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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo avaliar 

critérios de dimensionamento geotécnico de 

microestacas assentes em solos tropicais. Cabe destacar 

que a análise do desempenho de curvas carga x 

recalque, provenientes de prova de carga estática 

realizada sobre microestaca, aliada à aplicação de 

métodos semiempíricos e à modelagem computacional 

constituem elementos fundamentais para que as 

limitações relativas à aplicação de métodos de projeto a 

solos brasileiros típicos sejam identificadas.  

 

1. Introdução 
Microestacas são definidas como fundações 

profundas e sem deslocamento (escavadas), com 

diâmetros inferiores a 300mm e injetadas, sendo 

costumeiramente armadas [1].  

Provas de carga estática, usualmente empregadas 

para a previsão da capacidade de carga de fundações 

[2], podem ser sintetizadas pela aplicação de cargas 

previamente determinadas no topo de estacas, em 

acréscimos regidos por estágios com monitoração 

eletrônica de recalques, até que se atinja a ruptura do 

elemento solo-estaca. A Figura 1 ilustra a execução de 

prova de carga estática. 

 
Figura 1 – Esquema de prova de carga estática [2] 

 

Os resultados de provas de carga são expressos 

através de curvas carga x recalque, conforme ilustra a 

Figura 2: 

 
Figura 2 – Curva carga x recalque [3] 

 

2. Metodologia  
Tendo em vista a análise e a adequação de métodos 

de dimensionamento geotécnico de microestacas a solos 

tropicais, as seguintes etapas compuseram a 

metodologia de projeto: 

- Levantamento, acompanhamento e análise de 

prova de carga estática executada em microestaca, por 

meio de parceria com os grupos de pesquisas em 

Engenharia de Fundações da UNESP Ilha Solteira e 

EESC USP;  

- Revisão bibliográfica acerca dos principais 

métodos de dimensionamento geotécnico de 

microestacas. Posteriormente, tais métodos foram 

aplicados às estacas ensaiadas; 

- Análise das curvas carga x recalque através de 

metodologia prevista pela NBR 6122 [4] e por 

abordagem de transferência de carga [3]; 

- Modelagem geotécnico-computacional, por meio 

do software Rocscience, da microestaca ensaiada; 

- Comparação dos valores de capacidade de carga 

obtidos através de diferentes metodologias; 

- Proposta inicial de adequação dos métodos de 

projeto. 

3. Resultados  
São apresentados, a seguir, os principais resultados e 

análises referentes ao desempenho da microestaca E1, 

ensaiada em perfil composto por horizonte superficial 

evoluído, bastante poroso e similar a solos lateríticos. A 

espessura média é de 10m com camadas adjacentes de 

solo residual basáltico.  

A fundação ensaiada possui diâmetro nominal de 

25cm e comprimento de 12m, com armadura mínima de 

quatro barras longitudinais de diâmetro 8mm.  

A Figura 3 exibe os valores, em curva de carga x 

recalque, obtidos através de prova de carga estática. 

Apresenta-se também o ajuste preliminar das curvas por 

meio do Método das Duas Retas [3]. 

 
Figura 3 - Curva carga x recalque - Estaca E1  

 

O valor da carga de ruptura da estaca ensaiada foi 

obtido através da norma NBR 6122 [4], segundo a qual, 

em casos de ruptura convencional, a capacidade de 

carga é equivalente à interseção da curva carga x 

recalque com a reta de Equação 1:  

 

 =r (D / 30) + (P x L) / (E x A)                  (1) 
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A carga de ruptura resultante foi de 440 kN, 

conforme demonstra a Figura 4.  

 
Figura 4 - Carga de ruptura- NBR 6122  

 

O ajuste do trecho 4-5 revelou parcela de resistência 

por atrito lateral de 412,98 kN, como destaca-se na 

Figura 5. 

 
Figura 5 - Ajuste do trecho 4-5 para a estaca E1 

 

   O ajuste matemático final dos pontos selecionados 

por meio do Diagrama Teórico de Rigidez de Décourt 

[3] permite melhor visualizar o comportamento de cada 

trecho analisado, conforme exibe-se na Figura 6. 

 
Figura 6 - Diagrama de Rigidez Teórico - Estaca E1 

 

     A Tabela I, reúne as estimativas de capacidade de 

carga obtidas através da aplicação de métodos de 

dimensionamento à microestaca em estudo. Cada 

resultado é comparado à carga de ruptura proveniente da 

execução da prova de carga estática. 

Tabela I – Resultados da aplicação de métodos de 

projeto à microestaca em estudo 

A Figura 7 exibe o perfil modelado no software 

Rocscience para a determinação de capacidade de carga 

de 451,99 kN. Assinala-se que o valor de resistência por 

atrito foi de 422,97 kN, enquanto a resistência de ponta 

foi de 29,02 kN. 

         
Figura 7 - Perfil geotécnico modelado em software 

 

A Figura 8 apresenta a estimativa do 

desenvolvimento de recalques por meio de modelagem 

geotécnico-computacional. 

 
Figura 8 - Estimativa do desenvolvimento de recalques 

 

4. Conclusões 
Tomando-se por base a comparação entre os 

resultados provenientes de diferentes metodologias, 

conclui-se que poucos são os procedimentos 

geotécnicos capazes de descrever de forma adequada o 

comportamento de microestacas (apenas os métodos de 

Lizzi e Bustamante e Doix, especialmente elaborados 

para microestacas, apresentaram diferença percentual 

inferior a 10 % quando comparados à capacidade de 

carga observada em ensaio de campo). Nesse sentido, 

aponta-se a necessidade de execução de novas provas de 

carga a fim de que se possa aferir os valores de 

coeficientes geotécnicos a serem corrigidos e utilizados 

em métodos semiempíricos desenvolvidos para a 

estimativa de cargas de ruptura em microestacas.  
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         Método 

Capacidade de 

carga (kN) 

Diferença 

percentual  

FHWA - SLD  353.25 19.72 

FHWA - LFD  211.95 51.83 

Lizzi 439.60 0.09 

Bustamante e Doix 452.16 2.76 

Eurocódigo 3 336,00 23.64 

Aoki-Velloso 206.14 53.15 

Décourt-Quaresma 310.23 29.49 

Cabral 327.06 25.67 


