) impõe ao 
conjunto radier estaqueado (fundação 
superficial + fundação profunda). 
 

 
Figura 7. Fator de segurança e recalque entre os radiers 
estaqueados CC1 x SC1. 
 
 De acordo com as análises apresentadas 
anteriormente, realizou-se a normalização dos 
recalques dos conjuntos CC1 e SC1, 
comparando-se estes ao fator de segurança 
(Figura 8) e a carga normalizada (Figura 9). 
A redução do fator de segurança para bloco 
(SC1) apresenta convergência assintótica 
quando o fator de segurança chega próximo a 
1,5 (Figura 8). Diferentemente do que ocorre 
com a curva do radier (CC1), que inicia uma 
tendência de convergência discreta quando o 
CC1 é menor que 2,0. Dessa forma, verifica-se 
que os deslocamentos são visivelmente mais 
acentuados no caso do radier (CC1), em relação 
ao bloco (SC1). O radier CC1 iguala-se ao 
comportamento do bloco SC1 somente quando 
o recalque normalizado (w/B) é igual a 7,5%. 
 O comportamento da carga e recalque 
normalizados, ou seja, a carga de cada estágio 
divido pela carga última de ensaio, corrobora as 
análises efetuadas anteriormente, ou seja, o 



XIX Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica 
Geotecnia e Desenvolvimento Urbano 
COBRAMSEG 2018 – 28 de Agosto a 01 de Setembro, Salvador, Bahia, Brasil 
©ABMS, 2018 
 
bloco SC1 apresenta a tendência de suportar 
cargas mais elevadas (entre estágios) mantendo 
os deslocamentos abaixo de 5% (0,85 da carga 
normalizada) (Figura 9). A partir desse ponto, 
os deslocamentos acentuam-se, porém 
permanecem inferiores aos observados no radier 
CC1. 
 

 
Figura 8. Recalque médio normalizado com fator de 
segurança global dos conjuntos CC1 x SC1. 
  
 

 
Figura 9. Recalque médio normalizado e carga 
normalizada - CC1 x SC1. 
 
 As análises numéricas mostraram-se 
adequadas para a obtenção das parcelas de 
resistência e na avaliação do comportamento, 
devido ao efeito do contato em radiers 
estaqueados.  
 O bloco estaqueado SC1 apresentou carga de 
ruptura de 192 kN, frente a 184 kN do radier 
estaqueado CC1, ou seja, 4,3 % maior. Tal fato 
pode ser atribuído ao efeito causado pelo 
contato bloco-terreno, que pode ter alterado no 
equilíbrio do estado de tensões (σv' e σh') nos 
primeiros metros do fuste da estaca, próximo ao 
seu topo. Paralelamente, pode ter provocado a 
perda de resistência por atrito lateral, levando 
ao seu esgotamento e ocasionando uma 

mobilização prematura da ponta nos primeiros 
estágios de carregamento. 
 
4 CONCLUSÕES 
 
Diante das análises e discussões foi possível 
elencar as seguintes conclusões: 
 
- O uso de fundação trabalhando como radier 
estaqueado em argila porosa, é factível desde 
que sejam tomadas medidas que garantam o 
desempenho da camada de solo superficial. 
Nesse sentido, os efeitos de colapsibilidade e 
tensão admissível efetiva do solo superficial 
devem ser levados em consideração na 
elaboração do projeto geotécnico. 
- O emprego do radier estaqueado permite 
otimizar técnica e economicamente o projeto 
geotécnico, independente da forma e magnitude 
dos carregamentos, pois este tipo de fundação 
admite como capacidade de carga, a 
combinação das resistências provenientes das 
estacas e do radier; 
- Os resultados demonstraram que no caso do 
funcionamento como bloco de estaca (isolado), 
toda a capacidade de carga é proveniente do 
elemento de fundação profunda em estaca.  
- A distribuição das parcelas de resistência entre 
atrito lateral e ponta para o grupo de estacas a 
mobilização do atrito se dá do topo para a 
ponta, sendo observado valores de 5% para a 
ponta e 95% por atrito lateral.  
- A presença do elemento superficial (bloco) em 
contato com o terreno modifica a maneira como 
a resistência é mobilizada, resultando neste caso 
em uma contribuição de 40 % devido ao contato 
bloco-solo e de 60 % devido a estaca. As 
análises numéricas de grupos de estacas, 
comparadas aos radiers estaqueados, 
demonstraram que a maior participação da 
resistência de ponta é gerada em função da 
existência do efeito de contato.   
- A presença do contato do elemento com o solo 
resultou em maiores deslocamentos 
comparando com o sistema sem contato. 
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