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RESUMO 

 

A energia elétrica gerada no Brasil é fornecida aos centros de distribuição de energia para 

consumo da população, e a ligação entre as unidades geradoras até o centro de distribuição é 

realizada pelas linhas de transmissão (LT) de energia elétrica. As estruturas predominantemente 

utilizadas nas obras de LT são as torres metálicas, essas tem como função suspender ou ancorar os 

cabos condutores responsáveis pela transmissão da energia. Para garantir a estabilidade das torres no 

solo, são necessárias fundações projetadas para resistir aos esforços aos quais a estrutura está 

submetida. O vento atuante na estrutura gera momentos que tendem a tombar a torre metálica, 

resultando em solicitações de tração nas fundações. Assim, neste trabalho são apresentadas análises 

em estacas isoladas submetidas à tração por carregamento estático e dinâmico. As análises foram 

simuladas com a utilização do software PLAXIS 2D. Nas análises o maciço de solo foi simulado a 

partir das propriedades do solo do campo experimental de fundações da UEM. O maciço de solos foi 

considerado com parâmetros de elasticidade referentes a sua textura (argila) e a sua gênese 

(latossolo). Na análise estática foram determinadas as curvas de carga por deslocamento a partir dos 

resultados obtidos na aplicação de cargas de tração sobre a estaca até a ruptura do solo na interface 

estaca solo. A análise dinâmica foi simulada com as características do vento recorrente da região de 

Maringá/PR. A partir dos resultados da simulação numérica, pode-se comparar o comportamento do 

solo frente a carregamentos de tração estáticos e dinâmicos com os resultados obtidos de prova de 

carga à tração submetida a carregamento estático.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A geração da energia no Brasil utiliza principalmente o potencial termoelétrico, eólico, 

nuclear e sobretudo, o hidroelétrico. A energia gerada é fornecida aos centros de distribuição de 

energia para consumo da população e a ligação entre as unidades geradoras até os centros de 

consumo é realizada por linhas de transmissão de energia elétrica (AMARAL, 2015). 

As estruturas predominantemente utilizadas nas obras de LT são as torres metálicas, que 

podem ser autoportantes ou estaiadas, e tem como função suspender ou ancorar os cabos condutores 

responsáveis pela transmissão da energia elétrica (JUNG, 2009). 

O vento, além de principal ação atuante nas torres metálicas de LT, é também a principal 

causa de colapso desse sistema estrutural. Dessa forma, seu comportamento deve ser analisado com 

critério ainda em fase de projeto (CARLOS, 2015).  

Para garantir a estabilidade das torres no solo, são necessárias fundações projetadas de 

maneira a resistir aos esforços aos quais a estrutura está submetida. O vento atuante na estrutura e nos 

cabos gera momentos que tendem a tombar a torre metálica, resultando em solicitações de tração nas 

fundações (JUNG, 2009).  

No estudo das fundações submetidas aos esforços de tração, faz-se necessária a análise da 

capacidade de carga última das mesmas. Geralmente, neste tipo de determinação, apenas cargas 

estáticas são analisadas em modelos equivalentes, todavia, a ação do vento é de natureza dinâmica e 

gera carregamentos dinâmicos na estrutura bem como em sua fundação.  

Dessa forma, neste trabalho são apresentadas algumas análises em estacas isoladas 

submetidas à tração por carregamento estático e dinâmico. As análises foram simuladas com a 

utilização do software PLAXIS 2D.  

 

 

2. DESENVOLVIMENTO  

 

O projeto de fundações de torres de linha de transmissão deve atender aos requisitos de 

segurança contra ruptura (Estado Limite Ultimo – ELU) e contra máximos deslocamentos que 

comprometam o uso da estrutura (Estado Limite de Serviço – ELS). Para verificação do ELS e 

consequentemente o cálculo dos deslocamentos tem-se que associar um modelo constitutivo de 

material com um modelo de meio.  

Geralmente, as verificações são feitas considerando meio continuo semi-infinito com 

comportamento tensão-deformação elástico linear. Com essas características pode-se calcular o 

estado de tensão e os deslocamentos em cada ponto do meio. 

O cálculo de recalques usando a teoria da elasticidade depende fundamentalmente da 

determinação dos parâmetros elásticos, principalmente o módulo de elasticidade que, no caso dos 

solos, dependem da trajetória de tensões, das tensões iniciais e das condições de pré carregamento. 

Dessa forma, a simulação de fundações por estacas necessita de ferramentas que possam simular 

diferentes estágios de carregamentos. 

Na modelagem com comportamento elástico, a maior dificuldade consiste em definir um 

único módulo de elasticidade, uma vez que ele varia significativamente com o nível de deformação, 

de modo que sua aplicação se restringe ao campo das pequenas deformações e sistemas drenados 

submetidos a tensões efetivas. 

Para o caso das fundações em estacas, submetidas a carga de trabalho cerca de duas vezes sua 

capacidade de carga, esta hipótese de pequenas deformações é aceitável, devido ao baixo nível das 

tensões mobilizadas ao longo do fuste. 

A modelagem de estacas submetidas à carregamentos axiais, tanto de tração quanto de 

compressão, é realizada geralmente na formulação axissimétrica do método de elementos finitos, no 
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qual, são considerados elementos planos para a discretização tanto da estaca quanto do solo (AVIZ, 

2006).  

O cálculo de recalques pode ser feito por meio de métodos analíticos (por meio das equações 

de Mindlin) aplicado a meios elásticos isotrópicos homogêneos e semi-infinito, métodos empíricos e 

métodos numéricos (Elementos Finitos, Diferenças Finitas e Elementos de Contorno).  

Dentre esses, destaca-se a versatilidade do uso dos Elementos Finitos, cuja aplicação em 

geotecnia tem sido fruto de muitas pesquisas. Sua vantagem consiste na possibilidade de se 

considerar vários comportamentos tensão-deformação, heterogeneidade do meio (dividido em 

camadas) e especialmente a interface estaca-solo.  

Dentre os programas em Elementos Finitos com aplicações em geotecnia, destaca-se o 

PLAXIS 2D, que considera as seguintes leis constitutivas: o modelo elástico linear, o modelo Mohr 

Coulomb (comportamento elasto-perfeitamente plástico), o modelo Jointed Rock (comportamento 

anisotrópico elasto-plástico), o modelo Hardening Soil (modelo avançado, com base no modelo 

Mohr-Coulomb, para simular o comportamento do solo), o modelo Soft Soil (modelo Cam Clay) e o 

modelo Soft Soil Creep (que considera efeitos viscosos) (VIEIRA, 2013).  

O PLAXIS 2D está dividido em quatro subprogramas, sendo o primeiro de entrada de dados 

(input), o segundo de cálculo (calculation), um terceiro de apresentação dos resultados (output) e o 

último para edição de curvas (curves), que são determinadas de pontos selecionados da malha de 

elementos finitos.  

 

 

2.1 Modelagem com PLAXIS 2D 

 

Neste trabalho são apresentadas algumas análises em estacas isoladas submetidas à tração por 

carregamento estático e dinâmico. As análises foram simuladas com a utilização do software 

PLAXIS 2D. Usou-se o modelo plano axissimétrico (plane strain ou axissymetric), a geometria, as 

dimensões, as propriedades dos materiais, o modelo constitutivo do solo, a interface, as condições de 

fronteira, as cargas atuantes e também elementos como dreno, tuneis e cabos de ancoragem, de 

acordo com o modelo a ser estudado.  

Para este estudo, foi utilizado o modelo axissimétrico, em que é bastante utilizado na 

modelagem de estruturas circulares, no qual apenas metade da seção é modelada e o carregamento se 

dá em torno do eixo central (eixo y).  

Dessa forma, a estaca foi modelada com 0,25m de diâmetro e comprimento de 8,00m. Em 

suas propriedades foi utilizado o modelo elástico linear, massa específica γ = 24 KN/m³, módulo de 

elasticidade E = 2,30.107 KN/m² e coeficiente de Poisson = 0,2.  

O solo foi modelado com base nas propriedades do solo do campo experimental de fundações 

localizado na Universidade Estadual de Maringá (UEM).  

Segundo Giacomini (2013), o subsolo da região da UEM apresenta características de solo 

evoluído, resultado do intemperismo do basalto, classificado pedológicamente como Latossolo 

Vermelho Férrico. Na região Norte do Paraná, onde se localiza o solo referente, o Latossolo 

apresenta características de solo argiloso, provindo de rochas vulcânicas.  

A camada de solo de alteração de basalto, que se encontra abaixo da camada superficial de 

solo evoluído, é constituída de argila siltosa e silte argilo-arenoso, de cor variegada, com matriz na 

tonalidade marrom, roxo ou cinza amarelado. Abaixo das duas camadas de solo encontra-se a rocha 

basáltica. O nível d’água do subsolo, observado em sondagens de simples reconhecimento, encontra-

se geralmente na camada de solo de alteração de basalto, podendo estar ou não próximo do topo 

rochoso. O subsolo no local do campo experimental situa-se em local de média vertente, sendo a 

camada superficial de solo evoluído de aproximadamente 9,5 m de espessura e topo rochoso (rocha 

extremamente alterada) na profundidade aproximada de 18m. 
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A Tabela 1 mostra os resultados típicos de ensaios como, resistência ao cisalhamento, 

permeabilidade e adensamento dos solos que compõem o subsolo utilizado.  

 

Tabela 1 – Propriedades do solo da campo experimental da UEM 

 
 

 Com as propriedades dos materiais definidas, montou-se o modelo geométrico a ser analisado. 

Em seguida foi introduzido um elemento de interface em volta da estaca, de forma a simular a 

possibilidade de deslocamentos relativos entre o solo e a estaca.   

 De acordo com Vieira (2013), no PLAXIS 2D, a interface solo-estrutura é determinada de 

forma automática por elementos apropriados, utilizando o critério de ruptura de Mohr Coulomb. Por 

meio do fator de redução de resistência da interface (Rinter), modela-se a magnitude e a natureza da 

interface. O fator Rinter relaciona a resistência da interface (atrito na parede e adesão), com a 

resistência do solo (ângulo de resistência ao corte e coesão), o que permite obter valores de 

resistência menores ou iguais aos do solo.  

 A Tabela 2 apresenta os parâmetros de elasticidade utilizados na modelagem do solo 

considerando o comportamento definido em função da sua textura (argila siltosa) e da sua gênese 

(latossolo vermelho férrico). Nota-se que, levando-se em conta o fato do material possuir textura de 

argila siltosa, o coeficiente de correlação K segundo Teixeira e Godoy (1996) corresponde a 200 kPa, 

no entanto, observando-se a gênese do solo, o mesmo se constitui de material laterítico formado por 

microagregações de partículas de argila e oxido de ferro, cujo o coeficiente de correlação K para esse 

material corresponde a 1000 kPa. Também consta na Tabela 2 os parâmetros da envoltória de Mohr 

Coulomb para cada horizonte do solo e o fator de adesão estaca-solo. A Figura 1 apresenta o modelo 

geométrico considerado. 
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Tabela 2 – Propriedades do solo utilizadas na modelagem  

 
 

De acordo com Brinkgreve et al. (2004 apud VIEIRA 2013), para melhorar a simulação 

mecânica das regiões de concentração de tensões (canto das estruturas mais rígidas), é recomendável 

um prolongamento do elemento de interface afim de melhorar os resultados a serem obtidos. Assim, 

o elemento de interface neste estudo foi prolongado em 0,5m abaixo da base da estaca. 

 

 
Figura 1 – Modelo geométrico  

 

A Figura 2 mostra a malha de elementos finitos constituída de elementos triangulares de 15 

nós, com interface de Mohr-Coulomb, em condições drenadas e espaço de 25 metros. A razão de 

atrito solo-estaca (Rinter) utilizada foi de 0,85, uma vez que segundo Reis (2006) esse valor varia entre 

0,7 e 1,0, tendo como valor mais provável para estacas escavadas 0,85.  

Em função das dimensões da estaca (ϕ=25 cm), foi utilizada uma malha com concentração de 

aproximadamente 450 elementos por 100 m² em torno da estaca afim de se obter um resultado mais 

preciso. Já no restante do domínio que representa o sistema físico, utilizou-se uma concentração de 

aproximadamente 180 elementos por 100 m². 

 

1 2

Tipo de comportamento Drenado Drenado -

Massa específica do solo não saturado: γunsat 12,00 15,50 kN/m³

Massa específica do solo saturado: γsat 18,00 18,10 kN/m³

Eref (K = 200 kPa) 6230,00 18900,00 kN/m²

Eref (K = 1000 kPa) 26700,00 81000,00 kN/m²

ν 0,30 0,30 -

Intercepto de Coesão: cref 30,00 100,00 kN/m²

ângulo de atrito interno: ϕ 32,00 26,00 °

Fator de adesividade: Rinter 0,85 0,85 -

Parâmetros 
Camadas 

Unidades
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Figura 2 – Malha de elementos finitos 

 

A simulação foi realizada, a partir das tensões iniciais geradas com k0=0,43, usando 16 etapas 

de carregamento. Em cada fase aumentou-se a carga aplicada sobre a estaca, começando com uma 

carga de tração de 15 kN e terminando com uma carga de 265 kN, referente a ruptura do solo na 

interface. 

 O maciço de solos foi considerado com parâmetros de elasticidade referentes a sua textura 

(argila) e a sua gênese (latossolo). 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 3 apresenta a curva carga x deslocamento obtida a partir dos resultados da simulação 

numérica com o programa Plaxis 2D. Mostra-se sua comparação com os resultados experimentais 

apresentados por Giacomini (2013). 

 

 
Figura 3 – Curva carga x deslocamento  
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 Como pode-se notar na Figura 3, o comportamento mecânico é fortemente condicionado pela 

geologia do terreno, no caso em estudo nota-se que a gênese (material laterítico) impõe ao maciço de 

solo residual evoluído um comportamento de material granular, confirmando a hipótese inicial de que 

o material formado por microagregações de argila e óxido de ferro possui comportamento de material 

granular (K=1000 kPa), mesmo a textura sendo de argila siltosa com K=200 kPa. (GUTIERREZ, 

2005) 

Segundo Prates et. al (2002), a velocidade do vento média da região de Maringá varia entre 

1m/s e 5m/s. Em relação à velocidade de rajada, os valores médios situam-se entre 2m/s e 10m/s, não 

ultrapassando o valor máximo de 25m/s.  

Dessa forma, para a determinação da amplitude utilizada na simulação dinâmica, foi 

considerada a velocidade máxima de rajada de vento como 25 m/s (região de Maringá/PR), que 

resultaram numa amplitude de força de aproximadamente 400 N. De acordo Prates et. al (2002) a 

frequência de vento varia de 0,1 a 0,3Hz, sendo usados os valores limites. 

A Figura 4 mostra a variação do deslocamento vertical do topo da estaca ao longo do tempo, 

considerando modelo elástico linear submetido a ação dinâmica com frequência de 0,1 Hz e 0,3 Hz. 

 

 
Figura 4 = Análise dinâmica de deslocamento x tempo 

 

Comparando-se os resultados obtidos na simulação numérica (Figura 4) com os resultados 

experimentais obtidos na prova de carga (Figura 3) nota-se que o deslocamento recuperável 

observado na curva de descarregamento da prova de carga (aproximadamente 5 mm) foram 

compatíveis com o deslocamento máximo obtido na análise considerando 0,3 Hz, ressalta-se que, o 

deslocamento permanente causado pela frequência de 0,3 Hz também é compatível com o 

deslocamento permanente observado no descarregamento da prova de carga (aproximadamente 6 

mm), o que permite concluir que uma frequência de 0,3 Hz aplicada sobre o sistema conduz a 

deslocamentos semelhantes aos deslocamentos observados quando da aplicação de 250 kN na prova 

de carga.  

Considerando que a simulação dinâmica foi realizada para a carga de serviço (130 kN). Nota-

se que os deslocamentos obtidos com a frequência de 0,1 Hz são compatíveis com os verificados 

experimentalmente, da ordem de 2 mm para o deslocamento total e 0,5 mm para o deslocamento 

permanente.  
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4. CONCLUSÃO  

 

  A partir das análises realizadas para diferentes comportamentos do solo, por meio da alteração 

no coeficiente empírico K, conclui-se que a gênese do mesmo condiciona a definição do módulo de 

elasticidade. 

Na análise dinâmica, por meio das diferentes frequências utilizadas, foi concluído que para a 

carga de serviço, os deslocamentos correspondentes ocorreram para a frequência 0,1 Hz.  

Para frequências de 0,3 Hz ou superior, a estaca apresenta deslocamentos correspondentes a 

ruptura, mesmo para carga de serviço.  
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