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RESUMO: 
 
Este artigo apresenta um estudo sobre a validação do emprego do pressiômetro de Ménard na 
avaliação da capacidade de carga de estacas pré-moldadas de concreto, especialmente quando se trata 
de solos tropicais, não saturados, lateríticos e porosos. Para isso foi utilizado o resultado de prova de 
carga instrumentada de uma estaca pré-moldada de concreto, de comprimento 14 m e diâmetro igual 
a 0,18 m e de três ensaios pressiométricos ambos executados no Campo Experimental I da Faculdade 
de Engenharia Agrícola da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) localizado na cidade de 
Campinas, Estado de São Paulo. Para a avaliação foram aplicados os métodos de Ménard (1963), 
Baguelin et al. (1978), Bustamante e Gianeselli ou LPC (1982), LCPC-SETRA (1985), Fascículo V-
62 (1999) e da Norma Francesa em vigor NF P 94-262 (2012), disponíveis na literatura para 
dimensionamento de estacas solicitadas axialmente e que tem como parâmetros de entrada resultados 
de pressões obtidas através de ensaios pressiométricos. Foram comparados os resultados obtidos nos 
cálculos com o resultado obtido na prova de carga da estaca, sendo possível separar a parcela 
transferida por atrito lateral dos valores de carga de ruptura. Os resultados obtidos apontam que os 
métodos podem ser aplicados ao dimensionamento de estacas em solos tropicais desde que sejam 
corrigidos por um fator.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Pressiômetro de Ménard, Capacidade de cálculo de estacas, Fundações. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
O pressiômetro de Ménard é um ensaio de campo 
utilizado para projetos de fundações profundas, 
contudo, no Brasil, essa técnica não é muito 
utilizada na rotina de projetos na engenharia 
geotécnica, tendo sua utilização resumida aos 
trabalhos das principais universidades do país. 
Muitos estudos foram publicados nas últimas 
duas décadas e a experiência brasileira indica a 
necessidade de uma cuidadosa interpretação dos 
dados obtidos de pressiômetros. 

A determinação da previsão da capacidade de 
carga de estacas de uma forma eficaz e confiável 
ainda é muito desejada pela comunidade 
geotécnica. Muitos métodos buscam parâmetros 

baseados em ensaios in-situ, e dentre esses 
ensaios pode-se destacar o ensaio 
pressiométrico, internacionalmente utilizado 
para determinar parâmetros de cálculo de 
capacidade de carga de estacas. Contudo restam 
dúvidas a respeito da possibilidade de se utilizar 
parâmetros de correlações desse ensaio em solos 
tropicais, motivando o desenvolvimento desta 
pesquisa, que visa apresentar os resultados de 
métodos de previsão de carga referente à parcela 
de atrito lateral, utilizando-se parâmetros obtidos 
via pressiômetro Ménard em solo tropical.  

Neste trabalho são feitas análises da aplicação 
de seis métodos de determinação da carga de 
ruptura em estacas, a se saber: Método de 
Ménard (1963); Método de Baguelin et al. 
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(1978); Método de Bustamante e Gianeselli – 
LCPC-SETRA (1982); Método do LCPC-
SETRA (1985); Método NF- 62-V (1999) e 
Método NF P 94-262 (2012).   
 
2 PRESSIÔMETRO DE MÉNARD 
 
O ensaio pressiométrico é um ensaio de campo 
reconhecido como uma adequada ferramenta de 
investigação geotécnica. Segundo Briaud (1992) 
sabe-se que é possível aplicar seus resultados em 
projetos geotécnicos de maneira direta ou 
indireta, como Angelim (2017) que utilizou o 
ensaio pressiométrico de Ménard para 
determinar o módulo de elasticidade do solo de 
camadas compactadas em uma barragem de terra 
na cidade de Goiânia, cidade na região do centro 
oeste brasileiro, e na proposta desse trabalho 
onde seus parâmetros serão aplicados para 
avaliar a capacidade de carga de estacas.  

O Pressiômetro de Ménard foi desenvolvido 
na França, na década de 50, e uma das suas 
principais vantagens, segundo Angelim (2017) é 
o fato de se construir em um problema de valor 
limite simples, sendo o único ensaio in situ que 
pode ser teoricamente modelado como a 
expansão de uma cavidade cilíndrica infinita. 
Bruschi (2010) descreve que ensaio consta em 
medir a deformação radial interna da parede de 
um furo mediante uma sonda cilíndrica dilatada, 
aplicando incrementos graduais de pressão. A 
expansão da sonda acarreta em uma compressão 
horizontal do solo na zona envolvente, impondo 
deformação radial à membrana. Desta forma, é 
possível determinar diretamente a relação entre 
as tensões aplicadas segundo variações de 
pressão e volume ocorridos com a deformação 
do solo (Silva 2001). 

O equipamento consiste em uma sonda 
cilíndrica flexível, composta por uma célula 
central de medida alimentada de água e duas 
células de guarda mantidas sob pressão com gás, 
com o propósito de assegurar um campo 
cilíndrico de esforço sobre a seção central. A 
cada incremento de pressão são registrados os 
níveis de volume aos 15 s, 30 s e 60 s. Após 60 s 
um novo incremento de pressão é aplicado. A 
curva pressiométrica é a representação gráfica do 

registro de volume injetado a cada 60 segundos 
(V60) versus a pressão aplicada. A curva obtida 
inicialmente necessita ser corrigida após a 
obtenção das curvas de calibração da sonda, que 
são realizadas uma vez em tubo rígido e outra ao 
ar livre, chamadas respectivamente de calibração 
por volume e por pressão, ou inércia (Briaud 
1992).  

A desvantagem do pressiômetro de Ménard 
está no método de inserção em pré-furo, que 
causa distúrbios ao solo e a impossibilita a 
reprodução da condição inicial de tensão no 
repouso (Ortigão et al. 1996). É necessária ainda 
a preparação de um pré-furo de qualidade para 
garantir a obtenção de um ensaio satisfatório, 
atendendo-se à recomendação de ter seu 
diâmetro entre 1,03 e 1,20 vezes o diâmetro da 
sonda, e ser inserido causando a menor 
perturbação possível. A pressão limite (pL) é 
obtida pela extrapolação da curva pressiométrica 
para uma mudança de volume iguala ao volume 
inicial da cavidade (Ortigão et al. 1996) e é um 
dos parâmetros mais importantes do ensaio 
pressiométrico para o cálculo da capacidade de 
carga de fundações.  

 
3 MÉTODOS DE ESTIMATIVA DA 
PARCELA DE CARGA POR ATRITO 
LATERAL EM ESTACAS   
 
A abordagem básica para determinar a parcela de 
atrito lateral da capacidade total da estaca é 
correlacionar a pressão lateral unitária (fs) da 
estaca com a pressão limite efetiva (pL*). Vários 
métodos propõem curvas pL* x fs para 
determinação da parcela de carga por atrito qL 
(Briaud, 1992). 
 O método proposto por Ménard em 1963 
utiliza o gráfico da figura 1 para obter a parcela 
fs para todos os tipos de estaca e todos os tipos 
de solo (Briaud, 1992). 
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Fig. 1: Método de Ménard (Briaud, 1992) 

 
O método proposto por Baguelin et al. (1978) 

utiliza o gráfico da figura 2 e se difere do método 
de Ménard por apresentar quatro curvas para 
serem tomadas, conforme o tipo de solo, o tipo 
de instalação e o material da estaca, ao invés da 
curva única do método de Ménard de 1963. Os 
valores de  fs desse método complementa a curva 
única de Ménard (Briaud, 1992). 

  

 
Fig. 2: Método de Baguelin et al. (1978) 

 
O método de Bustamante e Gianeselli (1981) 

baseou-se em 186 provas de carga e propõe sete 

curvas distintas da relação pL* (pressão limite 
efetiva) x fs. As curvas são escolhidas a partir do 
tipo de solo, do tipo material e instalação da 
estaca, incluindo mais técnicas de instalação de 
estacas e tipos de solos que o método de 
Baguelin et al. (1978) citado em Briaud, (1992). 

O método desenvolvido pelo Laboratoire de 
Ponts et Chaussées na França (LPC) 
(Bustamante e Gianeselli, 1982) é a evolução do 
método de Bustamante e Gianeselli (1981). As 
sete curvas são apresentadas na figura 3 e os 
valores recomendados para fs são um tanto 
menores do que os obtidos pelo método de 1981 
(Briaud, 1992). 

 
 

Fig. 3: Método LPC de 1982 (Briaud, 1992) 
  
 Um dos métodos já descrito no documento 
oficial Francês é o chamado LCPC, SETRA, de 
1985. Clarke, 1995 acrescenta que esse método 
foi desenvolvido a partir do estudo de 200 
estacas instrumentadas e se baseia no tipo de 
solo, no tipo de estaca e na pressão pL* (ou plm 
como outros autores apresentam, que é a pressão 
limite efetiva) obtida pelo pressiômetro. O 
gráfico desse método está apresentado na figura 
4 e na tabela 1, que indica o tipo de solo e o tipo 
de estaca correspondente a cada curva. 
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Tabela 1: Tipos de solo e de estaca para o método LCPC-

SETRA 1985, (Clarke, 1995) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 4: Método SETRA-LCPC 1985 (Clarke, 1995) 
 
 
 
 

Tabela 2: Tipos de estaca para o método do fascículo  
62-V (Bustamante, et al., 2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Descrição da estaca 
Nº da  
estaca Argila 

Areia, 
 pedra 

Estaca ou barrete escavada a 
seco 1 Q2 Q2* 

Estaca ou barrete escavada 
com lama estabilizante 2 Q2 Q2 

Estaca escavada com camisa 
perdida 3 Q1 Q1 

Estaca escavada com camisa 
recuperável 4 Q1 Q2 

Esatacas escavadas a seco ou 
com lama estabilizante 5 Q3 Q3* 

Estacas escavadas com 
simples ou dupla rotação 6 Q2 Q4 

Estaca helicoidal 7 Q3 Q5 

Estaca helicoidal com camisa 8 Q1 Q2 

Estacas cravadas de concreto 
Pré-fabricadas ou protendidas 9 Q3 Q3** 

Estaca revestida cravada 
(concreto, groute e 

argamassa) 10 Q6 Q8 

Estaca Franki 11 Q2 Q3 

Estaca de aço cravada com 
ponta fechada 12 Q2 Q2** 

Estaca de aço cravada com 
ponta aberta 13 Q2 Q1 

Estaca cravada em H 14 Q2 Q2 

Estaca cravada  grouteada H 15 Q6 Q8 

Estacas prancha cravadas 16 Q2 Q2 

Microestacas tipo 1 17 Q1 Q1 

Microestacas tipo 2 18 Q1 Q1 

Microestacas SGP 19 Q6 Q8 

Microestacas MRP 20 Q9 Q9 

 

Tipo de solo 
pL* 

(Mpa) 
Escavada  Cravada 

     Concreto Concreto Aço 
Argila mole 0-0,7 A A A 

Argila rija 1,2-2 A, (B) A, (B) A 

Argila muito rija >2 A, (B) A, (B) 
A, 
(B) 

Areia fofa 0-0,7 A A A 

Areia med. 
compacta 1-2 B, (C) B, (C) B  

Areia muito 
compacta >2,5 C, (D) C, (D) C 

Cal 
completamente 

alterado 0-0,7 A A A 

Cal parcialmente 
alterado >1 C, (D) C, (D) C 

Marga 1,5-4 D, (F) F F 

Marga rija >4,5 F 
  

Rocha alterada 2,5-4 G G G 

Rocha fraturada >4,5 G     
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Dados experimentais adicionais foram 
coletados pelo LCPC a fim de incluir novos 
métodos de instalação das estacas e assim refinar 
ainda mais os valores de pressão unitária lateral 
fs  e da carga de ponta (Bustamante et al., 2009). 
As novas estacas, ensaiadas até a ruptura, 
geraram o contéudo da tabela 2 (ao lado) que 
mostra os tipos de estaca, os tipos de solo e 
indica o nome da curva que deverá ser 
consultada no gráfico do método, apresentado na 
figura 05 (Bustamante, et al., 2009). 

 

 
 

Fig. 5: Gráfico para determinação da carga unitária qs do 
método do fascículo 62-V (Bustamante, et al., 2009) 
 
A norma francesa publicada em 2012 

substitui o fascículo 62-V do CCTG e ao DTU 
13.2 e introduz um certo número de 
modificações na previsão de carga de estacas 
tomando por base novas análises de dados de 
ensaios de prova arquivados há quarenta anos 
pelo IFSTTAR (Instituto Francês de ciências e 
tecnologia de transportes e desenvolvimento de 
redes) (BAGUELIN et al., 2012).  

A parcela Rs responsável pelo atrito lateral 
pode ser escrita como: 

 
R" = 𝑝% 		∫ 𝑞%

)
* 	(𝑧)	𝑑𝑧               (1) 

 
Sendo que ps é o perímetro do fuste da estaca 

e qs é o valor unitário do atrito em cada metro de 
estaca, determinado pela equação 2 (NF P 94-
262). 

 
q";1 = 𝛼3%45657%898	:	;%898	(𝑝<∗)                      (2) 

O fator αestaca-solo é escolhido na tabela 3, e 
depende no tipo de solo e do método de 
instalação da estaca no solo, indicado pelo 
número da estaca (NF P 94-262). 

 
Tabela 3: Escolha dos valores αestaca-solo (NF P 94-262). 

Nº* A** B** C** D** E** 

1 1,10 1,00 1,80 1,50 1,60 

2 1,25 1,40 1,80 1,50 1,60 

3 0,70 0,60 0,50 0,90 - 

4 1,25 1,40 1,70 1,40 - 

5 1,30 - - - - 

6 1,50 1,80 2,10 1,60 1,60 

7 1,90 2,10 1,70 1,70 - 

8 0,60 0,60 1,00 0,70 - 

9 1,10 1,40 1,00 0,90 - 

10 2,00 2,10 1,90 1,60 - 

11 1,20 1,40 2,10 1,00 - 

12 0,80 1,20 0,40 0,90 - 

13 1,20 0,70 0,50 1,00 1,00 

14 1,10 1,00 0,40 1,00 0,90 

15 2,70 2,90 2,40 2,40 2,40 

16 0,90 0,80 0,40 1,20 1,20 

17 - - - - - 

18 - - - - - 

19 2,70 2,90 2,40 2,40 2,40 

20 3,40 3,80 3,10 3,10 3,10 

N* número da estaca 

A** argila, lodo e solos intermediários da argila 

B** areia, pedregulho e solos intermediários de areia 

C** talco 

D** marga e marga calcária 

E** rochas alteradas e fragmentadas 

O coeficiente fsolo é função do tipo de solo e 
do valor de pL*. 

 
f"?@?	(𝑝<∗) = (a𝑝<∗ + 𝑏)(1 − 𝑒7GHI∗)         (3) 
 

Onde a, b e c são indicados na Tabela 4. 
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Tabela 4: Escolha dos valores a, b e c (NF P 94-262). 

SOLO A** B** C** D** E* 

a 0,003 0,010 0,007 0,008 0,010 

b 0,040 0,060 0,070 0,080 0,080 

c 3,500 1,200 1,300 3,000 3,000 

A** argila, lodo e solos intermediários da argila 

B** areia, pedregulho e solos intermediários de areia 

C** talco 

D** marga e marga calcária 

E** rochas alteradas e fragmentadas 

 
4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram 
realizados ensaios com o pressiômetro Ménard 
no Campo Experimental da Faculdade de 
Engenharia Agrícola da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp) localizado na cidade de 
Campinas, estado de São Paulo, Brasil, onde 
foram executadas três estacas tipo pré-moldada 
de concreto, sendo duas estacas de reação e uma 
estaca ensaiada, com diâmetro de 0,18 m e 
comprimento de 14 m, instrumentadas ao longo 
da profundidade com extensômetros elétricos de 
resistência. Foram determinados quatro níveis de 
instrumentação ao longo do fuste da estaca: um 
na seção de referência (0,5m), um aos 5m, um 
aos 11,1m e o último aos 11,7m de profundidade. 
O valor médio da carga que caracterizou a 
ruptura foi de 682 kN, com desvio padrão de 12 
kN e coeficiente de variação 2%  para a prova 
lenta a parcela transferida por atrito lateral 
representa 671 kN no total da carga obtida na 
prova de carga (Albuquerque, 2001). 

O perfil do subsolo é constituído por solo 
residual de diabásio, apresentando uma camada 
superficial de aproximadamente 6,5 m de 
espessura de argila silto-arenosa de alta 
porosidade, seguida de uma camada de silte 
argilo-arenoso até aproximadamente 19,0 m.  

Em agosoto de 2015 foi realizada uma 
campanha em que fizeram três ensaios 
pressiômétricos nas profundidades de 1,0 m, 
3,0 m, 6,0 m, 9,0 m, 11,0 m e 13,0 m, em 
condições de umidade natural do solo e 
atendendo a norma ISO/DIS 22476-4 – processo 

B. Para a execução dos ensaios pressiométricos 
utilizou-se o equipamento de fabricação da 
APAGEO, com sonda do tipo G, referência 
60-gc4, de comprimento de 210 mm, com 
membrana de borracha simples, de 4 mm de 
espessura, e com 60 mm de comprimento. O 
sistema de aquisição é automático, utilizando-se 
o dispositivo GeoSPAD e o software GeoVision 
para a manipulação dos dados e obtenção de 
parâmetros desse ensaio. A Figura 6 ilustra a 
posição dos ensaios pressiométricos realizados e 
a localização das estacas ensaiadas. 

 

 
 

Fig.6: Locação dos ensaios pressiométricos e da estaca 
ensaiada (modificado de Albuquerque 2001). 

 
5 RESULTADOS 
 
Os resultados obtidos para a pressão limite 
efetiva obtidos nos ensaios PMT-01, PMT-02 e 
PMT-03 são apresentadas na Figura 7. As 
pressões limite (pL) e limite efetiva (pL*) geraram 
valores médios, que serão aplicados nas análises 
que se seguem nesse trabalho, na Figura 8 está 
ilustrado essas curvas médias ao longo da 
profundidade. 
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Fig. 7: Pressões limites efetivas válidas obtidas nos 3 

furos de sondagem PMT. 

 
Fig.8: Média das pressões limites (pL) e pressões limites 

efetivas(pL*) 
 

 Para a determinação da pressão limite, foi 
considerado o valor do coeficiente de empuxo 
em repouso do solo (K0) igual a 0,5. Analisando 
as pressões limite efetivas, nota-se que o ensaio 
PMT-01 apresentou dois pontos do ensaio 
válidos, nas profundidades 9 m e 13 m.  Os 
resultados dos ensaios PMT-02 e PMT-03 
tiveram valores de pressões semelhantes até os 
6,0 m de profundidade. A partir dessa 

profundidade, o ensaio PMT-02 foi interrompido 
devido a presença de uma camada concrecionada 
encontrada e a limitação do trado que executava 
o pré-furo em atravessá-la. O ensaio PMT-03 
seguiu com pressões crescentes até 13,0 m de 
profundidade, nesse ponto ambos os ensaios 
PMT-03 e PMT-01 obtiveram pressões 
semelhantes. Quando se analisa a curva média de 
pressões, nota-se que os valores de pressão são 
sempre crescentes, porém a diferença de pressão 
entre o trecho de 6,0 m a 9,0 m não é expressiva, 
o mesmo ocorre com as pressões entre 11,0 m e 
13,0 m de profundidade. Os valores médios das 
pressões limite efetivas foram aplicados aos 
métodos de cálculo de capacidade de carga de 
estacas. A partir dos resultados obtidos dos 
cálculos e da prova de carga estabeleceu-se, na 
Figura 9, curvas de transferência para cada tipo 
de estaca. 

 
Fig. 9: Carga na ruptura, distribuída ao longo do fuste da 
estaca, para os vários métodos 

 
Na Figura 9 observa-se que a distribuição da 

carga lateral variou de 154 kN obtida pelo 
cálculo Método LCPC-SETRA (1985) e 348 kN 
pelo Método de Baguelin et al. (1978). 
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Observando-se o comportamento das curvas de 
distribuição de cargas, e dando especial atenção 
ao método mais recente, o Método da Norma 
francesa NFP 94-262 (2012), nota-se que 
existem semelhanças em seus coeficientes 
angulares, denotando uma possível utilização 
desse método para o cálculo em estacas pré-
moldadas de concreto. 

 
Para validar a aceitação ou rejeição de um 

método de cálculo foi proposta a relação entre a 
carga calculada (QLcalc) e a carga obtida na prova 
de carga (QLpc), estabelecendo-se uma faixa de 
aceitação de valores variando de - 20% a + 20% 
em relação aos resultados obtidos nas provas de 
carga, como indica a Figura 10.  

 
Fig. 10: Relação entre os resultados de carga lateral 
calculados pelos métodos e obtidos na prova de carga  
 

Com base na análise da Figura 10 verificou-
se que somente um método se situou no intervalo 
estabelecido de aceitação dos valores, o Método 
da Norma francesa NFP 94-262 (2012). O 
Método LCPC-SETRA (1985) retornou valor 
abaixo do obtido pela prova de carga. Os demais 
métodos apresentaram valores entre 1,31 a 1,58 
vezes maior que os obtidos na prova de carga.  

 
5.1 Aplicação em solo tropical 

 
Tendo essas estacas analisadas no subsolo em 

questão, para que seja possível a utilização dos 
métodos de cálculo desenvolvidos para o 
pressiômetro Ménard, em solos como o do 
Campo Experimental, é necessário ajustar os 
parâmetros de cálculo.  

 Para prosseguir com os ajustes dos 
parâmetros observou-se o coeficiente angular 
das curvas de transferência de cargas, obtidas 
para os cálculos e para a prova de carga. 
Também procurou-se ajustar pelo método da 
norma francesa NF P 94-262 (2012), que é o 
método mais recente. Para iniciar as 
determinações de novos parâmetros de entrada 
estabeleceu-se um cálculo por retro análise, 
significando que o valor da relação entre a carga 
obtida na prova de carga e a carga obtida nos 
cálculos (QLpc/QLcalc), para cada parcela 
componente da carga total, deu origem ao 
coeficiente de correção, sendo: 
 
𝑘K𝑙 = MINO

MIOPQO
                                                 (4) 

 
 Onde k’l é o coeficiente de correção da carga 
transferida pelo atrito lateral, QLpc é a carga 
lateral total obtida na prova de carga e QLcal é a 
carga lateral total obtida por meio de cálculo.  
 A partir dessa referência e observando o 
comportamento da curva de transferência de 
carga no gráfico apresentado na Figura 9 para o 
método da norma francesa, comparado à prova 
de carga, foi possível estabelecer o novo 
parâmetro. Como a carga transferida por atrito 
lateral calculada no método NF P 94-262 (2012) 
é 215 kN e a carga obtida na prova de carga para 
o atrito lateral é 220 kN o valor de k’l analisado 
à luz do método dessa norma resulta em 1,02. 
 Um fator de correção ao método de cálculo da 
norma francesa NF P 94-262 (2012) para a 
parcela transferida por atrito lateral é feito, 
inicialmente multiplicando-se o fator αestaca-solo   
original da metodologia de cálculo dessa norma 
pelo fator k’l de 1,02 proposto. Após o cálculo 
preliminar do fator αestaca-solo, buscou-se um 
ajuste da curva de transferência de carga da 
estaca a fim de se obter uma curva a mais 
próxima possível daquela obtida na prova de 
carga. O valor preliminar calculado de αestaca-solo 
que multiplicou k’l com o αestaca-solo original do 
método de cálculo resultou em 1,12, mas após os 
ajustes gráficos adotou-se o valor 1,10 para esse 
novo αestaca-solo. Durante o ajuste gráfico 
observou-se que, para esse tipo de estaca a  
diferença entre os dois tipos de solo em que o 
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fuste da estaca está inserido não refletiu em 
diferentes valores para αestaca-solo. 

O método da norma francesa NF P 94-262 
(2012) apresenta uma tabela que lista valores 
para αestaca-solo. Da mesma forma, aos valores 
ajustados, estabeleceu-se a Tabela 5, como um 
complemento às informações da tabela 3, 
introduzindo dois tipos de solo, para a estacas 
estudadas. 
 
Tab. 5: Valores corrigidos para αestaca-solo para a estaca tipo 
pré-moldada de concreto 

Tipo de 
estaca 

Número da 
estaca * 

αestaca-solo  

Argila 
porosa 

αestaca-solo  

Silte 
argilo-
arenoso 

Curva 
Q1 Curva Q1 

Pré-moldada 9 1,10 1,0 
*Número que representa o tipo da estaca segundo a                           

NF P 94-262, 2012 
 

 
6 CONCLUSÕES 
 
A análise dos resultados obtidos nos métodos de 
cálculo estudados indicou que todos eles 
precisam ser ajustados para serem validados para 
cálculo da parcela transferida por atrito lateral da 
carga de ruptura a compressão em estacas, nos 
solos lateríticos e porosos estudados. Mesmo 
tendo adotado o método da norma francesa NF P 
94-262 (2012) para realizar os ajustes, ou 
correções, nos parâmetros de entrada para 
atender as condições observadas nas provas de 
carga, é válido observar como se comportam os 
demais métodos a fim de avaliar qual outro se 
aplicaria ao cálculo, quando corrigido. 

A maneira como a correção do método da 
norma francesa NF P 94-262 (2012) foi 
conduzida permitiu analisar a distribuição de 
carga ao longo do fuste da estaca, ajustando-se 
os parâmetros para os dois tipos de solo 
encontrados no perfil do subsolo estudado, em 
conjunto, por meio de tentativas. Dessa forma a 
validação do método citado para cálculo de carga 
de ruptura nesse tipo de estaca se torna mais 
coerente, uma vez que esse método é o mais 
atual, e entende-se que sendo mais atual é 
também mais refinado, com dados adicionais de 

estacas instrumentadas e ensaiadas. Tendo em 
vista que o método da norma francesa 
NF P 94-262 (2012) pôde ser ajustado para 
estabelecer valores de parâmetros de entrada 
para o cálculo do tipo de estaca estudado, no solo 
estudado conclui-se, assim, que é possível 
aplicar métodos de cálculo de fundações 
baseados em ensaios pressiométricos em solos 
tropicais, desde que se faça alguns ajustes e 
correções nos parâmetros de entrada, a fim de se 
considerar o método executivo de cada estaca e 
as particularidades de resistência do solo onde se 
aplica o método. 
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