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RESUMO 

 

A norma brasileira de projeto e execução de fundação contempla dois métodos de cálculos 

que podem ser adotados no desenvolvimento de um projeto de fundação. Os métodos são 

denominados método das cargas admissíveis, no qual a segurança do sistema é avaliada 

por meio de um fator de segurança global, e método dos valores de projeto, fundamentado 

em fatores de segurança parciais. Verifica-se que nenhum dos métodos incorpora de 

forma abrangente a dispersão dos valores de resistência e solicitação, oriunda das 

inúmeras incertezas que envolvem as variáveis. Nesse contexto, é necessário verificar 

também a probabilidade de ruína mediante uma análise de confiabilidade. A partir do 

estudo de caso, esta dissertação avalia a probabilidade de ruína de um estaqueamento de 

fundação com base nos ensaios SPT e ensaios de carregamento dinâmico. Em função da 

metodologia adotada, o carregamento resistente foi obtido via método semi-empírico de 

estimativa de capacidade de carga. De modo a identificar o método que melhor representa 

a superfície resistente do estaqueamento, foi realizada uma análise de desempenho com 

avaliação qualitativa de métodos semi-empíricos consagrados na literatura. Nesta análise 

destaca-se que a qualidade da previsão de carga se mostrou favorável para o método que 

foi desenvolvido a partir de ensaios realizados em horizonte geotécnico similar ao caso 

em estudo. Com base no resultado da análise de desempenho, a probabilidade de ruína 

foi calculada por meio de 75 análises de confiabilidade. Verifica-se que a variabilidade 

da resistência provoca impacto significativo na segurança de uma estrutura de fundação 

e que o fator de segurança global de norma se mostrou insatisfatório para garantir a 

segurança dentro de limites aceitáveis de probabilidade de ruína. Adicionalmente, através 

de uma análise de vulnerabilidade, identificou-se o impacto da ruptura de uma estaca na 

segurança do estaqueamento. Verifica-se que a ruína de uma única estaca de fundação 

acarreta uma redistribuição da solicitação nas demais estacas do bloco, sem ocorrer 

necessariamente a ruptura do apoio. 

 

 

Palavras chave: probabilidade; ruína; confiabilidade; fundação; hélice contínua. 

 



vi 

 

ABSTRACT 

 

 
The Brazilian foundation design and execution standard includes two calculation methods 

that can be adopted in the development of a foundation project. The methods are referred 

to as the allowable load method, in which system security is assessed using a global safety 

factor and design value method, based on partial safety factors. None of the methods 

comprehensively incorporates the dispersion of resistance and stress values, arising from 

the numerous uncertainties surrounding the variables. In this context, it is also necessary 

to verify the probability of ruin by means of a reliability analysis. From the case study, 

this dissertation evaluates the failure probability of a foundation piling based on SPT and 

dynamic loading tests. Due to the adopted methodology, the resistant loading was 

obtained through semi-empirical method of estimation of load capacity. In order to 

identify the method that best represents the resistant surface of the pile, a performance 

analysis was performed with qualitative evaluation of semi-empirical methods 

established in the literature. In this analysis it is noteworthy that the quality of the load 

forecasting was favorable for the method that was developed from tests performed in 

geotechnical horizon similar to the case under study. Based on the result of the 

performance analysis, the probability of ruin was calculated by means of 75 reliability 

analyzes. Resistance variability is found to have a significant impact on the safety of a 

foundation structure and the overall safety factor of the norm has been found 

unsatisfactory to ensure safety within acceptable limits of probability of failure.  

Additionally, through a vulnerability analysis, the impact of a pile break on the stakeout 

safety was identified. It is verified that the ruin of a single foundation pile causes a 

redistribution of the request in the other piles of the block, without necessarily breaking 

the support. 

 

 

 

Key words: probability; ruin; reliability; foundation; continuous flight auger piles. 
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CAPÍTULO 1 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A engenharia de fundações é a subdivisão da engenharia geotécnica que avalia o 

comportamento do subsolo associado a transferências de cargas. Esse ramo se dedica ao 

desenvolvimento de projeto e verificação da execução do sistema de fundações, formado 

por elementos estruturais e diversas camadas de solo que os envolvem. 

 

Todo projeto de fundações deve atender ao critério básico de que a capacidade resistente 

do sistema deve exceder às solicitações com uma margem aceitável de segurança. No 

entanto, segundo Cintra e Aoki (2010) adotar uma margem de segurança aceitável não 

garante a ausência de risco a ruína. Para que o projeto seja realmente eficiente, faz-se 

necessário uma maior compreensão das incertezas e variabilidades existentes (CINTRA 

e AOKI, 2010).  

 

Na tradição brasileira, tipicamente os carregamentos são obtidos através de uma 

abordagem determinística (Figura 1.1). As resistências e solicitações variáveis são 

convertidos em valores constantes e a segurança do sistema é avaliada por meio de um 

fator de segurança global (CINTRA e AOKI, 2010). 

 

 

Figura 1.1 – Representação da forma das curvas de solicitação (S) e resistência (R) para 

cada abordagem de cálculo  (SILVA, 2004). 

 

A norma brasileira de projeto e execução de fundações também contempla o método 

chamado de valores de projeto (abordagem semi-probabilística). Este método é 

fundamentado nos fatores de segurança parciais, de ampla utilização pelos projetistas de 

estruturas (CINTRA e AOKI, 2010). 
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Na abordagem determinística, a frequência de ocorrência das ações não é considerada. 

Em consequência, a dispersão dos valores oriundos das inúmeras incertezas envolvidas 

também é ignorada. Em contrapartida, na abordagem probabilística, as diretrizes de 

projeto são fundamentadas em processos estatísticos, que tornam possível avaliar as 

incertezas presentes nas variáveis (BERNARDO, 1999). 

 

As propriedades dos solos são inerentemente variáveis, onde os próprios modelos 

matemáticos e modelos de laboratórios são representações idealizadas e muitas vezes 

imperfeitas que incorporam erros ao sistema (AZEVEDO, 2011). 

 

Nessa abordagem, a segurança é avaliada através de análises de confiabilidade, as 

variabilidades envolvidas no sistema de fundações são consideradas e a probabilidade de 

ocorrências de falhas é identificada. Dessa forma permite-se projetar estruturas com 

possibilidade de ruína aceitável (CINTRA e AOKI, 2010). 

 

Segundo Soares (2001), compreender qualitativamente as incertezas existentes na 

previsão do comportamento do sistema de fundações e proporcionar segurança associada 

à probabilidade de ruína são alguns dos principais interesses do uso da análise de 

confiabilidade. 

 

Na prática, devido à carência de ensaios de carga, na etapa de projeto os esforços 

resistentes são calculados com base em correlações semi-empíricas a partir de ensaios 

SPT (Standard Test Penetration). No entanto, sabe-se, que a forma mais adequada de se 

avaliar a capacidade de carga das fundações é através de provas de carga (MELO, 2009). 

 

Para fundações profundas, a norma brasileira de projeto e execução de fundações, NBR 

6122/2019 (ABNT, 2019) possibilita a redução dos fatores de segurança de projeto para 

obras que possuam ensaios de carga estática durante a etapa de projeto. Contudo, na 

prática apenas uma parcela mínima de obras conta com essa informação na fase de 

projeto. Questões culturais aliadas a custo e a logística necessária para concretização dos 

ensaios inviabilizam essa aplicação. 

 



3 

 

Atualmente, dentre os tipos de fundações profundas, as estacas hélice contínua 

monitoradas se destacam entre as mais utilizadas no país. Estima-se que 60% das obras 

prediais em São Paulo são executadas com esse tipo de fundação. A sua crescente 

aplicação se deve principalmente às vantagens decorrentes de processo executivo ágil, 

possibilidade de avanço abaixo do lençol freático e ausência de vibrações e ruídos 

(ANTUNES e TAROZZO, 2016).  

 

Em função de sua recorrente aplicação é de interesse compreender o comportamento em 

termos de capacidade de carga baseados em correlações com resultados de ensaios de 

campo tipo SPT e provas de carga. 

 

1.1. JUSTIFICATIVA 

 

Atualmente, a norma de projeto e execução de fundações NBR 6122/2019 (ABNT, 2019) 

aborda apenas os métodos de cálculo denominados métodos das cargas admissíveis e 

método dos estados limites, entretanto, é um conceito obsoleto considerar que os fatores 

de segurança prescritos por norma garantem a ausência de risco. Quando se trata de 

segurança, o ideal é verificar também a probabilidade de falha da fundação por meio da 

análise de confiabilidade (CINTRA e AOKI, 2010). 

 

A probabilidade de ruína resulta principalmente da distribuição da frequência de 

ocorrência de solicitação e resistência, ou seja, resulta da amplitude da dispersão dos 

valores médios destas variáveis. 

 

Visando incorporar os conceitos de confiabilidade e segurança na prática da engenharia 

de fundações, pretende-se avaliar a confiabilidade do sistema de fundação em estacas 

hélice contínua de uma obra situada na região metropolitana de Belo Horizonte. 

 

Adicionalmente, visto que as metodologias mais utilizadas para determinação da carga 

resistente das estacas são os métodos semi-empíricos desenvolvidos a partir de dados de 

ensaios SPT (Standard Test Penetration) e sabendo-se da vasta variedade desses métodos 

na bibliografia brasileira, é de interesse aferir com base em ensaios de carga qual método 

apresenta resultados mais assertivos para o caso em estudo. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivos gerais 

 

Os objetivos gerais deste trabalho são: 

 

- avaliar o desempenho de métodos semi-empíricos na previsão da capacidade de carga 

das estacas hélice contínua da obra em estudo;  

 

- avaliar a segurança de uma amostra de estacas tipo hélice contínua que integram o 

sistema de fundação de um empreendimento na Região Metropolitana de Belo Horizonte 

por meio de uma análise de confiabilidade. 

  

1.2.2. Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos são: 

 

- verificar dentre os métodos semi-empíricos de Aoki-Velloso (1975 modificado), 

Décourt- Quaresma (1986 modificado), Alonso (1996) e Velloso (1981) qual apresenta o 

melhor desempenho para o estudo de caso; 

 

- calcular a probabilidade de ruína do estaqueamento com base em ensaios de 

carregamento dinâmico; 

 

- calcular a probabilidade de ruína das estruturas de fundação considerando as cargas 

resistentes obtidas por meio do método semi-empírico que apresentou melhor 

desempenho de capacidade de carga; 

 

- verificar se para o caso em estudo os fatores de segurança preconizados na norma 

brasileira de projeto e execução de fundações (NBR 6122/2019) são satisfatórios; 

 

- avaliar o impacto que a ruptura de uma estaca provoca na segurança das estruturas de 

fundação, por meio de uma análise de vulnerabilidade.  
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CAPÍTULO 2 
 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 
2.1. ASPECTOS DE EXECUÇÃO DA ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA 

 

A execução das estacas hélice contínuas é realizada com equipamento mecânico que 

permite a perfuração do terreno por rotação de um trado metálico contínuo (Figura 2.1). 

O eixo longitudinal do trado é vazado de maneira a possibilitar a entrada do mangote 

utilizado na etapa de concretagem. Em sua extremidade inferior, o aparato é munido de 

garras para permitir o avanço da perfuração e possui uma válvula para impedir a entrada 

de material durante a escavação. Tipicamente, os equipamentos executam estacas com 

diâmetros que variam entre 30 cm a 100 cm e comprimentos de 15 m a 30 m (VELLOSO 

e LOPES, 2010). 

 

 

Figura 2.1 – Representação do método executivo de estacas hélice contínua (ABEF, 

2004). 
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A perfuração é efetuada com a introdução contínua do trado no terreno sem alívio das 

tensões até a cota de paralisação da estaca. Na sequência, o concreto é bombeado pelo 

interior do tubo, a hélice é sacada lentamente sem girar, garantido que o vazio seja 

preenchido por concreto com pressão positiva. Os parâmetros de pressão e velocidade são 

controlados para evitar estrangulamentos ou seccionamento do fuste durante a 

concretagem (OLIVEIRA, 2013). 

 

Conforme a norma 6122/2019 (ABNT, 2019), o concreto deve ser auto adensável e deve 

atender à classe de agressividade ambiental conforme NBR 6118/2014. A classe de 

agressividade está relacionada com as ações físicas e químicas que atuam sobre as 

estruturas de concreto.  

 

Segundo a norma NBR 6118/2014 (ABNT, 2014), agressividade ambiental deve ser 

classificada nível I a IV, de acordo as condições de com a exposição da estrutura 

conforme apresentado na Tabela 2.1.  

 

Tabela 2.1 – Classe de agressividade ambiental (ABNT, 2014). 

Classe de 
agressividade 

ambiental 

Agressividad
e 

Classificação geral do tipo 
de ambiente para efeito 

de projeto 

Risco de deterioração 
da estrutura 

I Fraca 
Rural 

Insignificante 
Submersa 

II Moderada Urbana1),2) Pequeno 

III Forte 
Marinha1) 

Grande 
Industrial1),2) 

IV Muito Forte 
Industrial1),3) 

Elevado 
Respingos de maré 

1) Pode-se admitir um microclima com uma classe de agressividade mais branda 
(um nível acima) para ambientes internos secos (salas, dormitórios, 
banheiros, cozinhas e áreas de serviço de apartamentos residenciais e 
conjuntos comerciais ou ambientes com concreto revestido com argamassa e 
pintura). 

2) Pode-se admitir uma classe de agressividade mais branda (um nível acima) 
em: obras em regiões de clima seco, com umidade relativa do ar menor ou 
igual a 65%, partes da estrutura protegidas de chuva em ambientes 
predominantemente secos, ou regiões onde chove raramente. 
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3) Ambientes quimicamente agressivos, tanques industriais, galvanoplastia, 
branqueamento em indústrias de celulose e papel, armazéns de fertilizantes 
e indústrias químicas. 

 

Ainda segundo a norma NBR 6118/2014 (ABNT, 2014), a resistência à compressão do 

concreto e a relação água/cimento estão intimamente ligadas ao desempenho quanto a 

durabilidade da estrutura. Para cada nível de agressividade vede-se adotar os requisitos 

mínimos expressos na Tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2 – Correspondência entre classe de agressividade ambiental e qualidade do 

concreto (ABNT, 2014). 

Concreto Tipo 
Classe de agressividade (Tabela 2.1) 

I II III IV 

Relação 
água/cimento 

em massa 

CA <0,65 <0,60 <0,55 <0,45 

CP <0,60 <0,55 <0,50 <0,45 

Classe de 
concreto 

(ABNT NBR 
8953) 

CA >C20 >C25 >C30 >C40 

CP >C25 >C30 >C35 >C40 

Notas: 
1 – O concreto empregado na execução das estruturas deve cumprir com os 
requisitos estabelecidos na ABNT NBR 12655. 
2 – CA corresponde a componentes e elementos estruturais de concreto armado. 
3 – CP corresponde a componentes e elementos estruturais de concreto protendido. 

 

Para as estacas hélice contínua, conforme a norma 6122/2019 (ABNT, 2019), projetos 

dimensionados para regiões cuja classe de agressividade se enquadre entre I e II, deve-se 

adotar concreto com classe C30 com as seguintes especificações: 

- abatimento entre 220mm e 260mm (classe de consistência S220);  

- diâmetro de agregado: de 4,75 a 12,5mm; 

-teor de exsudação: inferior a 4%; 

- resistência característica mínima (fck) = 30 MPa; 

- consumo mínimo de cimento = 400 kg/m; 

- fator água/cimento = 0,6. 
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Para regiões cuja classe de agressividade se enquadre entre III e IV, deve-se adotar 

concreto com classe C40 com as seguintes especificações: 

- abatimento entre 220mm e 260mm (classe de consistência S220);  

- diâmetro de agregado: de 4,75 a 12,5mm; 

-teor de exsudação: inferior a 4%; 

- resistência característica mínima (fck) = 40 MPa; 

- consumo mínimo de cimento = 400 kg/m; 

- fator água/cimento = 0,45. 

 

Em função do processo executivo, a armação é inserida após o término da concretagem. 

Devido à dificuldade executiva de se inserir a armação, o manual de especificação de 

produtos e procedimentos de fundações e geotecnia (ABEF, 2004)),  recomenda a adoção 

de cobrimento no valor de 7 cm e concreto fluido com slump test elevado. 

Tradicionalmente, a armadura é inserida manualmente ou com auxílio de uma 

retroescavadeira. A prática internacional recomenda a utilização de vibrador para facilitar 

a descida da armadura, porém no Brasil, essa metodologia é pouco utilizada (OLIVEIRA, 

2013). 

 

Segundo a norma 6122/2019 (ABNT, 2019), os elementos de fundação submetidos 

somente à esforços de compressão devem atender aos valores mínimos de armação 

especificados para cada tipo de estaca. Os elementos de fundação em hélice contínua 

devem ser armados longitudinalmente com taxa de armação correspondente a 0,4% da 

área da seção transversal do fuste e com comprimento mínimo de 4 m. Estacas sujeitas à 

esforços horizontais e/ou momentos devem ser verificadas quanto à flexo-compressão ou 

flexo-tração e armadas com comprimento compatível à tensão média atuante de 6 MPa 

ao longo do fuste. 

 

Ainda sobre o processo executivo, é importante ressaltar que os equipamentos 

normalmente possuem sistema de monitoramento eletrônico sendo dotados de 

computador de bordo possibilitando a instrumentação dos seguintes itens: 

- comprimento das estacas; 

- inclinação; 

- torque; 
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- velocidade de rotação; 

- velocidade de penetração do trado; 

- pressão de concreto; 

- velocidade de extração do trado; 

- volume de concreto; 

- sobreconsumo de concreto. 

 

É importante citar que, o controle executivo contribui para assegurar a qualidade do 

estaqueamento visto que, mediante a avaliação dos dados gerados, o monitoramento 

proporciona a oportunidade de verificar a necessidade de intervenção/reforço de maneira 

imediata.  

  

2.2. MÉTODOS SEMI-EMPÍRICOS DE ESTIMATIVA DE RESISTÊNCIA 

 

A capacidade de carga, carga última ou carga de ruptura corresponde à máxima 

resistência geotécnica que o sistema solo-estaca pode oferecer. Esta grandeza é definida 

como a soma das cargas máximas suportadas pelo atrito lateral e pela ponta da estaca 

(CINTRA e AOKI, 2010). 

 

A capacidade de carga pode ser calculada através de métodos teóricos, semi-empíricos 

ou empíricos. A diferença consiste em: nos métodos teóricos a resistência ao 

cisalhamento é obtida em ensaios de laboratório, ao passo que, nos métodos semi-

empíricos a estimativa de carga é baseada em ensaios in situ, tais como SPT, DMT, CPT 

CPTU, dentre outros. Por sua vez nos métodos empíricos a carga é obtida com base apenas 

na classificação das camadas de solo (SCHNAID, 2000). 

 

Segundo Milititsky, Consoli e Schnaid  (2015), a sondagem à percussão com ensaio de 

SPT é a investigação geotécnica mais utilizada no Brasil. Por consequência, à necessidade 

de estabelecer métodos semi-empíricos que correlacionem a capacidade de carga das 

estacas com os resultados da sondagem à percussão é incontestável. 
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Alguns métodos de capacidade de carga são baseados no ensaio CPT (ensaio de cone). O 

CPT apresenta numerosas e crescentes aplicações para obtenção de parâmetros 

geotécnicos de projeto de fundações (QUARESMA, QUARESMA FILHO, et al., 2016).  

 

No Brasil, os métodos de Aoki e Velloso (1975) e Velloso (1981) são baseados no ensaio 

CPT e, quando usado com base no ensaio SPT, correlações entre CPT e SPT são 

utilizadas. Devido à existência de bancos de dados que relacionam resultados de SPT com 

CPT, existem várias propostas de correlações na literatura, as quais serão apresentadas 

durante a explicação dos métodos semi-empíricos (QUARESMA, QUARESMA FILHO, 

et al., 2016). 

 

Nesta dissertação serão apresentados os métodos semi-empíricos tradicionais de previsão 

de capacidade de carga de Aoki-Velloso (1975 modificado), Décourt-Quaresma (1986), 

Velloso (1981) e Alonso (1996). Tais métodos são de amplamente utilizados na prática 

do dia a dia em escritórios de cálculo. Existem métodos específicos para estaca hélice 

contínua tais como: Antunes & Cabral (1996), Kárez & Rocha (2000), Vorcaro & Velloso 

(2000) e Gotlieb et al. (2000), que poderiam ser igualmente avaliados, porém por falta de 

sensibilidade local a esses métodos optou-se por não incorpora-los a este trabalho.  

 

2.2.1. Método de Aoki-Velloso (1975 modificado) 

 

Desenvolvido por Nelson Aoki e Dirceu de Alencar Velloso, o método se baseia em um 

estudo comparativo entre resultados de provas de carga em estacas e resistências obtidas 

em ensaios de penetração estática (CPT). O cálculo pode ser correlacionado indiretamente 

com o índice NSPT do ensaio SPT. Neste caso, recomenda-se que os valores dos NSPTs 

adotados sejam limitados a 50 golpes/cm  (CINTRA e AOKI, 2010). 

 

A capacidade de carga (Qult) de uma estaca é dada por: 

 

 𝑄𝑢𝑙𝑡 = 𝑄𝐴𝐿 + 𝑄𝑃 (2.1) 
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Onde:  

QAL = carga de ruptura por atrito lateral na interação solo-estaca (kN); 

QP = carga de ruptura de ponta na interação solo-estaca (kN). 

 

As parcelas de carga de ruptura por atrito lateral (QAL) e de carga de ruptura de ponta (QP) 

são dadas por: 

 

 𝑄𝐴𝐿 = 𝑈. ∑ 𝑞𝐿𝑗

𝑗

1

. ∆𝐿𝑗 (2.2) 

 

 𝑄𝑃 = 𝐴. 𝑞𝑃 (2.3) 

 

Onde: 

j = número de camadas que a estaca atravessa (função do tipo de solo);  

U = perímetro do fuste (m); 

L = espessura da camada de solo atravessada pela estaca (m); 

A = área de ponta da base da estaca (m²); 

qL e qP = são incógnitas geotécnicas que correlacionam respectivamente a resistência de 

atrito lateral unitário (qLi) e a resistência de ponta do ensaio de cone (qci), medidos durante 

o ensaio CPT com os índices de penetração do ensaio SPT transformados pelos 

coeficientes F1 e F2. 

 

Sendo:  

 𝑞𝐿 =
𝑞𝐿𝑖

𝐹2
 (2.4) 

 

 𝑞𝑃 =
𝑞𝐶𝑖

𝐹1
 

(2.5) 

 

Onde: 

qLi = resistência de atrito lateral unitário medido durante o ensaio CPT (kPa); 

qci = resistência de ponta medida durante o ensaio CPT (kPa);  

F1 e F2 = fatores de correção de escala. 
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Os fatores de F1 e F2 estabelecem uma correção de escala devido ao efeito do 

comportamento entre a estaca (protótipo) e o cone do ensaio CPT (modelo). As constantes 

também consideram a influência do método executivo de cada tipo de estaca. 

 

Nas Tabela 2.3 e Tabela 2.4 são apresentados os valores dos fatores de escala F1 e F2, 

respectivamente, disponíveis na bibliografia. Nas colunas F1(a) e F2(a) são apresentados 

os valores propostos pelos autores do método e as demais colunas apresentam valores 

publicados posteriormente por diversos autores no meio técnico. 

 

Tabela 2.3 – Valores de F1 para cada tipo de estaca disponíveis na literatura 

(VELLOSO FILHO, 2019). 

Tipo de estaca F1(a) F1(b) F1(c) F1(d) F1(e) F1(f) F1(g) 

Pré-moldada 1,75 (1+D)/0,8 - - 2 - (1+D)/0,8 

Metálica 1,75 - - - 2,4 - 1,75 

Franki 2,5 - - - 2,5 - 2,5 

Escavada com 
lama 

- - 3 - - - 3 

Escavada 3 - 3 - 4,5 - 3 

Strauss - - - 5 - - 4,2 

Hélice contínua - - - - - 2 3 

Raiz - - - - - 2 2 

Ômega - - - - - 2 2 

Mega - - - - - - 1,2 

(a) Valores consolidados por Aoki e Velloso em 1975 (CINTRA e AOKI, 2010); (b) 

valores recomendados por Aoki em 1985 (CINTRA e AOKI, 2010); (c) valores 

consolidados por Aoki e Alonso em 1991 (VELLOSO e LOPES, 2010); (d) valor 

proposto por Berberian  em 1997 (VELLOSO e LOPES, 2010); (e) valores propostos por 

Laprovitera em 1988 (VELLOSO e LOPES, 2010); (f) valores recomendados por Velloso 

e Lopes em 2002 (CINTRA e AOKI, 2010); (g) valores reavaliados por Monteiro em 

2000 (VELLOSO e LOPES, 2010). 
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Tabela 2.4 – Valores de F2 para cada tipo de estaca disponíveis na literatura 

(VELLOSO FILHO, 2019). 

Tipo de estaca F2(a) F2(b) F2(c) F2(d) F2(e) F2(f) F2(g) 

Pré-moldada 3,5 2 F1 - - 3,5 - 3,5 

Metálica 3,5 - - - 3,4 - 3,5 

Franki 5 - - - 3 - 3 

Escavada com 
lama 

- - 6 - - - 4,5 

Escavada 6 - 6 - 4,5 - - 

Strauss - - - 6 - - 3,9 

Hélice contínua - - - - - 4 3,8 

Raiz - - - - - 4 2,4 

Ômega - - - - - 4 - 

Mega - - - - - - 2,3 

(a) Valores consolidados por Aoki e Velloso em 1975 (CINTRA e AOKI, 2010); (b) 

valores recomendados por Aoki em 1985 (CINTRA e AOKI, 2010); (c) valores 

consolidados por Aoki e Alonso em 1991 (VELLOSO e LOPES, 2010); (d) valor 

proposto por Berberian  em 1997 (VELLOSO e LOPES, 2010); (e) valores propostos por 

Laprovitera em 1988 (VELLOSO e LOPES, 2010); (f) valores recomendados por Velloso 

e Lopes em 2002 (CINTRA e AOKI, 2010); (g) valores reavaliados por Monteiro em 

2000 (VELLOSO e LOPES, 2010). 

 

Pode-se relacionar a resistência lateral unitária (qLi) medida no ensaio CPT com a 

resistência de ponta do cone (qci) através do coeficiente de correlação , sendo: 

 

 𝑞𝐿 = 𝛼. 𝑞𝐶𝑖 (2.6) 

 

Onde: 

 = coeficiente de correlação tabelado que varia em função do tipo de solo (%). 

qci = resistência de ponta do cone (kPa). 

 

Por sua vez, a resistência de ponta do ensaio de cone (qci) pode ser associada ao índice 

NSPT através do fator de correlação K.  

  



14 

 

Assim tem-se que: 

 

 𝑞𝐶𝑖 = 𝐾. 𝑁𝑃 (2.7) 

 

Onde: 

K = coeficiente de correlação tabelado que varia em função do tipo de solo; 

NP = índice de resistência do amostrador padrão da sondagem a percussão na camada de 

apoio da estaca. 

 

O valor de atrito lateral unitário (qL) deve ser calculado para cada camada atravessada 

pela estaca. Portanto seu valor é definido por: 

 

 ∴   𝑞𝐿𝑖 = ∑ 𝛼𝑗 . 𝐾𝑗 . 𝑁𝐿𝑗

𝑗

1

 (2.8) 

 

Onde: 

j = nº de camadas atravessadas; 

 = coeficiente de correlação tabelado que varia em função do tipo de solo (%); 

K = coeficiente de correlação tabelado que varia em função do tipo de solo (kPa); 

NLj = índice de resistência do amostrador padrão da sondagem a percussão médio. 

Recomenda-se que os valores dos NSPT adotados sejam limitados a 50golpes/cm. 

 

Os valores de  e K recomendados pelos autores do método, e  depois reestudados por 

Laprovitera (1988) e por Monteiro (1997) conforme citado por Velloso e Lopes (2010) 

são apresentados na Tabela 2.5.  
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 Tabela 2.5 – Valores de  e K disponíveis na literatura (VELLOSO e LOPES, 2010). 

Tipo de solo 

Aoki e Velloso 
(1975) 

Laprovitera (1988) Monteiro (1997) 

K 
(kPa) 

 
(%) 

K 
(kPa) 

 
(%) 

K 
(kPa) 

 
(%) 

Areia 1 1,4 0,60 1,4 0,73 2,1 

Areia Siltosa 0,80 2,0 0,53 1,9 0,68 2,3 

Areia Silto-
Argilosa 

0,70 2,4 0,53 2,4 0,63 2,4 

Areia Argila-
Siltosa 

0,50 2,8 0,53 2,8 0,57 2,9 

Areia Argilosa 0,60 3,0 0,53 3,0 0,54 2,8 

Silte Arenoso 0,55 2,2 0,48 3,0 0,50 3 

Silte Areno-
Argiloso 

0,45 2,8 0,38 3,0 0,45 3,2 

Silte 0,40 3,0 0,48 3,0 0,48 3,2 

Silte Argilo-
Arenoso 

0,25 3,0 0,38 3,0 0,40 3,3 

Silte Argiloso 0,23 3,4 0,30 3,4 0,32 3,6 

Argila Arenosa 0,35 2,4 O,48 4,0 0,44 3,2 

Argila Areno-
Siltosa 

0,30 2,8 0,30 4,5 0,30 3,8 

Argila Silto-
Arenosa 

0,33 3,0 0,30 5,0 0,33 4,1 

Argila Siltosa 0,22 4,0 0,25 5,5 0,26 4,5 

Argila 0,20 6,0 0,25 6,0 0,25 5,5 

 

Combinado as equações (2.2), (2.4) e (2.8), tem-se que a parcela de carga de ruptura por 

atrito lateral (QAL) pode ser obtida por: 

 

 ∴  𝑄𝐴𝐿 = 𝑈.
∑ 𝛼𝑗 . 𝐾𝑗 . 𝑁𝐿𝑗. ∆𝐿𝑗

𝑗
1

𝐹2
 (2.9) 

 

Por sua vez, combinando as equações (2.3), (2.5) e (2.7), a parcela de carga de ruptura de 

ponta (QP ) pode ser reescrita por: 
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∴  𝑄𝑃 = 𝐴𝑃.

𝐾. 𝑁𝑃

𝐹1
 

(2.10) 

 

O somatório das parcelas de resistência de ponta e atrito lateral resulta na capacidade de 

carga da estaca. Finalmente, a carga admissível (QADM) é obtida admitindo-se um fator 

de segurança igual a dois: 

 

 𝑄𝐴𝐷𝑀 =
𝑄𝑢𝑙𝑡

2
 (2.11) 

 

Onde: 

Qult = resistência de ruptura da estaca na interação solo-estaca (kN). 

 

2.2.2. Método Alonso (1996) 

 

O método semi-empírico de previsão de capacidade de carga desenvolvido por Urbano 

Rodriguez Alonso baseia-se em correlações com o torque obtido no ensaio SPT-T 

(sondagens à percussão com medida de torque). 

 

O cálculo pode ser correlacionado indiretamente com índice NSPT do ensaio SPT. Neste 

caso, recomenda-se que os valores dos NSPTs adotados sejam limitados a 40golpes/cm  

(CINTRA e AOKI, 2010). 

 

Este método foi elaborado em 1996 especificamente para a estaca hélice contínua da bacia 

sedimentar terciária da cidade de São Paulo. Posteriormente, no ano 2000, o próprio autor 

apresentou uma publicação expandindo a aplicação do método para duas novas regiões, 

a região de Guabirotuba e para a cidade da Serra/ES (ALMEIDA NETO, 2002). 

  

A capacidade de carga (Qult) de uma estaca é dada por: 

 

 𝑄𝑢𝑙𝑡 = 𝑄𝐴𝐿 + 𝑄𝑃 (2.12) 

 

 



17 

 

Onde:  

QAL = carga de ruptura por atrito lateral na interação solo-estaca (kN); 

QP = carga de ruptura de ponta na interação solo-estaca (kN). 

 

A parcela de carga de ruptura por atrito lateral (QAL) é dada por: 

 

 𝑄𝐴𝐿 = 𝑞𝐿. 𝑈. 𝐿 (2.13) 

 

Onde: 

Lq  = resistência unitária por atrito lateral (kPa); 

U = perímetro da estaca (m); 

L = comprimento da estaca (m). 

 

Por sua vez, a resistência unitária por atrito lateral (qL) é dada por: 

 

 𝑞𝐿 = 𝛼1. 𝑓𝐿 (2.14) 

 

Onde:  

𝛼1= fator de correlação entre o torque medido pelo ensaio SPT-T ao longo do fuste da 

estaca e a resistência lateral da estaca através de provas de carga; 

Lf  = adesão calculada a partir do torque máximo e a penetração total do amostrador no 

ensaio SPT-T. 

 

O autor do método recomenda que os valores de qL sejam limitados conforme indicado 

na Tabela 2.6. 

 

Tabela 2.6 – Os valores limites de qL para estacas hélice contínua (ALMEIDA NETO, 

2002). 

Região Limite de qL 

Bacia sedimentar de São Paulo ≤ 200 kPa 

Formação de Guabirotuba ≤ 80 kPa 

Cidade de Serra (ES) ≤ 200 kPa 
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Os valores de 𝛼1 foram obtidos para as seguintes regiões: 

 

Tabela 2.7 – Os valores de 𝛼1 para estacas hélice contínua (ALMEIDA NETO, 2002). 

Região 𝛼1

Bacia sedimentar de São Paulo 0,65 

Formação de Guabirotuba 0,65 

Cidade de Serra (ES) 0,76 

 

O valor da adesão fL é calculada a partir do torque máximo e pode ser obtido por: 

 

 𝑓𝐿 =
100 . 𝑇𝑚á𝑥

(0,41 ℎ𝑆𝑃𝑇−𝑇 − 0,032)
 𝑥 10   (𝑘𝑃𝑎) (2.15) 

 

Onde: 

𝑇𝑚á𝑥 = torque máximo (kgf.m); 

 ℎ𝑆𝑃𝑇−𝑇  =comprimento de cravação do amostrador (cm).  

 

No ensaio SPT-T o amostrador padrão possui comprimento de 45 cm, entretanto em 

função das condições específicas do subsolo a penetração pode ser superior ou inferior à 

45 cm. A medição do torque é realizada a cada metro, após a contagem do número de 

golpes, para as três penetrações de 15 cm (MAGALHÃES, 2005). 

 

Na falta da aplicação do torque no ensaio SPT-T para solos sedimentares de São Paulo, o 

valor do torque máximo pode ser correlacionado ao índice NSPT do ensaio de sondagem 

à percussão multiplicando-se o NSPT por 1,2. Para solos da formação Guabirotuba o fator 

multiplicador corresponde ao valor de 1,13 (ALMEIDA NETO, 2002). 

 

Dessa forma, para a cravação padrão de 45cm de amostrados o valor de adesão pode ser 

reescrito passando a ser função direta NSPT. Para a formação a solos sedimentares de São 

Paulo, e formação Guabirotuba a adesão é dada respectivamente por: 

 

 𝑓𝐿 = 6,6 . 𝑁𝑆𝑃𝑇 (kPa) (2.16) 
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 𝑓𝐿 = 6,2 . 𝑁𝑆𝑃𝑇 (kPa) (2.17) 

 

A capacidade de carga por atrito ou carga de ruptura de atrito lateral (QAL) pode ser 

finalmente expressa: 

 

 𝑄𝐴𝐿 = 𝛼1. 𝑓𝐿. 𝑈. 𝐿 (2.18) 

 

Onde: 

𝛼1 = fator de correlação entre o torque medido pelo ensaio SPT-T ao longo do fuste da 

estaca e a resistência lateral da estaca através de provas de carga; 

𝑓𝐿 = adesão calculada a partir do torque máximo e a penetração total do amostrador no 

ensaio SPT-T (kPa); 

U = perímetro da estaca (m); 

L = comprimento da estaca (m). 

 

A parcela de capacidade de carga de ponta (QP) é dada por: 

 

 𝑄𝑃 = 𝐴𝑃. 𝑞𝑃 (2.19) 

 

AP = área de ponta da base da estaca (m²); 

qP = resistência média de ponta da estaca (kPa). 

 

A resistência do solo de ponta da estaca (qp) foi originalmente obtida a partir de do ensaio 

SPT-T, dada por: 

 𝑞𝑝 = 𝛽𝐴𝑙 . 
𝑇𝑚í𝑛

1 + 𝑇𝑚í𝑛
2

2
 (2.20) 

 

Onde: 

𝛽𝐴𝑙  = coeficiente de carga de ponta; 

T¹mín = torque mínimo medido 8 diâmetros acima da ponta da estaca (N.m); 

T²mín = torque mínimo medido 3 diâmetros abaixo da ponta da estaca (N.m). 
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Conforme prescrito pelo autor, o torque mínimo obtido deve ser limitado em 40 kgf.m 

(400 N.m) e para os solos sedimentares de São Paulo tem-se: 

 

 𝑇𝑚Í𝑛 = 10,0 . 𝑁𝑆𝑃𝑇 (2.21) 

 

Para a formação Guabirotuba tem-se: 

 

 𝑇𝑚Í𝑛 = 9,8. 𝑁𝑆𝑃𝑇 (2.22) 

 

Tabela 2.8 – Os valores de l em função do tipo do solo para as regiões analisadas 

(VELLOSO FILHO, 2019). 

Região 
l para areia 

(kPa) 

l para silte 

(kPa)

l para argila 

(kPa) 

Bacia sedimentar de São Paulo 200 150 100 

Formação de Guabirotuba - - 80 

Cidade de Serra (ES) 260 195 130 

 

A partir do somatório das parcelas de resistência de ponta (QAL) e atrito lateral (Qp) a 

carga última é calculada. Finalmente, admitindo-se um fator de segurança igual a dois a 

carga admissível (QAMD) é dada por: 

 

 𝑄𝐴𝐷𝑀 =
𝑄𝑢𝑙𝑡

2
 (2.23) 

 

Onde: 

Qult = resistência de ruptura total na interação solo-estaca (kN); 

 

2.2.3. Método de Velloso (1981) 

 

O método semi-empírico proposto por Pedro Paulo Costa Velloso foi baseado nos 

resultados de resistência obtidos em ensaios de penetração estática (CPT). O cálculo pode 

ser correlacionado indiretamente com índice NSPT do ensaio SPT, neste caso recomenda-



21 

 

se que os valores dos NSPTs adotados sejam limitados a 50 golpes/cm  (CINTRA e AOKI, 

2010). 

 

A capacidade de carga (Qult) de uma estaca é dada por: 

 

 𝑄𝑢𝑙𝑡 = 𝑄𝐴𝐿 + 𝑄𝑃 (2.24) 

 

Onde:  

QAL = carga de ruptura por atrito lateral na interação solo-estaca (kN); 

QP = carga de ruptura de ponta na interação solo-estaca (kN). 

 

A parcela de resistência de ruptura por atrito lateral (QAL) é dada por: 

 

 𝑄𝐴𝐿 = 𝛼𝐿. 𝜆𝐿. 𝑈. ∑ 𝑞𝐿𝑖𝐽

𝑗

1

∆𝐿𝑗 (2.25) 

 

Onde: 

L = fator de execução; 

L = fator de carregamento; 

U = perímetro do fuste (m). Equivale a área lateral do fuste por metro linear da estaca; 

j = número de camadas que a estaca atravessa (função do tipo de solo);  

qLi = resistência lateral unitária medido no ensaio de cone (kPa); 

L = espessura da camada de solo atravessada pela estaca (m). 

 

O valor do fator de execução (L) foi tabelado em função do método executivo de cada 

tipo de estaca conforme indicado na Tabela 2.9.  

 

Tabela 2.9 – Os valores do fator de execução L (VELLOSO FILHO, 2019). 

Tipo de estaca L 

Cravadas 1 

Escavadas  0,5 
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O valor do fator de carregamento (L) foi tabelado em função do tipo do carregamento 

conforme indicado na Tabela 2.10. 

 

Tabela 2.10 – Os valores de fator de carregamento L (VELLOSO FILHO, 2019). 

Tipo de Carregamento L 

Compressão 1 

Tração 0,7 

 

Na falta do valor do atrito lateral de resistência (qLi), medido no ensaio CPT, o mesmo 

pode ser obtido a partir de valores correlacionados com os resultados de sondagem à 

percussão (ensaio SPT). Assim tem-se: 

 

 𝑞𝐿𝑖 = 𝑎′𝑁𝐿
𝑏′ (2.26) 

 

Onde: 

a' e b’= são parâmetros de correlação entre índice NSPT e valores de resistência unitária 

de atrito lateral medidos no ensaio de cone (kPa); 

NL = índice de resistência do amostrador padrão da sondagem a percussão médio. 

 

Tabela 2.11 – Os valores de a’ e b’ (VELLOSO e LOPES, 2010).  

Tipo de solo a' (kPa) b' (kPa) 

Areias sedimentares submersas 5,0 10 

Argilas sedimentares submersas 6,3 10 

Solo residuais de gnaisse areno-siltosos submersos 8,5 10 

Solo residuais de gnaisse silto-arenosos submersos 8,0 10 

Solo da obra AÇO MINAS (MG) 12,1 7,4 

 

A parcela de capacidade de carga de ponta (Qp) é dada por: 

 

 𝑄𝑃 = 𝛼𝑃. 𝛽𝑝. 𝐴𝑃. 𝑞𝑃 (2.27) 
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Onde: 

P = fator de execução; 

P = fator de escala; 

AP = área da ponta (m²); 

𝑞𝑃 = resistência unitária de ponta (kPa). 

 

Tabela 2.12 – Os valores do fator de execução p (VELLOSO FILHO, 2019). 

Tipo de estaca p 

Cravadas 1 

Escavadas  0,5 

 

O fator de escala 𝛽𝑝 é obtido a partir da seguinte formulação:  

 

 𝛽𝑝 = 1,016 − 0,016.
𝐷

3,6
 (2.28) 

Onde: 

D = diâmetro da ponta da estaca (cm). 

 

A resistência média de ponta (qP) é obtida por: 

 

 𝑞𝑃 =
𝑞𝐶1 + 𝑞𝐶2

2
 (2.29) 

 

Onde: 

qC1 = média dos valores medidos da resistência de ponta (qc) no ensaio de cone, em uma 

espessura igual a 8 diâmetros da ponta de cone, medidos logo acima da ponta da estaca 

(kPa); 

qC2 = média dos valores medidos da resistência de ponta (qc) no ensaio de cone, em uma 

espessura igual a 3,5 diâmetros da ponta de cone, medidos logo abaixo da ponta da estaca 

(kPa). 
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Na falta do valor de resistência de ponta (qc), medido no ensaio CPT, o mesmo pode ser 

obtido a partir de valores correlacionados com os resultados de sondagem à percussão 

(ensaio SPT). Assim, tem-se: 

 

 𝑞𝑝 = 𝑎𝑁𝑃
𝑏 (2.30) 

 

Onde: 

a e b = são parâmetros de correlação entre índice NSPT do e valores de resistência de ponta 

medidos no ensaio de cone (CPT); 

NP = índice de resistência do amostrador padrão da sondagem a percussão médio obtido 

no intervalo. 

 

Tabela 2.13 – Os valores de a e b (VELLOSO e LOPES, 2010). 

Tipo de solo a (kPa) b (kPa) 

Areias sedimentares submersas 600 10 

Argilas sedimentares submersas 250 10 

Solo residuais de gnaisse arenossiltosos submersos 500 10 

Solo residuais de gnaisse siltoarenosos submersos 400 10 

Solo da obra AÇO MINAS (MG) 470 9,6 

 

Tem-se que: 

 

 𝑞𝐶1 = ∑ 𝑎. 𝑁𝑃1𝑗
𝑏

𝑗

1

 (2.31) 

 

 𝑞𝐶2 = ∑ 𝑎. 𝑁𝑃2𝑗
𝑏

𝑗

1

 (2.32) 

 

Onde: 

a e b = parâmetros de correlação entre índice NSPT do e valores de resistência de ponta 

medidos no ensaio de cone (kPa); 
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NP1 = índice de resistência do amostrador padrão da sondagem a percussão médio obtido 

no intervalo de uma espessura igual a 8 diâmetros, medidos logo acima da ponta da estaca; 

NP2 = índice de resistência do amostrador padrão da sondagem a percussão médio obtido 

no intervalo de uma espessura igual a 3,5 diâmetros, medidos logo abaixo da ponta da 

estaca. 

 

Definidas as parcelas de resistência de ponta e atrito lateral, a carga última é estimada e 

finalmente a carga admissível (QADM) é obtida admitindo-se um fator de segurança igual 

a dois e meio, conforme proposto pelo autor do método.  

Tem-se: 

 

 𝑄𝐴𝐷𝑀 =
𝑄𝐴𝐿

2,5
+

𝑄𝑃

2,5
 (2.33) 

  

Onde:  

QAL = carga de ruptura por atrito lateral na interação solo-estaca (kN); 

QP = carga de ruptura de ponta na interação solo-estaca (kN). 

 

2.2.4. Método de Décourt-Quaresma (1986) 

 

O método semi-empírico concebido por Luciano Décourt e Artur Quaresma foi publicado 

no 6º Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia de Fundações em 1978 

na cidade do Rio de Janeiro.  

 

Elaborado com base em correlações com os índices de penetração do amostrador padrão 

do ensaio SPT (DÉCOURT, 2016). O método foi inicialmente desenvolvido para estacas 

cravadas. Posteriormente em 1986 o autor Luciano Décourt estendeu a formulação para 

estacas escavadas (VELLOSO e LOPES, 2010). 

 

A capacidade de carga (Qult) de uma estaca é dada por: 

 

 𝑄𝑢𝑙𝑡 = 𝑄𝐴𝐿 + 𝑄𝑃 (2.34) 
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Onde:  

QAL = carga de ruptura por atrito lateral na interação solo-estaca (kN); 

QP = carga de ruptura de ponta na interação solo-estaca (kN). 

 

A parcela de resistência de ruptura por atrito lateral é dada por: 

 

 

𝑄𝐴𝐿 = 𝑈. ∑ 𝑞𝐿𝑗.

𝑗

1

∆𝐿𝑗 

(2.35) 

 

Onde: 

j = número de camadas que a estaca atravessa (função do tipo de solo);  

U = perímetro do fuste (m). Equivale a área lateral do fuste por metro linear da estaca; 

L = espessura da camada de solo atravessada pela estaca (m); 

qL= resistência unitária por atrito lateral (kPa). 

 

Conforme descrito por Cintra e Aoki (2010), no ano de 1996, o autor incluiu os 

coeficientes 𝛼𝑝1 e 𝛽𝐴𝑙  de forma a considerar o tipo de solo nos cálculos. A resistência 

unitária por atrito lateral (qL) é definida pela expressão: 

 

 𝑞𝐿𝑗 = ∑ 𝛽𝐴𝑙𝑗
. 10. (

𝑁𝐿𝑗

3
+ 1) 

𝑗

1

 (2.36) 

 

Onde: 

j = número de camadas que a estaca atravessa (função do tipo de solo);  

Al = coeficiente de ponderação da resistência de atrito em função do tipo de estaca e do 

tipo de solo; 

NLj = índice de resistência do amostrador padrão da sondagem a percussão médio ao 

longo do fuste; 

 

Segundo Velloso Filho (2019) apud  Décourt (2016), no cálculo de NLj recomenda-se: 

 para índices de NSPT < 3, adotar NSPT =3; 

 para índices de NSPT > 50, adotar NSPT =50; 
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 excepcionalmente para estacas strauss e tubulões a céu aberto, para índices de 

NSPT > 15, adotar NSPT =15; 

 

Os valores do coeficiente de ponderação da resistência de atrito em função do tipo de tipo 

de estaca e do tipo de solo (Al) são apresentados na Tabela 2.14. 

Tabela 2.14 – Valores de Coeficientes Al (DÉCOURT 2016 APUD VELLOSO 

FILHO, 2019). 

Tipo de Estaca 

Tipo de Solo 

Areia 
Solos 

intermediários 
Argila 

Estaca de deslocamento (cravada) 1,0 1,0 1,0 

Escavada sem Lama 0,5* 0,65* 0,8* 

Escavada com Lama 0,6* 0,75* 0,9* 

Hélice Contínua 1,0* 1,0* 1,0* 

Raiz 1,5* 1,5* 1,5* 

Injetada sob altas pressões 3,0* 3,0* 3,0* 

* Valores apenas orientativos devido ao reduzido número de dados disponíveis. 

 

A parcela de capacidade de carga de ponta (Qp) é dada por: 

 

 𝑄𝑃 = 𝐴𝑃. 𝑞𝑃 (2.37) 

 

Onde: 

AP = área de ponta da base da estaca (m²); 

qp = resistência unitária de ponta (kPa). 

 

 𝑞𝑃 = 𝛼𝑝1. 𝐶. 𝑁𝑃 (2.38) 

 

p1 = coeficiente de ponderação da resistência de ponta em função do tipo de estaca e do 

tipo de solo; 

C = coeficiente característico do solo tabelado em função do tipo de solo (kPa); 
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Np = o valor médio do índice de resistência NSPT, obtido a partir de três valores: o 

correspondente ao nível de apoio da ponta da estaca, o imediatamente anterior e o 

imediatamente posterior. 

 

Os valores dos coeficientes C e 𝛼𝑝1 são apresentados nas Tabela 2.15 e Tabela 2.16. 

 

Tabela 2.15 – Coeficiente característico do solo C (DÉCOURT 2016 APUD VELLOSO 

FILHO, 2019). 

Tipo de Solo C (kPa) 

Argila 120 

Silte argiloso (solos residuais) 200 

Silte arenoso (solos residuais) 250 

Areia 400 

 

 

Tabela 2.16 – Valores de coeficiente 𝛼𝑝1 (DÉCOURT, 2016 APUD VELLOSO 

FILHO, 2019). 

Tipo de Estaca 

Tipo de Solo 

Areia 
Solos 

intermediários 
Argila 

Cravadas 1,0 1,0 1,0 

Escavada sem Lama 0,5* 0,6* 0,85* 

Escavada com Lama 0,5 0,6 0,85 

Hélice Contínua 0,3* 0,3* 0,3* 

Raiz 0,5* 0,6* 0,85* 

Injetada sob altas pressões 1,0* 1,0* 1,0* 

* Valores apenas orientativos devido ao reduzido número de dados disponíveis. 

 

Dessa forma, as parcelas de carga de ruptura por atrito lateral (QAl) e de carga de ruptura 

de ponta (QP) podem ser reescritas por: 
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 ∴  𝑄𝐴𝐿 = 𝑈. ∑ 𝛽𝐴𝑙𝑗
. 10. (

𝑁𝐿𝑗

3
+ 1) . ∆𝐿𝑗 

𝑗

1

 (2.39) 

 

 ∴  𝑄𝑃 =  𝐴𝑃. 𝛼𝑝1. 𝐶. 𝑁𝑃 (2.40) 

 

O somatório das parcelas de resistência de ponta e atrito lateral resultam na capacidade 

de carga da estaca. Para o cálculo da carga admissível (QAMD) o método adota FS=1,3 

para a parcela de atrito lateral e FS=4 para a parcela de ponta. Entretanto, a norma NBR 

6122/2019 indica que a carga admissível deve ser calculada adotando-se um fator de 

segurança global mínimo igual a dois. Dessa forma a carga admissível é obtida adotando-

se o menor valor entre QADM-1 e QADM-2. 

 

Sendo: 

 

 𝑄𝐴𝐷𝑀−1 =
𝑄𝐴𝐿

1,3
+

𝑄𝑃

4
 (2.41) 

 

 𝑄𝐴𝐷𝑀−2 =
𝑄𝑢𝑡𝑙

2
 (2.42) 

 

Onde: 

QAL = carga de ruptura por atrito lateral na interação solo-estaca (kN); 

QP = carga de ruptura de ponta na interação solo-estaca (kN); 

Qult = resistência de ruptura da estaca na interação solo-estaca (kN). 

 

2.3. PROVAS DE CARGA 

 

Segundo Niyama et al (1996) as provas de carga destacam-se positivamente entre os 

ensaios de campo de verificação do desempenho de um elemento de fundação, uma vez 

que os valores medidos de carga e recalque do sistema solo-estaca consideram as 

perturbações provocadas no solo pelo processo executivo do estaqueamento. 
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Conforme descrito por Milititsky (1991), para previsão assertiva do comportamento do 

elemento de fundação, os ensaios de carga devem representar as condições do 

estaqueamento. Parâmetros como: a magnitude e velocidade do carregamento, as 

propriedades geométricas da fundação, técnica construtiva dentre outros devem estar em 

conformidade com a realidade. 

 

A capacidade de carga de um sistema estaca-solo pode ser determinada 

experimentalmente por intermédio de prova de carga estática ou por meio de prova de 

carga dinâmica. A norma de fundações proporcionou grande avanço na determinação da 

carga admissível de estacas ao tornar obrigatória a execução de ensaios de carga estática 

e/ou dinâmica para comprovação do desempenho do estaqueamento (FALCONI, 

NIYAMA e ORLANDO, 2016).  

 

A prova de carga estática é considerada a forma mais confiável de prever a capacidade de 

carga, entretanto normalmente o número de ensaios é limitado devido a seu elevado custo. 

Cintra e Aoki (2010) recomendam que a quantidade mínima seja entre 6 e 16 provas de 

carga para que os resultados sejam válidos em uma análise estatística. 

 

Na Tabela 2.17 pode-se verificar a probabilidade de escolher pelo menos 1 estaca 

defeituosa num universo de 100 estacas (MELO, 2009). 

 

Tabela 2.17 – Probabilidade de escolher pelo menos 1 estaca defeituosa num universo 

de 100 estacas (MELO, 2009). 

Número de estacas 

defeituosas 

Número de estacas 

testadas 

Probabilidade de que pelo menos 1 

estaca defeituosa seja escolhida 

2 2 0,04 (1/25) 

2 5 0,10 (1/5,5) 

2 10 0,18 (1/3) 

2 20 0,33(1/5,5) 

10 2 0,18 (1/2,5) 

10 10 0,41(1/1,5) 

10 10 0,65 (1/1,5) 
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As especificações das provas de carga estática e dinâmica serão apresentadas na 

sequência. 

 

2.4. PROVA DE CARGA ESTÁTICA 

 

O ensaio é regido pela norma NBR 12131/2006 e consiste na aplicação de carga de 

compressão no topo da estaca, em incrementos sucessivos e iguais, com instrumentação 

para aferir o deslocamento vertical e a carga aplicada (ABNT, 2006) . 

 

A representação esquemática do sistema de instrumentação da prova de carga à 

compressão é apresentada na Figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2 – Sistema de medição para prova de carga à compressão, (VELLOSO e 

LOPES, 2010). 

 

As cargas são aplicadas utilizando-se um macaco hidráulico atuando contra um sistema 

de reação do tipo cargueira, estacas de reação ou tirantes. No sistema cargueiro a reação 

é realizada utilizando um caixão preenchido com peso morto conhecido. No segundo tipo, 

o sistema de reação é constituído por estacas integralmente armadas à tração, ou estacas 

metálicas, executadas em torno do elemento a ser ensaiado e fixadas por meio de uma 

viga metálica ancorada nas estacas. (ABNT, 2006). 
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Por sua vez, o sistema composto por tirantes possui uma sistemática similar ao anterior, 

porém, ao invés das estacas os tirantes são executados normalmente inclinados, presos 

por uma carapaça e ancorados em rocha ou solo (Figura 2.3) (CINTRA e AOKI, 2010). 

 

 

Figura 2.3 – Sistemas de reação para execução da prova de carga estática, (a) cargueira, 

(b) estacas de tração e (c) tirantes ancorados ao solo (VELLOSO e LOPES, 2010). 

 

A norma NBR 12131/2006 (ABNT, 2006) aponta quatro tipos de ensaio de carga 

controlada: 

- ensaio com carregamento lento; 

- ensaio com carregamento rápido; 

- ensaio com carregamento misto; 

- ensaio com carregamento cíclico. 

 

No Brasil, tradicionalmente, os ensaios estáticos mais comuns de serem realizados são os 

com carregamento lento e carregamento rápido e suas particularidades serão apresentadas 

de forma mais detalhada nos itens 2.4.1. e 2.4.2. 

 

2.4.1. Prova de carga lenta 

 

O ensaio de carregamento lento, representado pela sigla CML (carga mantida lenta) é o 

método mais tradicional. Os estágios de carga são programados com incrementos 

sucessivos e iguais a 20% da carga admissível de projeto até atingir a carga máxima 

pretendida de ensaio. Segundo a NBR 6122/2019, à estaca deve ser ensaiada para 

carregamentos equivalentes a duas vezes a carga admissível de projeto. Especificamente 

para avaliação do desempenho do estaqueamento, o ensaio dever ser planejado para 

atingir 1,6 vezes a carga admissível (CINTRA e AOKI, 2010). 

 

(b) (c) (a) 
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Em todos os estágios a carga é mantida por no mínimo 30 minutos, até atingir a 

estabilização dos deslocamentos. O ensaio prevê leituras de recalques a partir de 2 

minutos de carregamento e em tempos dobrados até uma hora (t= 2, 4, 8, 12, 30, e 60 

min). Após a primeira hora de ensaio os recalques são medidos de hora em hora (t=2h, 

3h, 4h etc.) (CINTRA e AOKI, 2010). 

 

A norma NBR 12131/2006 determina que a estabilização dos deslocamentos ocorre 

quando a diferença entre as leituras consecutivas não for superior a 5% do recalque do 

estágio (ABNT, 2006). 

 

No último estágio de carregamento, a carga máxima deve ser mantida por 12 horas após 

a estabilização dos deslocamentos. Somente após esse período inicia-se a etapa de 

descarregamento. Esta, ocorre em quatro estágios sucessivos com redução de carga não 

superior a 25% da carga total, mantidos até a estabilização dos recalques e com duração 

mínima de 15 minutos. Após a conclusão do ensaio, o recalque final estabilizado indica 

o deslocamento permanente sofrido pela estaca (ALMEIDA, 2009). 

 

O resultado de uma prova de carga estática consiste em uma curva carga recalque P x , 

em que P e  são cargas e recalques no topo da estaca respectivamente. Os segmentos 

horizontais indicam a trajetória da carga entre os estágios e os segmentos horizontais 

representam os deslocamentos durante o período em que a carga foi mantida nos estágios 

(Figura 2.4). Na prática é comum apresentar apenas a curva carga x recalque 

interceptando os pontos finais dos estágios (CINTRA e AOKI, 2010). 
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Figura 2.4 – Curva carga (P) x recalque () com representação dos estágios (CINTRA e 
AOKI, 2010). 

 

2.4.2. Prova de carga rápida 

 

Segundo Cintra e Aoki (2010) a prova de carga rápida, representada pela sigla CMR 

(carga mantida rápida), consiste em estágios de carregamento com duração padronizada, 

sem a necessidade de aguardar a estabilização dos recalques. A norma NBR 12131/2006 

estabelece que a carga aplicada em cada estágio não deve ser superior 10% da carga 

admissível prevista e deve ser aplicada em um período mínimo de 5 minutos. 

  

 O descarregamento é realizado de forma similar ao ensaio lento, em quatro estágios de 

descarregamento com redução de 25% da carga por estágio (ALMEIDA, 2009). 

 

Fellenius (1975) apud Almeida (2009) demonstra que o ensaio rápido apresenta a 

vantagem de possuir um número elevado de leituras de cargas e recalques, por 

consequência, a curva carga recalque apresenta forma mais definida. 

 

Devido a não estabilização dos recalques durante os estágios, os custos envolvidos são 

menores, tornando este ensaio economicamente interessante. É importante ressaltar que 

normalmente a capacidade de carga obtida via ensaio rápido é maior do que a verificada 

em um ensaio lento. O contrário é observado em relação a aferição dos recalques, no 

ensaio rápido os recalques são consideravelmente menores do que os obtidos no ensaio 



35 

 

lento. A representação esquemática das curvas CMR e CML podem ser observadas na 

Figura 2.5  (ALMEIDA, 2009). 

 

 

Figura 2.5 – Curva dos ensaios rápido (CMR) e lento (CML) (CINTRA e AOKI, 2010). 

 

Milititsky (1991) ressalta que, além dos carregamentos efetuados com alta velocidade 

resultarem em um aumento da capacidade de carga verifica-se adicionalmente que a 

rigidez do sistema-solo-estaca também apresenta valores mais elevados quando 

comparados aos obtidos nos ensaios de baixa velocidade. 

 

2.4.3.  Modos de ruptura 

 

A resistência do sistema solo-estaca pode ser integralmente mobilizada através de 

diferentes modos de ruptura. De forma geral tem-se três tipos de ruptura em um ensaio 

de carga estática. A ruptura pode ser nítida, física ou convencional (CINTRA e AOKI, 

2010). 

Chamamos de ruptura nítida aquela que ocorre em ensaios que não necessitam de 

interpretação para identificar o valor de resistência máxima do sistema (Figura 2.6). Essa 

condição é incomum de ser observada, na maioria dos casos os ensaios apresentam 

ruptura física ou convencional (Figura 2.6). Na ruptura física, a curva carga-recalque 

tende a uma assíntota vertical no trecho final e apresenta recalques elevados próximo a 

ruptura, neste caso a carga última pode ser obtida pela extrapolação da curva. 

(VALVERDE, 2018). 
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Figura 2.6 – (a) Ruptura nítida; (b) ruptura física; (c) ruptura convencional (CINTRA e 

AOKI, 2010). 

 

O terceiro modo de ruptura, denominado ruptura convencional, é caracterizado por 

apresentar um segmento linear não vertical nos últimos estágios da curva carga x 

recalque. Nessa situação, não existe indício de ruptura ainda que fossem aplicados 

carregamentos superiores aos ensaiados. Para obtenção da carga de ruptura, na prática, é 

corriqueiro utilizar critérios teóricos que arbitram um ponto da curva em função da 

magnitude dos recalques observados, para que a carga correspondente seja adotada como 

carga de ruptura. Como exemplos pode-se citar os critérios de ruptura convencional de 

Terzaghi e da norma 6122/2019 (CINTRA e AOKI, 2010). 

 

 É importante ressaltar que a norma NBR 12131/2006 descreve apenas os modos de 

ruptura nítida e convencional. Sendo assim, a ruptura física seria interpretada como 

ruptura convencional (ABNT, 2006).  

 

Nos modos de ruptura física ou convencional a forma da curva é denominada do tipo 

aberta. A curva aberta retrata o resultado mais frequente observado nos ensaios de carga. 

Para essa condição verifica-se que, se fosse possível continuar o carregamento além da 

carga máxima programada no ensaio, seria possível verificar uma resistência mobilizada 

superior (CINTRA e AOKI, 2010). 

 

2.5. PROVA DE CARGA DINÂMICA 

 

O ensaio de carga dinâmico é fundamentado no princípio da conservação da energia e nas 

leis de impacto de Newton. O processo executivo é regido pela NBR 13208/2007 (ABNT, 

2007) e consiste basicamente na aplicação de um ciclo de golpes no topo da estaca, 
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realizados através da queda de um martelo, por meio de um equipamento de bate-estaca 

convencional ou similar. Atualmente, verifica-se no mercado equipamentos compactos, 

desenvolvidos especificamente para realização deste ensaio, que substituem o bate-estaca 

convencional. Com a finalidade de mensurar o impacto na estaca é fundamental que o 

peso do martelo esteja aferido e que as alturas de queda sejam conhecidas. Ademais, para 

o sucesso do ensaio, o impacto deve ser realizado axialmente na estaca, portanto para 

distribuição uniforme da carga e preservação da integridade cabeça da estaca é 

indispensável a utilização de sistema de proteção de topo (capacete) (CINTRA e AOKI, 

2010). 

 

A representação esquemática da prova de carga dinâmica é apresentada na Figura 2.7. 

 

 

Figura 2.7 – Representação da prova de carga dinâmica  (CINTRA e AOKI, 2010). 

 

Inicialmente é realizado o preparo do topo da estaca (regularização e execução de um 

complemento adicional, utilizando-se materiais e seção com as mesmas características da 

estaca em questão, caso necessário) para receber o impacto e instalar a instrumentação 

necessária (acelerômetros e transdutores de deformação específica para estimativa da 

força e deformação respectivamente). Na sequência, um equipamento similar a um 

computador portátil, designado PDA (pile driving analyser) é conectado à instrumentação 
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e inicia-se o ciclo de golpes aplicados com auxílio de um martelo. Os sinais obtidos são 

registrados, processados pelo PDA e através da teoria da onda são calculados os 

resultados de: força máxima no impacto (FMX), energia máxima no golpe (EMX), 

resistência estática mobilizada (RMX) e deslocamento máximo durante o golpe (DMX). 

Durante o ensaio também é possível verificar a integridade da estaca, tensões máximas 

aplicadas e eficiência do equipamento de cravação (CINTRA e AOKI, 2010). 

 

A utilização do ensaio dinâmico é especialmente vantajosa para o cálculo da 

probabilidade de ruína de um estaqueamento, uma vez que a norma NBR 6122/2019 

(ABNT, 2019) permite que o ensaio dinâmico substitua o ensaio estático na proporção de 

cinco para um, isto é, cada prova de carga estática pode ser substituída por cinco ensaios 

de carregamento dinâmico. Dessa forma um número maior de estacas é ensaiado 

possibilitando a melhor caracterização da distribuição da curva de resistência.  

 

 Nega de cravação, quake e repique elástico 

 

Com o avanço da cravação há um aumento na dificuldade penetrar à estaca no solo. 

Próximo ao final da cravação os deslocamentos são muito baixos e a estaca nega-se a 

cravar. Tradicionalmente, o critério de nega para paralisar a cravação consiste em 

deslocamentos por golpe da ordem de 1 mm/golpe a 3 mm/golpe (CINTRA e AOKI, 

2010). 

 

Os deslocamentos máximos verificados durante o impacto de cravação são, na realidade, 

compostos por deslocamentos permanentes do solo e por deslocamentos elásticos do 

sistema solo-estaca (Figura 2.8). A nega configura o deslocamento permanente e o 

repique representa o deslocamento elástico do conjunto. O repique, por sua vez é 

constituído pelo encurtamento elástico da estaca e pelo deslocamento elástico do solo 

(quake) (VALVERDE, 2018). 
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Figura 2.8 – Representação da nega, repique no topo da estaca e nega e quake na ponta. 

(AOKI, 1991) apud (CINTRA e AOKI, 2010). 

 

Na Figura 2.8 tem-se: 

EMX = energia máxima transferida para a estaca; 

S’ = nega; 

K’ = repique; 

C2 = encurtamento elástico da estaca; 

C3 = encurtamento elástico do solo sob a ponta da estaca; 

C = deslocamentos máximos verificados durante o impacto de cravação. 

 

2.5.1. Teoria da equação da onda 

 

As primeiras análises de capacidade de carga via ensaio dinâmico relacionavam a 

resistência à cravação com o deslocamento axial da estaca por meio de fórmulas 
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dinâmicas baseadas na teoria de impacto de Newton. Com o domínio dos princípios da 

teoria da onda a análise se tornou mais precisa (CINTRA e AOKI, 2010).    

 

Pela teoria da onda o impacto do martelo causa uma tensão descendente que se propaga 

na estaca com uma velocidade (c). As ondas sofrem reflexão quando as características do 

meio são alteradas, por consequência, as reflexões ascendentes das ondas de tensão 

transmitem as alterações de seção da estaca, a resistência por atrito lateral com o solo e a 

resistência de ponta. As parcelas de atrito e ponta são medidas através das magnitudes da 

força e velocidade na região instrumentada (CINTRA e AOKI, 2010).    

 

A velocidade e a força podem ser correlacionadas a partir do fator de proporcionalidade 

chamado de impedância, a qual é definida com base no material e nas propriedades 

geométricas da estaca. Alterações de seção ao longo do fuste modificam a impedância e 

a velocidade de propagação da onda de tensão (VALVERDE, 2018). 

 

A função força provocada pelo impacto de um martelo pode ser calculada pelas equações 

abaixo. 

 

 𝐹 = 𝑍𝑜 . 𝑣 (2.43) 

 

Onde:  

F = força provocada pelo impacto de um martelo caindo de uma altura H (kN); 

Zo = impedância (kN.s/m); 

 𝑣 = função de velocidade na estaca (m/s). 

 

 𝐹 =
𝐸 . 𝐴

𝑐
 (2.44) 

 

Onde:  

F = força provocada pelo impacto de um martelo caindo de uma altura H (kN); 

E = Modulo de elasticidade do material da estaca (kN/m²); 

A = área da seção transversal da estaca (m²); 

c = velocidade de propagação da onda de tensão. 
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2.5.2. Método de Smith 

 

Segundo Valverde (2018) Smith desenvolveu em 1960 uma metodologia para solucionar 

a equação diferencial da onda. O conjunto que compõe o sistema de cravação é modelado 

com um conjunto de massas (elementos rígidos), molas (elementos compressíveis) e 

amortecedores (componentes viscolineares). Neste modelo o martelo é substituído por 

uma unidade de massa, a estaca é dividida em vários segmentos de massas interligados 

por molas e solo é representado por um conjunto de molas (Figura 2.9) (CINTRA e AOKI, 

2010). 

 

 

Figura 2.9 – Representação do sistema proposto por Smith (1960). (a) Sistema real; (b) 

modelo analisado; (c) modelo das componentes da resistência do solo (CNTRA et al., 

2013). 
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O modelo considera que a resistência total do sistema (Rt) é obtida a partir do somatório 

da parcela estática (Ru) com a parcela dinâmica (Rd). 

 

 𝑅𝑡 = 𝑅𝑢 + 𝑅𝑑  (2.45) 

 

Onde:  

𝑅𝑡 = resistência à penetração da estaca (kN); 

𝑅𝑢 = resistência estática com comportamento elastoplástico (kN); 

𝑅𝑑 = resistência dinâmica com comportamento elástico (kN). 

A resistência dinâmica (Rd) retrata a resistência adicional decorrente do amortecimento 

do solo e é função do coeficiente de amortecimento do solo (js) e da velocidade da 

partícula (𝑣). 

 

 𝑅𝑑 = 𝑗𝑠 . 𝑣. 𝑅𝑢 (2.46) 

 

Onde:  

𝑗
𝑠
 = coeficiente de amortecimento do solo; 

𝑣 = velocidade da partícula (m/s); 

𝑅𝑢 = resistência estática com comportamento elastoplástico (kN). 

 

Por sua vez, conforme proposto por Aoki e Cintra (1997) apud Cintra e Aoki et al (2013), 

a resistência estática pode ser obtida por: 

  

 𝑅𝑢 =
𝜉𝐸𝑀𝑋

𝑆 + 𝐷𝑀𝑋
 (2.47) 

 

Onde:  

𝜉 = fator de correção variando entre 1 e 2; 

S = nega (m); 

EMX = energia máxima transferida para a estaca (J); 

DMX = deslocamento máximo do topo da estaca (m). 
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2.5.3. Interpretação dos resultados 

 

Durante o ensaio dinâmico, o tempo de propagação da onda ao longo da estaca até 

retornar ao topo é de 2L/c (sendo “L” o comprimento da estaca e “c” a velocidade de 

propagação da onda) (CINTRA e AOKI, 2010).  

 

A onda é transmitida na estaca em sentido descente e sofre reflexão ascendente sempre 

que as características do meio são alteradas. Sendo assim a resistência oferecida ao longo 

do fuste e/ ou a alteração de seção da estaca provocam reflexão ascendente da onda. Em 

uma condição hipotética, em que não há resistência de solo e sem alteração de geometria, 

as curvas força x impedância e velocidade x impedância seriam coincidentes. Em uma 

condição real, até o tempo 2L/c, o afastamento entre as curvas mede a resistência de atrito 

lateral oferecida pelo solo (Figura 2.10) (CINTRA e AOKI, 2010). 

  

 

Figura 2.10 – Registro típico de força e de velocidade x (CINTRA e AOKI, 2010). 

 

Em relação à interpretação de resistência de ponta tem-se que, quando a resistência de 

ponta é pequena, a onda refletida é de tração e soma-se a onda descendente. Dessa forma, 

ao longo de 2L/c a velocidade aumenta e a força diminui. O inverso ocorre com 

resistências elevadas de ponta verifica-se que a velocidade medida diminui e a força 

aumenta (CINTRA e AOKI, 2010). 
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2.5.4. Método CASE 

 

O método CASE baseia-se na teoria da equação da onda. É um método simplificado que 

permite a avaliação imediata da estaca, considerando que toda reflexão da onda decorre 

da resistência provocada pelo solo. A resistência total (Rt) é estimada pela somatória das 

parcelas de resistência de ponta (Rp) e por atrito lateral (RL) (CINTRA e AOKI, 2010). 

 

 𝑅𝑡 =  𝑅𝑝 +  ∑ 𝑅𝐿  =   
1

2
 [𝐹(𝑡2) + 𝐹(𝑡1)] +

1

2
𝑍. [𝑣(𝑡2) + 𝑣(𝑡1)] (2.48) 

 

Onde: 

𝑡1 = tempo imediatamente após o golpe; 

𝑡2 = t1 + 2L/c; 

𝐹(𝑡1) 𝑒 𝑣(𝑡1) = força e velocidade no tempo t1; 

 𝐹(𝑡2) 𝑒 𝑣(𝑡2)= força e velocidade no tempo t2. 

 

O método CASE é baseado no modelo de Smith (1960) e a resistência total (Rt) composta 

pela resistência dinâmica (Rd) e estática (Ru) é dada por: 

 

 𝑅𝑢 =  𝑅𝑡 − 𝑅𝑑 = 𝑅𝑡 −  𝑗𝑐. 𝑍𝑜. 𝑣𝑝 (2.49) 

 

Onde: 

𝑗
𝑐
 = fator de amortecimento que depende o solo da ponta da estaca; 

𝑍𝑜 = impedância (kN.s/m); 

𝑣𝑝 = velocidade da ponta da estaca (m/s). 

 

Na Tabela 2.18 são apresentados os valores de Jc sugeridos por Rausche, Goble e Likins 

em 1985 apud Cintra e Aoki (2013). 
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Tabela 2.18 – Valores de Jc sugeridos por Rausche, Goble e Likins em 1985 (CINTRA, 

AOKI, et al., 2013). 

Tipo de solo Valores de Jc Valores sugeridos de Jc 

Areia 0,05 – 0,20 0,05 

Areia Siltosa ou silte arenoso 0,15 – 0,30 0,15 

Silte 0,20 – 0,45 0,30 

Argila siltosa ou silte argiloso 0,40 – 0,70 0,55 

Argila 0,60 – 1,10 1,10 

 

2.5.5. Método CAPWAP 

 

O método CAPWAP também considera o método desenvolvido por Smith em 1960. O 

sistema solo-estaca é modelado com base nas condições geotécnicas em que a estaca se 

encontra. Por meio do software computacional CAPWAP a análise é realizada através de 

processo interativo, de forma que, os parâmetros do solo e da estaca sejam ajustados até 

que as curvas de velocidade e força medidas durante o ensaio se aproximem ao máximo 

das curvas hipotéticas obtidas pelo método CAPWAP. Quanto mais coincidentes forem 

as curvas maior a precisão do valor da resistência (VALVERDE, 2018). 

 

Os resultados típicos de uma análise CAPWAP são apresentados na Figura 2.11. 
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Figura 2.11 – Resultado típico da análise CAPWAP (CINTRA e AOKI, 2010).  
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2.6. MÉTODOS DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA 

 

Todo projeto de fundação deve atender ao critério básico de que as cargas resistentes do 

sistema devem exceder as solicitações com uma margem aceitável de segurança. Uma 

estrutura é considerada segura quando, durante a sua vida útil, puder suportar as ações 

solicitantes sem prejudicar as funções para as quais foi concebida (HACHICH, 2016) 

 

Os métodos de avaliação da segurança de uma estrutura podem ser classificados quanto 

à abordagem de cálculo em: 

- métodos determinísticos;   

- métodos semi-probabilísticos; 

- métodos probabilísticos; 

 

2.6.1. Métodos determinísticos 

 

Na abordagem determinística as grandezas analisadas são convertidas em valores 

constantes e a segurança do sistema é avaliada por meio de um fator de segurança global. 

A frequência de ocorrência das ações não é considerada. Em consequência, a dispersão 

dos valores oriundos das inúmeras incertezas envolvidas também é ignorada (SILVA, 

2004). 

 

A Representação da forma das curvas de solicitação e resistência para a abordagem 

determinística é apresentada na Figura 2.12 

. 

  

Figura 2.12 – Representação da forma das curvas de solicitação e resistência para a 

abordagem determinística (SILVA, 2004). 
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Na tradição brasileira, tipicamente os carregamentos envolvidos no cálculo de uma 

fundação são obtidos através de uma abordagem determinística por meio do método das 

tensões admissíveis (CINTRA e AOKI, 2010). 

 

 Método das cargas admissíveis com fator de segurança global 

  

O método de cargas admissíveis foi o primeiro método racional para elaboração de 

projetos de fundações. O método de cálculo consiste em limitar a carga atuante através 

da utilização de um coeficiente de segurança único, sem fazer distinção entre as incertezas 

associadas a cada carregamento. Dessa maneira, a relação entre solicitação e resistência 

é fixada pelo fator de segurança global, independentemente do grau de controle do 

processo (FALCONI, NIYAMA e ORLANDO, 2016). 

 

A NBR 6122/2019 define carga admissível de uma estaca como sendo a força aplicada 

sobre a estaca, com coeficientes de segurança pré-determinados, aos estados limites 

últimos e de serviço. A fundação deve oferecer segurança satisfatória contra a ruptura 

(estados limite último) e gerar recalques que a construção pode suportar sem 

inconvenientes a sua utilização (estado limite de serviço (ABNT, 2019). 

   

A carga admissível (QADM) é obtida dividindo o valor médio de resistência da fundação 

(Rméd) pelo fator de segurança global (FS) (CINTRA e AOKI, 2010). 

 

 𝑄𝐴𝐷𝑀 =
𝑅𝑚é𝑑

𝐹𝑆
 (2.50) 

 

O fator de segurança global é definido pela relação entre os valores médios de resistência 

(Rméd) e de solicitação (Sméd). 

 

 𝐹𝑆 =
𝑅𝑚é𝑑

𝑆𝑚é𝑑
 (2.51) 

 

De acordo com a NBR 6122/2019 (ABNT, 2019), para estacas profundas o coeficiente 

de segurança global adotado deve ser igual ou superior a 2,0. Segundo Silva (2003) o 
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coeficiente de segurança empregado no método das cargas admissíveis foi consagrado 

mediante um lento processo de observação dos resultados de sua utilização. 

 

2.6.2. Métodos semi-probabilísticos 

 

A abordagem semi-probabilística é fundamentada nos fatores de segurança parciais e 

consiste em transformar valores característicos em valores de cálculo através de 

coeficientes parciais de segurança. 

 

As incertezas associadas a cada uma das variáveis inerentes às propriedades do solo são 

consideradas através da aplicação dos coeficientes de segurança parciais. As ações são 

majoradas e as resistências minoradas pelos coeficientes de ponderação (HACHICH, 

2018). 

 

A norma brasileira de projeto e execução de fundações também contempla o método 

semi-empírico chamado de método dos estados limites, também conhecido por valores 

de projeto (SILVA, 2004). 

 

Na Figura 2.13 são apresentadas as representações da forma das curvas de solicitação e 

resistência em uma abordagem semi-probabilística. 

 

 

Figura 2.13 – Representação da forma das curvas de solicitação e resistência para a 

abordagem semi-probabilística (SILVA, 2004). 
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 Métodos dos estados limites 

 

O método dos estados limites determina um critério usado para definir um limite acima 

do qual um elemento não poderá mais ser utilizado (estado de limite de utilização), ou 

acima do qual será considerado inseguro (estado limite último). A norma 6122/2019 exige 

que a segurança da fundação seja verificada simultaneamente para o estado limite último 

(ELU) e de serviço (ELS) (ABNT, 2019). 

 

O estado limite último (ELU) é caracterizado por ter sido alcançada a máxima capacidade 

de suporte do sistema de fundação e o estado limite de serviço (ELS) decorrem de critérios 

de utilização normal, funcionalidade e durabilidade da supra estrutura associada ao 

sistema de fundação (ABNT, 2019). 

 

Segundo Santos (2007) para cada estado limite considerado, as solicitações de cálculo 

(solicitações características majoradas por um coeficiente parcial de segurança) não 

devem superar as resistências características minoradas através de um coeficiente parcial 

de segurança. De forma geral, os critérios básicos que um projeto baseado em estados 

limites deve satisfazer são: 

 

- Estado Limite Último (ELU): 

resistência de cálculo > solicitações de cálculo 

 

- Estado Limite de Serviço (ELS): 

recalques previstos < recalques toleráveis. 

 

2.6.3. Métodos probabilísticas 

 

Segundo Bernardo (1999), na abordagem probabilística, as diretrizes de projeto são 

fundamentadas em processos estatísticos, que tornam possível avaliar as incertezas 

presentes nas variáveis (Figura 2.14). 

 



51 

 

 

Figura 2.14 – Representação da forma das curvas de solicitação e resistência para a 

abordagem probabilística de cálculo (SILVA, 2004). 

 

Segundo Hachich (1978), quando a vida útil de uma estrutura é fixada, automaticamente 

estará associada uma probabilidade de ruína. Dessa forma o mais racional é incorporar a 

esse parâmetro de segurança nas atividades de concepção de projeto.  

 

Os métodos probabilísticos podem ser divididos em:  

- método probabilista condicionado (MPC); 

- método probabilista puro (MPP). 

 

No método probabilista condicionado (MPC) as variáveis são reconhecidas como 

variáveis alaetórias, o valor da probabilide de ruína é fixado e a verificação da ruptura 

fica condicionada a análise determinista da estrutura (SANTOS, 2007). 

  

Segundo Santos (2007), no método probabilista puro (MMP) a configuração de ruína é 

aleatória e não está associada a uma análise determinista da estrutura. Como a 

configuração da ruína também é aleatória a distribuição dos diversos modos de ruptura 

de uma estrutura podem ser descritos através de uma densidade de probabilidade 

(distribuição discreta) ou por funções de probabilidade de ruína (no caso discreto, onde 

número de modos de ruína é finito) . 

 

A consideração dos diversos modos de ruptura por meio de distribuições de probabilidade 

torna o MPP extremamente complexo e conduz a uma condição de modelo teórico 
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(SANTOS, 2007). O método tem sua importância singular, porém, mesmo no meio 

acadêmico este tem sido pouco abordado e não será aprofundado no presente texto. 

 

O método probabilistico condicionado pode ser divido em níveis, vinculados em função 

da forma e rigor das variáveis aleatórias envolvidas no cáculo. 

 

 Nível I 

 

O nível I é conhecido como processo dos valores extremos. De forma similar ao método 

semi-probabilístisco, neste critério as resistências devem ser minoradas (fator de 

minoração 𝜙1) e as cargas devem ser majoradas (fator de majoração γ1). A diferença é 

que as condições que intereferem na segurança são consideradas no cálculo, como por 

exemplo as consequências da ruína (SANTOS, 2007). 

 

O formato geral deste critério de projeto é: 

 

 𝜙1𝑅𝑛 ≥ ∑ 𝛾1𝑖. 𝑆𝑖 (2.52) 

 

Onde: 

𝜙1 = fator de minoração da resistência; 

𝑅𝑛 = resistência minorada; 

𝛾1𝑖 = fatores de majoração de carga 

 𝑆𝑖 = carga solicitante; 

 

Os fatores de majoração e minoração das cargas de solicitação e resistência, 

respectivamente, são ajustados de maneira a se obter maior uniformidade do índice de 

confiabilidade β, ou da probabilidade de falha Pf (AZEVEDO, 2011). 

 

 Nível II 

 

Segundo Madsen et al. (1986), Galambos (1992) e Diniz (2006) apud Azevedo (2011), o 

nível II consiste nos métodos do índice de confiabilidade. Neste critério emprega-se dois 
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valores para cada parâmetro “incerto” (usualmente média e variância) e uma medida da 

correlação entre parâmetros (usualmente covariância). Nessa condição, o índice de 

confiabilidade deve ser superior ao índice de confiabilidade admissível. 

 

 𝛽 ≥ 𝛽𝑎𝑑𝑚 (2.53) 

 

Onde: 

β = índice de confiabilidade; 

βadm = índice de confiabilidade admissível. 

 

 Nível III 

 

Ainda Segundo Madsen et al. (1986), Galambos (1992) e Diniz (2006) apud Azevedo 

(2011) o nível III é o critério que emprega a probabilidade de falha da estrutura como 

medida de sua confiabilidade. Neste nível a função densidade de probabilidade das 

variáveis básicas é requerida. Nessa condição a probabilidade de falha associada deve ser 

inferior à probabilidade de falha admissível. 

 

 𝑃𝑓 ≤ 𝑃𝑓𝑎𝑑𝑚
 (2.54) 

 

Onde: 

𝑃𝑓 = probabilidade de falha associada; 

𝑃𝑓𝑎𝑑𝑚
= probabilidade de falha admissível. 

 

 Nível IV 

 

Este nível abrange os elementos de confiabilidade e otimização no quesito de minimizar 

o custo total ou maximizar o benefício auferido ao longo da vida útil da estrutura. Um 

projeto ideal deve envolver não apenas estimativas de custos iniciais, mas também todos 

os custos envolvidos ao longo da vida útil (DINIZ, 2006) apud (AZEVEDO, 2011).  

 

O custo total ao longo da vida útil da estrutura é dado por: 
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 𝐶𝑉𝑈 = 𝐶𝑖 + 𝐶𝑖𝑛𝑠𝑝 + 𝐶𝑟 + 𝐶𝑑 + 𝐶𝑓  (2.55) 

 

Onde: 

CVU = custo total ao longo da vida útil da estrutura; 

Ci = custo inicial; 

Cinsp = custo da inspeção; 

Cr = custo do reparo; 

Cd = custo de demolição ou retirada de serviço da estrutura; 

Cf = custo associado à falha. 

 

O custo associado à falha é dado por: 

 

 𝐶𝑓 = ∑ 𝑃𝑓𝑖

𝑛

𝑖=1

. 𝐶𝑓𝑖  (2.56) 

 

Onde: 

 Pfi = probabilidade de falha associada ao i-ésimo modo de falha 

Cfi = custo associado ao i-ésimo modo de falha (custo em decorrência de danos, perda de 

vidas humanas etc.). 

 

 Nível V 

 

O nível V abrange o conceito do índice de qualidade de vida (“Life Quality Index” 

traduzido do inglês). O índice de qualidade de vida incorpora conceitos econômicos e do 

bem-estar humano, utilizado de forma objetiva na determinação de metas nacionais e no 

gerenciamento de riscos (AZEVEDO, 2011). 

 

2.6.4. Métodos segundo NBR 6122/2019 

 

Existem vários critérios de projeto que podem ser adotados para cálculo de uma fundação. 

A norma de projeto e execução de fundações NBR 6122/2019 preconiza as metodologias 
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de carga admissível (quando o cálculo é realizado em termos valores característicos, a 

partir de um fator de segurança global) e carga resistente de projeto (quando o cálculo é 

realizado em termos valores de projeto, a partir de fatores de segurança parciais) (ABNT, 

2019). 

 

Independentemente do método de cálculo o projeto deve assegurar que as fundações 

apresentem segurança quanto aos estados-limites últimos (associado ao colapso parcial 

ou total da obra) e aos estados-limite de serviço (quando ocorrem deformações, fissuras 

etc. que comprometem o uso da obra) (ABNT, 2019). 

 

A avaliação dos estados limites deve ser realizada para cada região representativa do 

empreendimento, definida a partir de subdivisões do terreno “que apresentam pequena 

variabilidade em suas características geotécnicas”. De forma geral os projetos são 

elaborados utilizando parâmetros geotécnicos médios. Estes são satisfatórios quando a 

variabilidade do subsolo é pequena. Nem sempre um único valor médio é representativo 

para toda a área de abrangência da edificação e surge a necessidade de subdividir a obra 

em regiões representativas (OLIVEIRA, 2013). 

 

Segundo a norma 6122/2019 (ABNT, 2019) os estados limites últimos representam 

mecanismos que conduzem ao colapso da fundação. Por consequência esses mecanismos 

devem ser verificados com vistas à segurança da estrutura. Os mecanismos que podem 

caracterizar os estados limites últimos são: 

- perda de estabilidade global; 

- ruptura por esgotamento da capacidade de carga do terreno; 

- ruptura por deslizamento (fundações superficiais); 

- ruptura estrutural em decorrência de movimentos de fundação; 

- arrancamento ou insuficiência de resistência por tração; 

- ruptura do terreno decorrente de carregamentos transversais; 

- ruptura estrutural (estaca ou tubulão) por compressão, flexão ou cisalhamento. 
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 Verificação estados limites últimos e fatores de segurança de fundações profundas 

 

Conforme indicado na norma 6122/2019 as resistências podem ser calculadas a partir de 

métodos semi-empíricos ou por meio de provas de carga executadas na fase de elaboração 

do projeto (ABNT, 2019).  

 

Segundo a ABNT (2019) para a condição de cálculo a partir de métodos semi-empíricos 

a carga admissível deve ser obtida considerando um fator de segurança de 2,0. A 

resistência característica (Rk) obtida a partir de ensaios de campo pode ser determinada 

por: 

 

 𝑅𝑘 = 𝑀𝑖𝑛 [
(𝑅𝑠𝑒)𝑚𝑒𝑑

𝜉1
;
(𝑅𝑠𝑒)𝑚𝑖𝑛

𝜉2
] (2.57) 

 

Onde: 

𝑅𝑘 = resistência característica; 

(𝑅𝑠𝑒)𝑚𝑒𝑑 = resistência determinada com base em valores médios dos resultados do ensaio 

de campo;  

(𝑅𝑠𝑒)𝑚𝑖𝑛 = resistência determinada com base em valores mínimos dos resultados do ensaio 

de campo;  

𝜉
1

 𝑒 𝜉
2

 = fatores de minoração da resistência. 

 

Os valores dos fatores de minoração da resistência (𝜉1 𝑒 𝜉2) definidos na norma 

6122/2019 (ABNT, 2019) são apresentados na Tabela 2.19. 

 

Tabela 2.19 – Valores dos fatores de minoração da resistência 𝜉1 𝑒 𝜉2para determinação 

de valores de característicos das resistências por métodos semi-empíricos baseados em 

ensaios de campo (ABNT, 2019). 

na 1 2 3 4 5 6 ≥10 

𝜉1 1,42 1,35 1,33 1,31 1,29 1,27 1,27 

𝜉2 1,42 1,27 1,23 1,20 1,15 1,13 1,11 
a n = número de perfis de ensaios por região representativa do terreno.  
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A norma 6122/2019 (ABNT, 2019) destaca que, caso sejam executados ensaios 

complementares à sondagem à percussão, os valores 𝜉1 𝑒 𝜉2 podem ser multiplicados por 

0,9. Adicionalmente, se utilizados os fatores de minoração da Tabela 2.19, quando 

adotado o método de valores admissíveis, para determinar a carga admissível deve-se 

adotar um fator de segurança global mínimo de 1,4 (ABNT, 2019). 

  

Para o cálculo a partir de provas de carga é necessário que as mesmas sejam estáticas, 

especificadas na fase de projeto e executadas no início da obra, de maneira que, seja 

possível adequar o projeto para as demais estacas. Ademais, as provas de carga devem 

ser levadas até a uma carga de no mínimo duas vezes a carga admissível prevista em 

projeto (ABNT, 2019). 

 

O fator de segurança empregado na determinação da carga admissível é fixado em 1,6 e 

para a carga resistente de projeto deve ser adotado o valor de 1,4, excepcionalmente, 

quando for realizado um número maior de provas de carga em uma mesma região 

representativa. A resistência característica (Rk) pode ser obtida por: 

 

 𝑅𝑘 = 𝑀𝑖𝑛 [
(𝑅𝑝𝑐)

𝑚𝑒𝑑

𝜉3
;
(𝑅𝑝𝑐)

𝑚𝑖𝑛

𝜉4
] (2.58) 

 

Onde: 

𝑅𝑘 = resistência característica; 

(𝑅𝑝𝑐)
𝑚𝑒𝑑

 = resistência determinada com base em valores médios dos resultados das 

provas de carga;  

(𝑅𝑝𝑐)
𝑚𝑖𝑛

 = resistência determinada com base em valores mínimos médios dos resultados 

das provas de carga; 

𝜉
3

 𝑒 𝜉
4

 = fatores de minoração da resistência. 

 

Os valores dos fatores de minoração da resistência (𝜉3 𝑒 𝜉4) definidos na norma 

6122/2019 são apresentados na Tabela 2.20. 
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Tabela 2.20 – Os valores dos fatores de minoração da resistência 𝜉3 𝑒 𝜉4para 

determinação de valores de característicos das resistências obtidos por provas de carga 

estáticas (ABNT, 2019). 

na 1 2 3 4 ≥5 

𝜉3 1,14 1,11 1,07 1,04 1,00 

𝜉4 1,14 1,10 1,05 1,02 1,00 
a n = número de provas de carga em estacas de mesma característica, por região 

representativa do terreno. 

 

Adicionalmente, se utilizados os fatores de minoração da Tabela 2.20, quando adotado o 

método de valores admissíveis, para determinar a carga admissível deve-se adotar um 

fator de segurança global mínimo de 1,4 (ABNT, 2019). 

 

 Verificação dos estados limites de serviço 

 

A verificação dos estados limites de serviço de um projeto de fundação deve atender a: 

 

 𝐸𝑘 ≤ 𝐶𝑎 (2.59) 

 

Onde: 

𝐸𝑘 = valor do efeito das ações (calculado considerando-se os parâmetros geotécnicos 

característicos e ações características); 

Ca = valor limite de serviço (admissível) do efeito das ações. 

 

Ressalta-se que o valor limite de serviço corresponde ao comportamento que comprometa 

o desempenho da estrutura. Devem ser considerados: 

- recalques excessivos; 

- levantamento excessivos decorrentes, por exemplo, de expansão do solo ou outras 

causas; 

- vibrações inaceitáveis. 

 

Segundo a norma 6122/2019 (ABNT, 2019), as análises dos estados limites de serviço 

relacionadas a deslocamentos e deformações devem considerar: 
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- a confiabilidade com qual os valores de deslocamentos aceitáveis podem ser 

estabelecidos; 

- velocidade do recalque e movimentos do terreno de fundação; 

- tipo de estrutura e material de construção; 

- tipo de fundação; 

- natureza do solo; 

- finalidade da obra; 

- influência nas estruturas, utilidades e edificações vizinhas. 

 

 Métodos de cálculo de carga admissível e/ou carga resistente de projeto 

 

Para se determinar a carga admissível ou carga de projeto devem ser considerados os 

seguintes fatores: 

- características geomecânicas; 

- profundidade da ponta ou base da fundação; 

- posição e forma dos elementos de fundação; 

- posição do nível freático; 

- eventual alteração das características dos solos (expansivos, colapsíveis etc.) devido a 

agentes externos (encharcamentos, contaminações, agressividade etc.); 

- alívio de tensões; 

- eventual ocorrência de solicitações adicionais como atrito negativo e esforços 

horizontais devidos a carregamentos assimétricos; 

- características ou peculiaridades da obra; 

- sobrecargas externas; 

- inclinação da carga; 

- estratigrafia do terreno; 

- recalques.  

 

A carga admissível ou de projeto pode ser determinada a partir da interpretação de provas 

de cargas estáticas, métodos estáticos, métodos dinâmicos, fórmulas dinâmicas e ensaios 

de carregamento dinâmicos (ABNT, 2019). 
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Para obtenção da carga admissível ou de projeto a partir de provas de carga estáticas é 

necessário determinar a carga de ruptura resultante do ensaio. O mesmo deve ser realizado 

conforme descrito na norma NBR 12131/2006 - Estacas - Prova de carga estática - 

Método de ensaio (ABNT, 2006).  

 

Nas situações de ensaio que em a ruptura nítida não for observada (situação em que a 

carga de ruptura é obtida sem necessidade de interpretação) é necessário extrapolar a 

curva carga-recalque para estimar o valor da carga de ruptura. 

 

A norma 6122/2019 (ABNT, 2019) prescreve que nesses casos a extrapolação seja 

realizada por critérios consagrados na engenharia geotécnica sobre uma curva carga 

recalque do primeiro carregamento. No caso de uma ruptura convencional o recalque é 

obtido por: 

 

 ∆𝑟=
𝑃𝑟 . 𝐿

𝐴 . 𝐸
+

𝐷

30
 (2.60) 

 

Onde: 

∆𝑟 = recalque de ruptura convencional; 

𝑃𝑟   = carga de ruptura convencional; 

L = comprimento da estaca; 

A = área da seção transversal da estaca; 

E = módulo de elasticidade do material da estaca; 

D = diâmetro do círculo circunscrito à estaca. 

 

A representação da carga de ruptura convencional é apresentada Figura 2.15. 
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Figura 2.15 – Carga de ruptura convencional (ABNT, 2019). 

 

Segundo a norma 6122/2019 na interpretação da prova de carga devem ser considerados: 

a natureza do terreno, a velocidade do carregamento e a estabilização dos recalques. Além 

disso, durante o ensaio o atrito lateral deve ser sempre positivo (ABNT, 2019). 

 

Para obtenção da carga admissível ou de projeto a partir de provas de carga dinâmicas o 

ensaio deve ser realizado conforme descrito na norma NBR 13208/2007 – Ensaios de 

carregamento dinâmico (ABNT, 2007). 

 

Nos métodos dinâmicos a estimativa de carga é obtida através da verificação do seu 

comportamento sob a ação de carregamento dinâmico. O ensaio avalia as cargas 

mobilizadas na interface solo-estaca, obtidas através da interpretação da teoria da equação 

da onda unidimensional no estaqueamento (VALVERDE, 2018).  

 

A norma NBR 6122/2019 permite que o ensaio dinâmico substitua o ensaio estático na 

proporção de cinco para um, isto é, cada prova de carga estática pode ser substituída por 

cinco ensaios de carregamento dinâmico (ABNT, 2019).  

 

Na determinação da carga admissível ou carga de projeto, é importante ressaltar que os 

mecanismos que caracterizam os estados limites últimos (descritos anteriormente no item 

“Verificação dos estados limites últimos e fatores de segurança de fundações profundas”) 

devem ser verificados com vistas à segurança (ABNT, 2019). 
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2.7. CONFIABILIDADE DE FUNDAÇÕES 

 

Como demostrado no item 2.6.4 a norma 6122/2019 (ABNT, 2019) contempla o método 

de carga admissível adotando um fator de segurança global e o método de valores de 

projeto baseados nos fatores de segurança parciais. Entretanto nenhum dos dois métodos 

garante a ausência de ruptura e ambos são insuficientes para realizar uma análise 

abrangente de segurança de fundação. Nesse contexto é necessário verificar também a 

probabilidade de ruína mediante a análise de confiabilidade (CINTRA e AOKI, 2010). 

 

A segurança avaliada através de análises de confiabilidade considera as variabilidades e 

identifica a probabilidade de ocorrências de falhas. Dessa forma, permite-se projetar 

estruturas com possibilidade de ruína mínima aceitável (CINTRA e AOKI, 2010). 

 

Segundo Soares (2001), compreender qualitativamente as incertezas existentes na 

previsão do comportamento do sistema de fundações e proporcionar segurança associada 

a probabilidade de ruína são alguns dos principais interesses do uso da análise de 

confiabilidade. 

 

2.7.1. Incertezas 

 

Na engenharia geotécnica as incertezas são inevitáveis. A formação dos solos é originária 

de fenômenos geológicos naturais e apresenta propriedades com alta variabilidade que 

afetam sua resistência e compressibilidade (RILHO, 2011). 

 

Segundo (HACHICH, 2016), a natureza das incertezas pode ser classificada em incerteza 

intrínseca, de modelagem, de parâmetro ou estatística. 

 

A incerteza intrínseca é proveniente da aleatoriedade dos fenômenos naturais ou 

fenômenos físicos. Propriedades mecânicas dos solos, carregamento atuante e 

propriedade mecânica dos materiais são exemplos de variáveis que podem ser citadas 

(RILHO, 2011). 
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A incerteza de modelo consiste nos erros associados à modelagem adotada para retratar 

o problema em questão. São erros provenientes muitas vezes de simplificações 

necessárias e resultam em incertezas entre a previsão e a realidade (AZEVEDO, 2007).  

 

A incerteza estatística é aquela relativa à falta de acurácia na estimativa de parâmetros de 

dimensionamento de projeto. Essa incerteza está fortemente relacionada a um programa 

de investigação insuficiente ou a um número de ensaios limitado, muitas vezes devido a 

altos custos associados (AZEVEDO, 2011). 

 

Segundo Azevedo (2011), pode-se citar ainda a incerteza devido a erros humanos. Esta, 

está associada à intervenção humana no processo de elaboração e execução das soluções 

dos problemas geotécnicos. Erros na execução dos ensaios, na interpretação dos 

resultados dos ensaios, nos cálculos e nas definições de projeto são exemplos de 

incertezas causadas por erros humanos.  

 

2.7.2. Conceitos de estatística 

 

Conforme descrito por Duncan (2000), os fatores de segurança adotados na prática da 

engenharia foram definidos com base nas experiencias passadas e é comum utilizar os 

mesmos fatores de segurança para condições com diferentes incertezas. Os cálculos de 

confiabilidade possibilitam avaliar os efeitos combinados das incertezas e permite 

distinguir entre as condições em que as dispersões são particularmente altas ou baixas. 

 

Em uma análise de confiabilidade os dados são agrupados em histogramas e/ou curvas de 

distribuição de frequência sendo necessário dominar conceitos básicos de estatística. 

Atualmente ainda existe uma grande dificuldade em incorporar análises probabilísticas 

às normas e práticas da engenharia. Esta situação, pode ser atribuída à deficiência do 

conhecimento de princípios estatísticos pela grande maioria dos engenheiros (ASSIS, 

ESPÓSITO, et al., 2011). 
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 Histograma e frequências 

 

Histogramas são diagramas de barras que representam a distribuição de frequência de um 

conjunto de dados. As curvas de densidade de probabilidade são obtidas através de 

histogramas com a finalidade de agrupar a massa de dados em classes. A classe define o 

intervalo ou amplitude da massa de dados (OLIVEIRA, 2013). 

 

O número de dados compreendidos em cada classe denomina-se frequência absoluta. Já 

a relação entre a frequência absoluta e o número de dados pertencentes à amostra em 

estudo é definida como frequência relativa (Figura 2.16) (OLIVEIRA, 2013). 

  

 

Figura 2.16 – Exemplo de Histograma (CINTRA e AOKI, 2010). 

 Curva de probabilidade, média, desvio padrão e coeficiente de variação. 

 

Uma variável aleatória contínua pode ser apresentada por meios de curvas. As curvas de 

probabilidade podem ser entendidas como histogramas com intervalo de classes tendendo 

a zero (Figura 2.17) (OLIVEIRA, 2013).  

 

 

Figura 2.17 – Curva de distribuição contínua (FREUD, 2006) apud (OLIVEIRA, 2013). 
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Em um conjunto de dados existem medidas que representam as propriedades de tendência 

central e dispersão do conjunto. A maioria dos dados apresenta uma tendência de se 

concentrar em torno de um ponto central e dessa forma é possível selecionar um valor 

médio para descrever o conjunto. A média de uma amostra representa a soma dos dados 

dividida pelo número de amostras (LEVINE, STEPHAN e SZABAT, 2016). 

 

 �̅� =
∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖

𝑛
 (2.61) 

 

Em que: 

�̅� = média amostral; 

𝑋𝑖 = elementos da amostra; 

𝑛 = número total de elementos da amostra. 

 

A variância é uma medida de dispersão que indica o quão distante a amostra se encontra 

da média. Matematicamente é a medida obtida pela soma dos quadrados da diferença 

entre cada valor e a média aritmética dividida pela quantidade de elementos observados 

subtraído de um (ASSIS, ESPÓSITO, et al., 2011). 

 

 𝑣𝑎𝑟 =
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖

𝑛 − 1
 (2.62) 

 

Em que: 

var = variância da amostra; 

𝑋𝑖 = elementos da amostra; 

�̅� = média amostral; 

𝑛 = número total de elementos da amostra. 

 

Por sua vez o desvio padrão é a raiz quadrada da variância e expressa o grau de dispersão 

de um conjunto de dados. Quanto mais próximo de 0 for o desvio padrão, mais 

homogêneo são os dados (LEVINE, STEPHAN e SZABAT, 2016). 
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 𝑠 = √𝑣𝑎𝑟 (2.63) 

 

Em que: 

s = desvio padrão; 

var = variância. 

 

Segundo Levine, Stephan e Szabat (2016), o coeficiente de variação (cov) é uma medida 

adimensional de dispersão da amostra e fornece a variação da amostra em relação à média. 

Neste caso, quanto menor o seu valor mais homogêneo será a amostra. Verifica-se que, 

em função do coeficiente de variação ser dado em porcentagem, é possível comparar 

grandezas que possuem unidades de medida distintas.  

 

 𝑐𝑜𝑣 = 100.
𝑠

�̅�
 (2.64) 

 

Em que: 

𝑐𝑜𝑣 = coeficiente de variação; 

s = desvio padrão; 

�̅� = média amostral. 

 

2.7.3. Conceitos envolvidos na análise de confiabilidade 

 

Para desenvolver uma análise de confiabilidade de fundações é importante compreender 

as variáveis e conceitos necessários para o cálculo da possibilidade de ruína da estrutura. 

Na sequência serão abordadas as variáveis envolvidas (resistência e solicitação) e 

conceitos de margem de segurança, probabilidade de ruína e índice de confiabilidade. 

 

 Curvas distribuição de solicitação e resistência 

 

Segundo Cintra e Aoki (2010), cada elemento isolado de fundação apresenta um valor de 

capacidade de carga geotécnica (resistência, R) e uma carga atuante (solicitação, S). Em 

função da variabilidade do subsolo, cada estaca do estaqueamento pode apresentar 

diferentes valores de resistência. Em relação às solicitações, as diversas hipóteses de 
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cálculo também ocasionam inúmeros valores possíveis de solicitação atuante. A dispersão 

associada a estas medidas permite que R e S sejam analisadas estatisticamente por meio 

de curvas de densidade de probabilidade de 𝑓𝑆(𝑆) e 𝑓𝑅(𝑅) (Figura 2.18). 

 

 

Figura 2.18 – Representação esquemática das curvas de densidade de probabilidade 

(CINTRA e AOKI, 2010). 

 

Segundo Oliveira (2013) as proposições descritas na bibliografia geralmente aproximam 

as curvas de solicitação e de resistência a curvas normais. Essa condição se justifica em 

função da simplicidade de se caracterizar uma curva normal, uma vez que a mesma é 

função da média e do desvio padrão. 

Segundo Cintra e Aoki (2010) é plausível considerar que uma variação nas solicitações 

resulte em um coeficiente de variação de pelo menos 10%, uma vez que a distribuição de 

carga entre estacas do grupo não é homogênea. 

 

A variação dos valores de resistência é dada em função principalmente da formação 

geológica geotécnica do local onde o estaqueamento está implantado. Silva (2003), em 

sua dissertação de mestrado, identificou coeficientes de variação variando entre 13,2% a 

48,5% e valor médio de 36,1%. 
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 Margem de segurança  

 

A função Margem (Z) é definida como a diferença entre as resistências médias (Rmed) e 

as solicitações médias (Smed). Logo, a condição de ruína é caracterizada para margem de 

segurança (Z) inferior a zero (CINTRA e AOKI, 2010).  

 

 𝑍𝑚𝑒𝑑 = 𝑅𝑚𝑒𝑑 − 𝑆𝑚𝑒𝑑 (2.65) 

 

Para a condição específica na qual as curvas de solicitações e resistências sejam definidas 

por uma distribuição normal, o desvio padrão da margem de segurança será: 

  

 𝑠𝑧 = √(𝑠𝑅)2 + (𝑠𝑆)2 (2.66) 

 

Em que: 

𝑠𝑅 = desvio padrão da curva de resistência; 

𝑠𝑆= desvio padrão da curva de solicitação. 

 

Sendo o fator de segurança (FS) é definido por:  

 

 𝐹𝑆 =
𝑅𝑚𝑒𝑑

𝑆𝑚𝑒𝑑
 (2.67) 

 

Tem-se: 

 

 𝑍𝑚𝑒𝑑 = 𝑆𝑚𝑒𝑑. (𝐹𝑆 − 1) (2.68) 

 

 Índice de confiabilidade 

 

O índice de confiabilidade (𝛽) é um importante parâmetro para avaliar a probabilidade de 

ruína e consiste no valor médio da margem de segurança (𝑍𝑚𝑒𝑑) em termos de unidades 

de desvio padrão (𝑠𝑧), conforme representado na Figura 2.19 (CINTRA e AOKI, 2010).  
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Figura 2.19 – Função margem de segurança (CINTRA e AOKI, 2010). 

 

 𝑍𝑚𝑒𝑑 =  𝛽. 𝑠𝑧 (2.69) 

 

Onde: 

𝑍𝑚𝑒𝑑 = margem de segurança média; 

𝛽 = índice de confiabilidade; 

 𝑠𝑧 = desvio padrão da margem de segurança. 

 

Por definição, o índice de confiabilidade (𝛽) é inversamente proporcional ao coeficiente 

de variação da margem de segurança (𝑐𝑜𝑣𝑍). Tem-se que: 

 

 𝛽 =  
𝑍𝑚𝑒𝑑

𝑠𝑧
=  

1

𝑐𝑜𝑣𝑍
 (2.70) 

 

Onde: 

𝑍𝑚𝑒𝑑 = margem de segurança média; 

𝛽 = índice de confiabilidade; 

 𝑠𝑧 = desvio padrão da margem de segurança; 

𝑐𝑜𝑣𝑍 = coeficiente de variação da margem de segurança. 

 

Dessa forma, verifica-se que quanto maior o coeficiente de variação da margem de 

segurança menor será a confiabilidade expressa por 𝛽. 
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 Probabilidade de Ruína 

 

Segundo Aoki (2008), a probabilidade de ruína representa a possibilidade dos esforços 

solicitantes superarem as resistências oferecidas pelo sistema de fundação. Graficamente 

corresponde à área situada abaixo da curva pontilhada indicada na Figura 2.20 dada por:  

 

 𝑝𝑓 = ∫ 𝑓𝑠(𝑆). 𝑓𝑅(𝑅)𝑑𝑠
∞

−∞

 (2.71) 

 

Em que: 

𝑓𝑆(𝑆) = curva de distribuição de solicitação; 

𝑓𝑅(𝑅) = curva de distribuição de resistência. 

 

 

Figura 2.20 – Curva de probabilidade de ruína (CINTRA e AOKI, 2010). 

 

Observa-se que a área situada abaixo da curva pontilhada é inferior à situada abaixo das 

curvas de 𝑓𝑆(𝑆) e 𝑓𝑅(𝑅). Isso ocorre porque a probabilidade de ruína corresponde, no 

cálculo integral, a uma convolução (operador linear que, a partir de duas funções dadas, 

resulta numa terceira) das funções FR(S) e fS(S) indicada na Figura 2.21. (CINTRA e 

AOKI, 2010).  

 

A função FR(S) é a distribuição acumulada de 𝑓𝑅(𝑅), condicionada por valores da função 

𝑓𝑆(𝑆). Após o ponto C da Figura 2.20, os valores de probabilidade de ocorrência de R são 

maiores que S, e no cálculo de FR(S), deve-se limitar o valor de 𝑓𝑅(𝑆) ao valor de 𝑓𝑆(𝑆) 

disponível. Essa limitação condiciona a convolução (CINTRA e AOKI, 2010). 
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Segundo (AOKI, 2008), a função FR(S) corresponde à área hachurada da Figura 2.21. 

Essa área pode ser matematicamente calculada por planilhamento da curva indicada.  

 

 

Figura 2.21 – Convolução: definição das funções fS(s) e FR(s) da equação (2.71) (AOKI, 

2008). 

 

A probabilidade de ruína condicionada 𝑝𝑓,𝑅 pode ser calculada de forma prática, 

ordenando-se todos os valores de resistência em ordem crescente e comparando-se, termo 

a termo, com todos os valores de solicitação ordenados em ordem decrescente. Essa 

situação resulta na área hachurada à esquerda do ponto A da Figura 2.22 (AOKI, 2008).  

  

 

Figura 2.22 – Probabilidade de ruína condicionada: casos de resistência crescente ou 

solicitação crescente (AOKI, 2008). 

 

Procedendo de modo inverso, a probabilidade de ruína condicionada 𝑝𝑓,𝑆
 (correspondente 

à área hachurada à direita do ponto A da Figura 2.22),  pode ser calculada ordenando-se 

todos os valores de solicitação em ordem crescente e comparando-se, termo a termo, com 

todos os valores de resistência ordenados em ordem decrescente (AOKI, 2008). 
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Na situação em estudo, segundo Aoki (2008), para o cálculo da probabilidade de ruína 

foi considerado que a solicitação e resistência são variáveis aleatórias, entretanto muitas 

vezes a ruína pode estar condicionada à ocorrência de um evento previsto. Para 

exemplificar, tem-se que, a probabilidade de ruína de uma estrutura com blocos sobre 

mais de uma estaca está condicionada à ruptura de um apoio (bloco + pilar da estrutura). 

A ruína de uma única estaca de fundação acarreta uma redistribuição da solicitação nas 

demais estacas do bloco, sem ocorrer necessariamente a ruptura do apoio (bloco + pilar 

da estrutura). Nesse caso, deve-se avaliar as consequências da plastificação de uma estaca 

do grupo. Trata-se de um dos aspectos da análise de vulnerabilidade ao evento de ruína 

previsto (AOKI, 2008). 

 

 Análise de vulnerabilidade 

 

A análise de vulnerabilidade consiste em identificar e quantificar os processos de falha e 

seu impacto na segurança do sistema. 

 

Para a engenharia de fundações, a análise da vulnerabilidade é uma importante ferramenta 

para garantir a confiabilidade de um estaqueamento. Uma vez identificada os processos 

e estruturas mais vulneráveis à ruptura, é possível traçar um plano de ação a título de 

preservar a qualidade do estaqueamento em questão.  

 

De forma prática, recomenda-se realizar um controle rigoroso das estruturas mais 

vulneráveis.  Esse controle pode ser realizado tanto no quesito de verificação das cargas 

resistentes, por meio de execução de provas de carga por exemplo, quanto no quesito de 

controle executivo das estacas, através da avaliação dos dados fornecidos pelo executor. 

 

2.7.4. Análise de confiabilidade 

 

Segundo Silva (2003) a análise de confiabilidade consiste basicamente em determinar o 

risco de ruína da estrutura em questão a partir da determinação da probabilidade de ruína 

e/ou do índice de confiabilidade. 
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Para realizar a análise de confiabilidade inicialmente deve-se proceder à análise estatística 

das variáveis resistência (R) e solicitação (S). Os dados podem ser diagramados em 

histogramas de frequência de ocorrência e, na sequência, as curvas das funções de 

densidade de probabilidade de resistência 𝑓𝑅(𝑅) e de solicitação 𝑓𝑆(𝑆) são ajustadas, 

considerando as variabilidades existentes (Figura 2.23) (CINTRA e AOKI, 2010).  

 

 

Figura 2.23 – Curvas de densidade de probabilidade de solicitação e resistência (AOKI, 

2008). 

 

Dessa forma, devem ser calculados os valores médios de solicitação (Sméd) e de resistência 

(Rméd), bem como os respectivos valores de desvio padrão (ss e sr) e coeficientes de 

variação (𝑐𝑜𝑣𝑠 e  𝑐𝑜𝑣𝑅) das curvas de 𝑓𝑆(𝑆) e 𝑓𝑅(𝑅), com o intuito de definir a dispersão 

ou variabilidade das funções (CINTRA e AOKI, 2010). 

 

Os valores médios são dados por: 

 

 𝑆𝑚é𝑑 =
∑ 𝑆𝑖

𝑛
𝑖

𝑛
 (2.72) 

 

Em que: 

𝑆𝑚é𝑑 = solicitação média amostral; 

𝑆𝑖 = valores de solicitação dos elementos da amostra; 

𝑛 = número total de elementos da amostra. 

 

 𝑅𝑚é𝑑 =
∑ 𝑅𝑖

𝑛
𝑖

𝑛
 (2.73) 
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Em que: 

𝑅𝑚é𝑑 = resistência média amostral; 

𝑅𝑖 = valores de resistência dos elementos da amostra; 

𝑛 = número total de elementos da amostra. 

 

Os valores de desvios padrão são definidos por: 

 

 𝑠𝑠 = √𝑣𝑎𝑟𝑠 (2.74) 

 

Em que: 

𝑠𝑠 = desvio padrão da curva de solicitação; 

𝑣𝑎𝑟𝑠 = variância da curva de solicitação. 

 

 𝑠𝑅 = √𝑣𝑎𝑟𝑅 (2.75) 

 

Em que: 

𝑠𝑅 = desvio padrão da curva de resistência;  

𝑣𝑎𝑟𝑅 = variância da curva de resistência; 

 

Finalmente, os coeficientes de variabilidade de solicitação (𝑐𝑜𝑣𝑠) e resistência (𝑐𝑜𝑣𝑅) são 

dados respectivamente por: 

 

 𝑐𝑜𝑣𝑠 =
𝑠𝑅

𝑆𝑚é𝑑
 (2.76) 

 

 𝑐𝑜𝑣𝑅 =  
𝑠𝑅

𝑅𝑚é𝑑
 (2.77) 

Em que: 

𝑐𝑜𝑣𝑠 e 𝑐𝑜𝑣𝑅 = coeficiente de variação da curva de solicitação e da resistência 

(respectivamente); 

𝑠𝑅  e 𝑠𝑠= desvio padrão da curva de solicitação e de resistência (respectivamente); 

𝑆𝑚é𝑑 e 𝑅𝑚é𝑑= solicitação e resistência média amostral (respectivamente); 
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Segundo Aoki (2008), a partir da caracterização das curvas de solicitação e resistência, 

procede-se o cálculo da probabilidade de ruína. O resultado representa a possibilidade da 

solicitação superar a resistência (área abaixo do intercepto das curvas de solicitação e 

resistência) e é dado pela integral da curva de densidade de probabilidade de ruína 

expressa pela equação (2.71). O cálculo pode ser procedido com auxílio de um programa 

computacional. 

 

Conforme descrito por Cintra e Aoki (2010), a probabilidade de ruína também pode ser 

obtida através dos conceitos de margem de segurança e índice de confiabilidade. Na 

Figura 2.19 é apresentada a curva de margem de segurança e a definição de fronteira de 

ruína e probabilidade de ruína no método do índice de confiabilidade β. 

 

A margem de segurança representa a diferença entre as resistências médias (Rmed) e as 

solicitações médias (Smed). Nessa condição, a situação de ruína é igual à soma de todas as 

possibilidades de que margem seja menor ou igual a zero (CINTRA e AOKI, 2010). 

 

Sabe-se que: 

 

 𝑍𝑚𝑒𝑑 =  𝛽. 𝑠𝑧  (2.78) 

 

Onde: 

𝑍𝑚𝑒𝑑 = margem de segurança; 

𝛽 = índice de confiabilidade; 

 𝑠𝑧 = desvio padrão da margem de segurança. 

 

Por definição, o índice de confiabilidade (𝛽) é inversamente proporcional ao coeficiente 

de variação da margem de segurança (𝑐𝑜𝑣𝑍). Tem-se que: 

 

 𝛽 =  
𝑍𝑚𝑒𝑑

𝑠𝑧
=  

1

𝑐𝑜𝑣𝑍
 (2.79) 

 

Onde: 

𝑍𝑚𝑒𝑑 = margem de segurança; 
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𝛽 = índice de confiabilidade; 

 𝑠𝑧 = desvio padrão; 

𝑐𝑜𝑣𝑍 = coeficiente de variação da margem de segurança. 

 

Conforme descrito por Cintra e Aoki  (2010), de forma prática, quanto menor o valor da 

margem de segurança, maior será a probabilidade de ruína e por consequência o índice 

de confiabilidade representa uma medida indireta da ruína.  Como demonstrado por Ang 

e Tang (1984) apud Cintra e Aoki (2010) a probabilidade de ruína é uma função do índice 

de confiabilidade. No caso de distribuições normais ou gaussianas tem-se: 

 

 𝑝𝑓 =  1 − Φ(𝛽) (2.80) 

 

𝛽 = índice de confiabilidade; 

Φ = função de distribuição normal tabelada em livros de estatística. 

 

A probabilidade de ruína pode ser determinada facilmente a partir do índice de 

confiabilidade (𝛽) pela expressão: 

 

 𝑝𝑓 =  
1

10𝛽
 (2.81) 

 

2.7.5. Relação entre probabilidade de ruína e fator de segurança 

 

Visto que a formulação do fator de segurança global (FS) envolve apenas a relação entre 

valores médios de resistência e solicitação, cria-se a ilusão de ausência de risco para a 

condição em que o fator de segurança se apresenta superior a um (CINTRA e AOKI, 

2010). 

 

Na realidade, o fator de segurança global indica o afastamento entre curvas de solicitação 

e resistência. Quanto maior o fator de segurança global (mais afastadas as curvas) menor 

será a área abaixo da curva pontilhada e por consequência menor será a probabilidade de 

ruína (CINTRA e AOKI, 2010). 

 



77 

 

Segundo Cintra e Aoki  (2010), o fator de segurança global de um estaqueamento é 

estatisticamente dependente do índice de confiabilidade, do desvio padrão, do esforço 

resistente e do esforço de solicitação. A partir da combinação das equações (2.68) e (2.69) 

apresentadas no item 2.7.3, é possível isolar o FS e demostrar que o fator de segurança 

global se torna matematicamente dependente do índice de confiabilidade e dos 

coeficientes de variação ss e sr, e das curvas de solicitação e de resistência respectivamente.  

 

O fator de segurança global pode ser expresso por: 

 

 𝐹𝑆 =  
1 + 𝛽. √𝑠𝑠

2 + 𝑠𝑅
2 − 𝛽2. 𝑠𝑠

2. 𝑠𝑅
2 

1 − 𝛽2. 𝑠𝑅
2

 (2.82) 

 

Onde: 

𝛽 = índice de confiabilidade; 

𝑠𝑠 = desvio padrão da solicitação; 

𝑠𝑅 = desvio padrão da resistência. 

 

Fazendo o inverso, o índice de confiabilidade pode ser expresso por: 

 

 𝛽 =  
1 − 1

𝐹𝑆⁄ .

√𝑠𝑅
2 + (1

𝐹𝑆⁄ )
2

. 𝑠𝑠
2 

 (2.83) 

 

Sabendo que a probabilidade de ruína é função do índice de confiabilidade, Aoki  (2008) 

conclui que existe uma correspondência entre o fator de segurança (FS) e a probabilidade 

de ruína (pf). Dessa forma o fator de segurança e a probabilidade de ruína não podem ser 

tratados separadamente reforçando a importância da inclusão da análise de confiabilidade 

para avaliação da segurança.  

 

A relação entre o fator de confiabilidade β e o inverso da probabilidade de ruína (N) é 

apresentada na Figura 2.24. 
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Figura 2.24 – Relação entre fator de confiabilidade e probabilidade de ruína N = 1/pf 

(AOKI, 2008). 

 

2.7.6. Valores de referência de probabilidade de ruína 

 

A norma brasileira de fundações 6122/2019 (ABNT, 2019) não estabelece valores 

máximos para probabilidade de ruína. Portanto o projetista deve determinar o valor da 

probabilidade de ruína mediante a utilização de fatores de segurança normatizados em 

função do tipo da obra e consequência da ruína, em termos econômicos sociais e 

ambientais. 

 

Segundo (CINTRA e AOKI, 2010) na literatura, ainda não há prescrições para elementos 

isolados de fundações por estacas. As referências existentes tratam apenas da 

probabilidade de ruína de obras de fundação como um todo.  

 

Conforme citado (CINTRA, AOKI, et al., 2013) Lumb (1996) sugere um valor de ruína 

para a estabilidade de fundações da ordem de 1/1.000 a 1/100.000. Por outro lado, 

Meyerhof (1969) considera que os fatores de segurança de 2 a 3 usados em projetos de 

fundações correspondem a uma probabilidade de ruína de 1/1.000 a 1/10.000. Para 

Whitman (1984), a probabilidade de ruína admissível de fundações seria de 1/100 a 

1/1.000.   
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Nos países do hemisfério norte e na comunidade europeia as normas já exigem a 

verificação de probabilidade de ruína das estruturas concomitantemente com a verificação 

dos fatores de segurança parciais. 

 

 Limites do EUROCODE 

 

No cenário internacional o emprego das análises de confiabilidade e probabilidade de 

ruína em projetos de fundações é recomendado em norma desde o início da década de 90.  

 

Em normas internacionais os conceitos de confiabilidade estão mais consolidados. Pode-

se citar, por exemplo, a norma AS/NZS 4360:1995 Risk Management da Austrália e Nova 

Zelândia e o Eurocode, que prescreve para diversas classes de consequências (Tabela 

2.21), índices de confiabilidade β e probabilidade de ruína (Tabela 2.20)  (AOKI, 2008). 

 

Tabela 2.21 – Classe de consequências conforme Eurocode em 1990, citado por Aoki 

(2008). 

Classe de 

consequência 
Descrição Edificações e obras civis 

CC3 

Alta consequência em termos de 

perda de vidas humanas e 

consequência muito grande em 

termos econômico, social ou 

ambiental. 

Estádios, edifícios públicos onde 

as consequências da ruína são 

altas (por exemplo sala de 

concertos). 

CC2 

Média consequência em termos de 

perda de vidas humanas e 

consequência considerável em 

termos econômico, social ou 

ambiental. 

Edifícios residenciais, edifícios 

comerciais, edifícios públicos 

onde as consequências da ruína 

são médias (por exemplo edifício 

de escritórios). 

CC1 

Baixa consequência em termos de 

perda de vidas humanas e 

consequência pequena ou 

negligenciável em termos 

econômico, social ou ambiental. 

Edifícios agrícolas, onde 

normalmente não entram pessoas 

(por exemplo edifício de 

estocagem e estufa). 
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Tabela 2.22 – Valores mínimos de β, segundo Eurocode EM 1990, citado por Aoki 

(2008). 

Classe de 

confiabilidade 

Período de referência de 1 ano Período de referência de 50 anos 

Mínimo valor 

de β 

Probabilidade 

de ruína 

máxima 

Mínimo valor 

de β 

Probabilidade 

de ruína 

máxima 

RC3 5,2 
9,964E-08 

(1/10.036.130) 
4,3 

8,540E-06 

(1/117.096) 

RC2 4,7 
1,031E-06 

(1/969.932) 
3,8 

7,235E-05 

(1/13.822) 

RC1 4,2 
1,335E-05 

(1/74.906) 
3,3 

4,834E-04 

(1/2.069) 

 

O Eurocode classifica os eventos em três classes que correlacionam riscos de perda de 

vida humana e consequências econômicas. A classe CC1 é relativa à classe de baixa 

consequência, a CC2 é relativa à média consequência e a CC3 é relativa a alta 

consequência. Para cada classe de consequência são correlacionadas classes de 

confiabilidades RC1, RC2 e RC3 cujos valores máximos de probabilidade de ruína 

aceitáveis e mínimos de índice de confiabilidade são especificados na Tabela 2.20 (AOKI, 

2008). 
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CAPÍTULO 3 
 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. ESTUDO DE CASO 

 

Nesta dissertação, com o intuito de avaliar o desempenho e a confiabilidade de uma obra 

de fundação, as análises foram realizadas a partir de um estudo de caso. O caso em estudo 

consiste em um estaqueamento composto por estacas tipo hélice contínua monitoradas, 

referentes a uma edificação situada na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

 

3.1.1. Características do empreendimento 

 

O empreendimento consiste em uma edificação de uso público, com oito pavimentos 

sendo um subsolo e área de projeção de 2784 m². 

 

No nível de fundação, a estrutura apresenta 146 pilares com carregamento axial variando 

entre 120 kN a 5079 kN. Os esforços atuantes nos pilares contemplam as cargas referentes 

ao peso próprio da edificação, carregamentos de vento, sobrecargas acidentais e de 

utilização. Os esforços horizontais e de momento não foram apresentados no projeto 

estrutural, e, portanto, não foram comtemplados na obtenção da carga solicitante das 

estacas.  

 

Em função da proximidade dos pilares de junta de dilação, 10 pilares foram 

dimensionados com fundação associada, resultando um total de 126 blocos de fundação 

para análise.  

 

3.1.2. Topografia 

 

O terreno possui aproximadamente 40.000 m², sendo a área de projeção da edificação em 

estudo constituída por apenas 2784 m². O terreno natural apresenta topografia acidentada 
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com desnível da ordem de 20 m no sentido transversal e previsão de movimento de terra 

com cortes variando entre 3 m a 9 m para implantação do empreendimento (Figura 3.1). 

 

 

Figura 3.1 – Seção transversal do terreno. 

 

3.1.3. Investigação geotécnica 

 

O plano de investigação geotécnica contempla 15 furos de sondagem à percussão 

realizados em duas campanhas de sondagens distintas. Na primeira campanha foram 

executados 11 furos de sondagem e posteriormente foram executados mais 4 furos 

adicionais para mapear o subsolo local. As sondagens foram locadas próximas à projeção 

das edificações e edículas previstas pelo projeto arquitetônico. 

 

Dos 15 furos executados, 7 furos de sondagem encontram-se locados na projeção da 

edificação conforme indicado na Figura 3.2. Com o intuito de avaliar somente o 

estaqueamento da edificação em questão, apenas os furos situados na projeção da 

edificação serão analisados. 

 

 

Figura 3.2 – Locação das sondagens (o autor). 
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A título de caracterizar o subsolo em estudo, na sequência será apresentada uma breve 

descrição do perfil geotécnico a partir dos boletins de sondagem dos furos situados na 

projeção da edificação. 

 

As prospecções indicam que o subsolo é composto por camada superficial de aterro 

argilo-siltoso de coloração variegada com espessura variável entre 1,65m a 3,0m. Logo 

após, observa-se camada de argila silto-arenosa, de coloração variegada e consistência 

média. Finalmente encontra-se o horizonte residual constituído por silte arenoso (areia 

fina) de coloração variegado (amarela, branca e cinza), medianamente compacto a muito 

compacto até o limite da sondagem. 

 

Os furos de sondagem apresentam profundidades variando entre a 8,0 m, a 15,24 m e o 

nível d´água foi encontrado entre as profundidades de 10,25 m a 2,10m em relação a cota 

de boca da sondagem. 

 

Tabela 3.1 – Furos de sondagem. 

Furos 

Cota de boca 

do furo 

(m) 

Cota de 

implantaçã

o (m) 

Previsão de 

corte 

(m) 

Profundida do N.A. em 

relação a cota de boca do 

furo (m) 

SP04 926,09 918,30 7,79 10,25 

SP05 924,56 918,30 6,26 2,10 

SP07 921,20 918,30 2,90 8,00 

SA01 918,30 918,30 0,00 3,78 

SA02 918,30 918,30 0,00 5,80 

SA03 918,30 918,30 0,00 5,48 

SA04 918,30 918,30 0,00 5,68 

 

 A Figura 3.3 representa-se o perfil geotécnico simplificado a partir dos resultados das 

sondagens SP01, SP04, SP05, SP07, SP11 e SA01 A SA04. 
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Figura 3.3 – Perfil geotécnico longitudinal esquemático (seção AA).  
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3.1.4. Características da fundação 

 

A fundação da edificação consiste de 534 estacas hélice contínua com diâmetros variando 

entre 40 cm a 60 cm com as seguintes cargas admissíveis: 

 326 estacas de ø40 cm para cargas de 600 kN; 

 091 estacas de ø50 cm para cargas de 800 kN; 

 117 estacas de ø60 cm para cargas de 1000 kN. 

 

A obra de fundações já se encontra executada e o estaqueamento apresentou 

profundidades variando entre 7,10 m a 15,00 m. 

 

Tabela 3.2 – Resumo da fundação – Quantidade e profundidades das estacas. 

Ø 
(cm) 

N° de 
estacas 

% de 
estacas da 

obra 

Intervalo de 
Profundidade 

(m) 

Profundidade 
média 

(m) 

Desvio 
padrão 

(m) 

cov 
(%) 

40 326 61,0% 7,5 a 15,0 11,5 1,471 0,128 

50 91 17,0% 8,1 a 12,5 11,2 0,953 0,085 

60 117 21,9% 7,1 a 12,4 10,8 1,261 0,115 

 

As 534 estacas estão distribuídas em 126 blocos de fundação. No caso em estudo, 

identificam-se blocos unitários e blocos sobre mais de uma estaca, sendo eles compostos 

por: 2, 3, 4, 5, 6 e 8 estacas. Na sequência será apresentada a distribuição de estacas por 

bloco e, por diâmetro. 

 

A distribuição do número de estacas (Ø40 cm) por bloco é apresentada na Tabela 3.3  e 

as geometrias típicas desses blocos com estacas de Ø40 cm são apresentadas na Figura 

3.4. 
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Tabela 3.3 – Resumo da fundação – Quantidade e profundidades das estacas. 

Ø 

(cm) 

Número de 

estacas por 

bloco 

Número de 

blocos 

Número de 

estacas total 

40 

1 8 8 

2 4 8 

3 6 18 

4 8 32 

5 28 140 

6 19 114 

8 1 8 

 

 

Figura 3.4 – Geometria típica dos blocos com estacas Ø40 cm. 

 

A distribuição do número de estacas (Ø50 cm) por bloco é apresentada na Tabela 3.4 e as 

geometrias típicas desses blocos com estacas de Ø50 cm são apresentadas na Figura 3.5. 

 

Tabela 3.4 – Resumo da fundação – Quantidade e profundidades das estacas. 

Ø 

(cm) 

Número de 

estacas por 

bloco 

Número de 

blocos 

Número de 

estacas total 

50 

1 3 3 

4 7 28 

6 10 60 
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Figura 3.5 – Geometria típica típica dos blocos com estacas Ø50 cm. 

 

A distribuição do número de estacas (Ø60 cm) por bloco é apresentada na Tabela 3.5 e as 

geometrias típicas desses blocos com estacas de Ø60 cm são apresentadas na Figura 3.6. 

 

Tabela 3.5 – Resumo da fundação – Quantidade e profundidades das estacas. 

Ø 

(cm) 

Número de 

estacas por 

bloco 

Número de 

blocos 

Número de 

estacas total 

60 

1 3 3 

2 4 8 

3 4 12 

4 21 84 

5 2 10 

  

 

Figura 3.6 – Geometria dos blocos com típica das estacas Ø60 cm. 
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 Superfície resistente  

 

Mediante a análise das sondagens executadas na projeção da edificação e os dados de 

execução das estacas foram definidas duas regiões representativas distintas para a obra. 

A localização das regiões é indicada na Figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7 – Região representativa. 

 

A região 1 representa a maior parcela da fundação. Das 534 estacas executadas na obra 

427 encontram-se nessa região. A caracterização do subsolo foi obtida a partir dos furos 

de sondagem SA01, SA02 e SP07, evidenciando um perfil muito resistente por volta de 

9 m a 10 m de profundidade e impenetrável à percussão (NSPT maior que 50 golpes) entre 

11 m a 13 m. As estacas executadas foram paralisadas com profundidade variando entre 

9,2 m a 15 m, resultando em uma profundidade média de 11,8 m. 

 

A região representativa 2 configura um horizonte de solo mais limitado. Determinado 

com base nos furos de sondagem SA03, SA04, SP04 e SP05, o perfil apresenta 

resistências elevadas entre 6 m a 8 m e impenetrável à percussão entre 7,5 m a 9,5 m. De 

forma geral, as estacas apresentaram comprimentos menores, variando entre 7,1 m a 12,1 

m, resultando em uma profundidade média de 9,3 m. Ressalta-se que todas as 
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profundidades e comprimentos mencionados anteriormente foram identificados a partir 

da cota de implantação da edificação e que em ambas regiões representativas apresentam 

estacas com diâmetros Ø40 cm, Ø50 cm e Ø60 cm. 

 

Tabela 3.6 – Regiões representativas - Quantidade e profundidade das estacas. 

Região 
N° 

N° de 
estacas 

Intervalo de 
Profundidade 

(m) 

Profundidade 
média 

(m) 

Desvio 
padrão 

(m) 

cov 
(%) 

1 427 9,2 a 15,0 11,8 0,911 0,077 

2 110 7,1 a 12,1 9,3 1,058 0,114 

   

3.1.5. Provas de carga 

 

Com o intuito de se verificar o desempenho do estaqueamento, logo após a conclusão dos 

serviços de fundação, foram realizadas 25 provas de cargas dinâmicas nas estacas com 

diâmetros Ø40 cm, Ø50 cm e Ø60 cm e 1 prova de carga estática realizada em estaca com 

diâmetro Ø60 cm. 

 

A locação das provas de carga dinâmicas separadas por diâmetros é apresentada na Figura 

3.8. 

 

 

Figura 3.8 – Locação das provas de carga dinâmicas; (a) Provas de carga executadas nas 

estacas Ø40 cm; (b) Provas de carga executadas nas estacas Ø50 cm; (c) Provas de 

carga executadas nas estacas Ø60 cm; 
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 Provas de carga dinâmicas  

 

O ensaio dinâmico foi procedido com a aplicação de energia cinética crescente mediante 

golpes de martelo em queda-livre com 3780 kg de peso. Foram realizados até quatro 

ciclos de golpes com alturas variáveis e crescentes até a mobilização da carga máxima na 

interação estaca-solo e/ou no limite de tensões dinâmicas do concreto que constitui as 

estacas. 

 

Para permitir a instalação dos sensores (pares de acelerômetros e transdutores de 

deformação específica) foi necessário executar um complemento adicional na cabeça das 

estacas de forma a estender a extremidade do topo das mesmas. Esse complemento foi 

executado conservando as propriedades mecânicas e geométricas das estacas originais. 

As alturas dos complementos, assim como as seções e comprimentos das estacas são 

apresentadas na Tabela 3.7. 

 

Tabela 3.7 – Especificação das estacas ensaiadas e características do ensaio. 

N° 

PDA 

Ø 

(cm) 

Área 

(cm²) 

Comprimentos 
Altura do 

complemento 

(m) 
Total 

(m) 

Abaixo do 

sensor 

(m) 

Abaixo da 

perfuração do sensor 

(m) 

PDA-01 50 1,96 13,25 11,50 11,00 2,25 

PDA-02 60 2,83 11,70 9,80 9,20 2,50 

PDA-03 40 1,26 13,65 11,90 11,40 2,25 

PDA-04 40 1,26 16,25 14,50 14,00 2,25 

PDA-05 50 1,96 11,45 9,70 9,20 2,25 

PDA-06 40 1,26 12,50 10,60 10,00 2,50 

PDA-07 40 1,26 10,00 8,00 7,50 2,50 

PDA-08 40 1,26 11,50 9,50 9,00 2,50 

PDA-09 40 1,26 10,25 8,50 8,00 2,25 

PDA-10 40 1,26 13,75 12,00 11,50 2,25 

PDA-11 40 1,26 14,33 12,58 12,08 2,25 

PDA-12 60 2,83 12,65 10,90 10,40 2,25 

PDA-13 40 1,26 15,45 13,70 13,20 2,25 

PDA-14 50 1,96 12,25 10,50 10,00 2,25 

 

  



91 

 

Tabela 3.7 – Especificação das estacas ensaiadas e características do ensaio. 

N° 

PDA 

Ø 

(cm) 

Área 

(cm²) 

Comprimentos 
Altura do 

complemento 

(m) 
Total 

(m) 

Abaixo do 

sensor 

(m) 

Abaixo da 

perfuração do sensor 

(m) 

PDA-15 40 1,26 14,41 12,66 12,16 2,25 

PDA-16 40 1,26 14,25 12,50 12,00 2,25 

PDA-17 50 1,96 14,25 12,50 12,00 2,25 

PDA-18 50 1,96 12,25 10,60 10,00 2,25 

PDA-19 60 2,83 14,25 12,50 12,00 2,25 

PDA-20 60 2,83 14,25 12,50 12,00 2,25 

PDA-21 40 1,26 14,33 12,58 12,08 2,25 

PDA-22 60 2,83 13,25 11,50 11,00 2,25 

PDA-23 60 2,83 12,25 10,50 10,00 2,25 

PDA-24 40 1,26 14,41 12,66 12,16 2,25 

PDA-25 40 1,26 14,41 12,66 12,16 2,25 

 

Durante o ensaio, os sinais emitidos foram analisados pelo equipamento através do 

método CASE (aquisição de campo), com registro imediato, após cada golpe, dos valores 

de energia máxima transferida para a estaca (EMX), da força máxima de compressão no 

impacto (FMX), da resistência estática mobilizada (RMX) e do deslocamento máximo 

durante o golpe (DMX).  

 

O ensaio foi paralisado em função dos seguintes critérios: 

- quando da obtenção de fator de segurança satisfatório em relação à carga de trabalho 

especificada em projeto; 

- se identificada ruptura do sistema na interface estaca-solo/rocha; 

- se identificados níveis de tensões dinâmicas incompatíveis com as resistências 

características dos materiais que constituem as estacas; 

- se identificada iminência da possibilidade de dano estrutural do bloco de ensaio e/ou do 

elemento de fundação profunda, e/ou constatação do mesmo. 

 

Os valores resultantes de resistência estática mobilizada (RMX) e deslocamento máximo 

(DMX) durante cada golpe são apresentados na Tabela 3.8. 
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Tabela 3.8 – Resultados obtidos pelo método CASE. 

N° PDA 
Ø 

(cm) 

Carga máxima de 

trabalho 

(kN) 

Golpes 
RMX 

(kN) 

EMX 

(mm) 

PDA-01 50 800 

1 1760 3 

2 2180 4 

3 2290 5 

4 2640 7 

PDA-02 60 1050 

1 3120 3 

2 4500 5 

3 5430 7 

PDA-03 40 600 
1 1740 4 

2 2400 6 

PDA-04 40 600 

1 1480 4 

2 2010 6 

3 2570 7 

PDA-05 50 800 

1 1370 3 

2 1850 5 

3 2110 7 

PDA-06 40 600 

1 1450 5 

2 1980 6 

3 2200 7 

PDA-07 40 600 

1 1260 4 

2 1650 7 

3 1880 9 

PDA-08 40 600 

1 870 5 

2 1370 7 

3 1780 10 

4 2220 12 

PDA-09 40 600 
1 1310 6 

2 1860 7 

PDA-10 40 600 

1 1240 3 

2 1980 6 

3 2300 7 

PDA-11 40 600 
1 1270 4 

2 1910 7 

PDA-12 60 1050 

1 1830 5 

2 2100 7 

3 2160 8 

PDA-13 40 600 

1 1630 4 

2 2390 6 

3 3070 8 

PDA-14 50 800 

1 1340 4 

2 1880 5 

3 2220 7 
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(continuação). 

N° PDA 
Ø 

(cm) 

Carga máxima de 

trabalho 

(kN) 

Golpes 
RMX 

(kN) 

EMX 

(mm) 

PDA-15 40 600 

1 1120 4 

2 1580 7 

3 2080 9 

PDA-16 40 600 

1 1390 5 

2 2060 7 

3 2430 9 

PDA-17 50 800 

1 1300 3 

2 1850 4 

3 2130 6 

4 2340 8 

PDA-18 50 800 

1 1170 4 

2 1700 6 

3 1930 8 

4 2030 9 

PDA-19 60 1050 

1 1770 4 

2 2060 6 

3 2240 7 

PDA-20 60 1050 

1 1700 4 

2 2210 7 

3 2410 10 

PDA-21 40 600 
1 890 5 

2 1250 8 

PDA-22 60 1050 

1 940 7 

2 1650 10 

3 1790 12 

4 1850 16 

PDA-23 60 1050 

1 1040 4 

2 1290 6 

3 1350 8 

4 1710 9 

PDA-24 40 600 

1 1110 5 

2 1510 8 

3 1630 9 

PDA-25 40 600 

1 1360 4 

2 2140 7 

3 2380 9 

 

Após registro e processamento dos dados em campo utilizando o método CASE, os dados 

são refinados na análise CAPWAP. Na análise CAPWAP os sinais de força e velocidade 

obtidos no momento do ensaio dinâmico foram aprimorados através de um processo 
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interativo, até que fosse obtido o melhor ajuste entre as curvas de força medida e 

calculada. A análise CAPWAP possibilita a estimativa da capacidade de carga total 

mobilizada pela estaca, bem como permite desmembrar as parcelas de resistência por 

atrito lateral e ponta. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 3.9. 

 

Tabela 3.9 – Resultados obtidos pela análise CAPWAP. 

N° 

PDA 

Ø 

(cm) 

Carga 

máxima de 

trabalho 

(kN) 

Golpes 

Carga 

última 

(kN) 

Carga de atrito lateral Carga de ponta 

(kN) % (kN) % 

PDA-01 50 800 4 2750 1999 72,7 751,0 27,3 

PDA-02 60 1050 3 5500 2320 42,2 3180,0 57,8 

PDA-03 40 600 2 2450 2000 81,6 450,0 18,4 

PDA-04 40 600 3 2600 2156 82,9 444,0 17,1 

PDA-05 50 800 3 2100 1410 67,1 690,0 32,9 

PDA-06 40 600 3 2184 1695 77,6 489,0 22,4 

PDA-07 40 600 3 1850 1275 68,9 575,0 31,1 

PDA-08 40 600 4 2250 1347 59,9 903,0 40,1 

PDA-09 40 600 2 1848 1284 69,5 564,0 30,5 

PDA-10 40 600 3 2308 1945 84,3 362,0 15,7 

PDA-11 40 600 2 1969 1438 73,0 531,0 27,0 

PDA-12 60 1050 3 2150 1358 63,2 792,0 36,8 

PDA-13 40 600 3 3046 2503 82,2 542,0 17,8 

PDA-14 50 800 3 2208 1313 59,5 895,0 40,5 

PDA-15 40 600 3 2026 1455 71,8 570,0 28,1 

PDA-16 40 600 3 2420 1822 75,3 598,0 24,7 

PDA-17 50 800 4 2300 1422 61,8 878,0 38,2 

PDA-18 50 800 4 2059 1545 75,0 513,0 25,0 

PDA-19 60 1050 3 2300 1715 74,6 585,0 25,4 

PDA-20 60 1050 3 2425 1844 76,0 581,0 24,0 

PDA-21 40 600 2 1279 818 64,0 461,0 36,0 

PDA-22 60 1050 4 1850 1277 69,0 573,0 31,0 

PDA-23 60 1050 4 1750 1241 70,9 509,0 29,1 

PDA-24 40 600 3 1596 1171 73,4 425,0 26,6 

PDA-25 40 600 3 2350 1737 73,9 613,0 26,1 

 

 Na Tabela 3.10 são apresentados os valores máximos e mínimos da carga total 

mobilizada obtida na análise CAPWAP para os diâmetros Ø40 cm, Ø50 cm e Ø60 cm. 

Na mesma tabela são apresentadas as variações da carga resistente para cada diâmetro. 
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Tabela 3.10 – Intervalo de carga mobilizada e dispersão dos resultados obtidos pela 

análise CAPWAP. 

 Ø40 Ø50 Ø60 

N° de provas de carga 14 5 6 

Carga mínima mobilizada da amostra (kN) 1279 205,9 175 

Carga máxima mobilizada da amostra (kN) 3046 275,0 550,0 

Amplitude 1767 69,1 375 

Média (kN) 2155 228,3 266,3 

Desvio Padrão (kN) 426 248 1291 

VAR 1813,4 615,3 16657,8 

cov 0,198 0,109 0,485 

 

Observa-se que a amostra de Ø40 cm apresenta a maior quantidade de ensaios, com carga 

total mobilizada variando entre 1279 kN a 3046 kN, cujo coeficiente de variação se 

apresenta na ordem de 20%. 

 

Demais informações como gráficos das distribuições de esforços, bem como o ajuste 

entre a curva de força medida e calculada são apresentadas no ANEXO I. 

 

 Prova de carga estática  

 

O ensaio de prova de carga estática foi realizado em uma estaca teste com diâmetro de 60 

cm e 13,5 m de comprimento, executada exclusivamente para verificação do desempenho 

do estaqueamento. 

 

Segundo a NBR 6122/2019 (ABNT, 2019), à estaca deve ser ensaiada para carregamentos 

equivalentes a duas vezes a carga admissível de projeto. Neste estudo de caso as estacas 

Ø60 cm foram dimensionadas para a carga de trabalho de 1050 kN. Por consequência, o 

ensaio foi preparado para atingir carregamentos da ordem de 2100 kN.  

 

Como sistema de reação foram utilizadas 4 estacas do tipo hélice contínua monitorada, 

com diâmetro 60 cm, profundidade de 13,5 m, armadas com tirantes de 11,70 m de 

comprimento (Figura 3.9 e Figura 3.10). 
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Figura 3.9 – (a) Locação da estaca teste e estacas de reação. (b) Detalhe da estaca de 

reação. 

 

 

Figura 3.10 – (a) Vista superior do sistema de reação; (b) Vista frontal do sistema de 

reação. 

 

A prova de carga realizada seguiu a metodologia de carregamento rápido, com estágios 

de carga programados com incrementos sucessivos e iguais a 210 kN (10% da carga 

admissível) e descarregamento com decréscimo de 525 kN (25% da carga admissível), 

totalizando 10 estágios de carregamento e 4 de descarregamento (Figura 3.11). 
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 Figura 3.11 – Diagrama carga x deslocamento com representação dos estágios de 

carregamento e descarregamento. 

 

Para cada estágio a deformação foi medida nos tempos t=2, 4, 8, 15 e 30 minutos. Ao 

final, para a carga aplicada de 2100 kN foi verificado um recalque máximo de 5,61 mm 

com 3,10 mm de recuperação e 2,51 mm de recalque residual. 

 

3.2. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS DADOS ANALISADOS 

 

A mobilização da resistência em uma estaca está diretamente relacionada com as 

propriedades geométricas que ela possui, bem como, com as características das camadas 

de solo que ela atravessa. As previsões de capacidade de carga são realizadas metro a 

metro, separadamente para cada diâmetro de fuste, baseadas em parâmetros 

representativos do subsolo. 

 

Devido a diversidade de diâmetros, para englobar todas as estacas e provas de carga da 

obra, seria necessário analisar a capacidade de carga em termos de tensão média ruptura, 

obtida a partir da carga de ruptura de cada elemento dividida pela área da estaca. Diversos 

autores adotam essa prática para viabilizar a análise, porém estacas hélice são elementos 

de fundação profundos, na qual as cargas são dissipadas no solo preferencialmente por 

atrito lateral, Equalizar o carregamento em termos de tensão agrega uma incerteza ao 

comportamento sole-estaca, portanto nessa dissertação optou-se por realizar as análises 

em termos de carga de ruptura apenas para as estacas com diâmetro de 40cm. 

 

 



98 

 

Observa-se que na obra em estudo foram executadas 534 estacas hélice contínuas, com 

os diâmetros de 40 cm, 50 cm e 60 cm. Deste total, 326 estacas foram executadas em Ø40 

cm, representando 61,0% do estaqueamento. Das 26 provas de carga realizadas 14 foram 

realizadas em estacas com diâmetro de 40 cm, representando 51,9% do total de ensaios.  

Tendo em vista o maior número de estacas com diâmetro de 40cm e a maior quantidade 

de ensaios de carga realizados nas mesmas, nesta dissertação optou-se por avaliar o 

desempenho dos métodos de estimativa de carga e a probabilidade de ruína do 

empreendimento a partir da amostra de estacas de 40 cm.  

 

3.3. ANÁLISE DOS MÉTODOS SEMI-EMPÍRICOS 

 

Com o intuito de verificar a aplicabilidade de métodos semi-empíricos de estimativa de 

capacidade carga para as estacas Ø40 cm em estudo, serão avaliados, a partir dos dados 

das sondagens à percussão e das provas de carga executadas em campo, o desempenho 

dos métodos propostos por Aoki-Velloso (1975 modificado), Décourt-Quaresma (1986), 

Alonso (1996) e Velloso (1981). 

 

Para todos os métodos analisados a estimativa de capacidade de carga será obtida a partir 

de correlações com o ensaio SPT, adotando-se a metodologia de cálculo proposta pelos 

autores dos métodos (conforme apresentado na revisão da literatura - Capítulo 2). Na 

sequência serão apresentadas as considerações específicas e os coeficientes particulares 

aplicados a cada método para o caso em estudo. 

 

3.3.1. Aoki-Velloso (1975 modificado) 

 

O método de Aoki-Velloso (1975) apresenta quatro coeficientes particulares sendo eles, 

os fatores de escala (F1 e F2) e os coeficientes de correlação  e K, tabelados em função 

tipo de solo. 

 

Os valores F1 e F2 são fatores de correção de escala (função do método executivo) 

aplicados nas parcelas de carga resistente lateral e de ponta respectivamente. O método 

original contempla valores de referência para estacas tipo cravadas, escavadas e Franki.  

Os fatores foram reavaliados por diversos autores e, especificamente para estacas hélice 
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contínua, Velloso e Lopes (2002) apud Cintra e Aoki, (2010) recomendam adotar F1=2 e 

F2 = 4. Tais valores foram referência para essa dissertação. 

 

Os coeficientes  e K são determinantes para a obtenção da carga resistente lateral. No 

caso em estudo adotaram-se os valores originais do método, indicados na Tabela 2.5 no 

capítulo referente a revisão da literatura. 

  

Em relação a limitação dos valores de NSPT adotou-se recomendação dos autores. Dessa 

forma, valores superiores a 40 ou impenetrável à percussão foram considerados iguais a 

40 golpes. 

 

3.3.2. Décourt-Quaresma (1986) 

 

O método de Décourt-Quaresma (1986) apresenta três coeficientes particulares, sendo 

eles os coeficientes α e  Al (função do método executivo e tipo de solo) e o coeficiente 

característico do solo (C).  

 

Os coeficientes 𝛼𝑝1 e C são aplicados às parcelas de carga resistente de ponta, ao passo 

que o coeficiente Al é aplicado a parcela de carga resistente lateral. Para este estudo 

foram adotados valores indicados para estacas hélice contínua recomendados pelo autor 

conforme apresentado na Tabela 2.14, na Tabela 2.15 e na Tabela 2.16 no capítulo de 

revisão bibliografica.  

 

Em relação aos limites de NSPT, adotaram-se as recomendações propostas pelo método. 

Valores de NSPT inferiores a 3 foram considerados iguais a 3 e valores de NSPT superiores 

a 50 ou impenetrável à percussão foram considerados iguais a 50 golpes. 

 

3.3.3. Alonso (1996) 

 

O método de Alonso (1996) foi elaborado para regiões da cidade de São Paulo sendo 

posteriormente estendido para a formação Guabirotuba/PR e para a região de Serra/ES e 

apresenta três fatores específicos (𝛼1, 𝛽𝐴𝑙 e 𝑓𝐿) são função das características do subsolo 

das regiões estudadas. 
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O coeficiente 𝛼1 representa o fator de correlação entre o torque medido pelo ensaio SPT-

T ao longo do fuste da estaca e a resistência lateral da estaca através de provas de carga. 

Por sua vez, o fator 𝛽𝐴𝑙  representa o coeficiente de carga de ponta e apresenta valor 

específico para cada tipo de solo.  

 

A obra em estudo não se situa em nenhuma das regiões estudadas pelo autor do método. 

Para o estudo de caso foram adotados coeficientes do método desenvolvido em 1996 para 

a bacia sedimentar terciária da cidade de São Paulo conforme indicado na Tabela 2.7 e na  

Tabela 2.8 no capítulo de revisão bibliográfica. 

  

Pelo método, a adesão (𝑓𝐿) é obtida a partir do torque máximo e da penetração total do 

amostrador no ensaio SPT-T. Neste estudo, visto que os dados disponíveis consistem em 

apenas de ensaios SPT, utilizou-se a correlação NSPT apresentada na equação (2.16) no 

capítulo de revisão bibliográfica. 

 

Em relação a limitação dos valores de NSPT adotou-se recomendação do autor. Dessa 

forma valores superiores a 40 ou impenetrável à percussão foram considerados iguais a 

40 golpes. 

 

3.3.4. Velloso (1981) 

 

O método de Pedro Paulo Costa Velloso (1981) apresenta seis coeficientes particulares, 

sendo eles, os fatores de execução (L e p), o fator de carregamento (L) e os parâmetros 

de correlação (a, b, a’, b’). Os parâmetros de correlação a’ e b’ relacionam o índice de 

penetração NSPT e os valores de resistência unitária de atrito lateral medidos no ensaio de 

cone. Da mesma maneira, os parâmetros a e b correlacionam o NSPT com a resistência 

unitária de ponta medida no ensaio de cone. Para estudo de caso foram adotados os 

valores sugeridos para os solos residuais de gnaisse, apresentados na Tabela 2.11 e na 

Tabela 2.13 no capítulo de revisão bibliográfica. 

O fator de execução é definido em função do método executivo. Para o estudo de caso foi 

adotado o fator de execução corresponde a 0,5 tanto para p quanto para L, visto que a 

estaca tipo hélice contínua é classificada como estaca de deslocamento.  



101 

 

 

O fator de carregamento (L) diferencia-se para as condições de compressão ou tração. 

Neste estudo, as estacas estão sendo verificadas apenas para a condição de compressão, 

portanto o fator de carregamento (L) adotado corresponde a 1,0. 

 

Em relação aos limites de NSPT, adotou-se as recomendações propostas pelo método. 

Valores de NSPT superiores a 50 ou impenetrável à percussão foram considerados iguais 

a 50 golpes. 

 

3.3.5. Carga última 

 

Para cada um dos métodos semi-empíricos analisados, foram calculados de metro em 

metro os valores de carga última para os 7 furos de sondagem situados na projeção da 

edificação (SA01, SA02, SA03, SA04, SP04, SP05 e SP07). Os coeficientes específicos 

adotados para cada um dos métodos foram indicados na seção anterior. 

 

Com a intenção de refinar a análise, foi identificada a necessidade de interpolar os valores 

de resistência calculados de metro em metro, de forma a se obter a carga resistente a cada 

intervalo de 10 cm de seção de estaca. Tal situação, foi adotada visto que as estacas 

executadas apresentam profundidades variadas e muitas vezes diferentes das 

profundidades calculadas de metro a metro. Para exemplificar, na Tabela 3.11 são 

apresentados os valores de carga última obtidas entre 7 m a 8 m. 
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Tabela 3.11 – Exemplo de carga de ruptura estimada para cada 0,10 m entre as 

profundidades de 7 m a 8 m. 

Prof.(m) 
Carga última (kN) 

SA01 SA02 SA03 SA04 SP04 SP05 SP07 

7 943,6 479,7 406,4 1050,7 953,0 1086,9 1057,4 

7,1 970,0 486,3 435,6 1080,7 984,1 1116,2 1078,7 

7,2 996,4 492,9 464,7 1110,8 1015,1 1145,5 1099,9 

7,3 1022,8 499,5 493,9 1140,8 1046,2 1174,9 1121,2 

7,4 1049,2 506,1 523,0 1170,9 1077,2 1204,2 1142,4 

7,5 1075,6 512,7 552,2 1200,9 1108,3 1233,5 1163,7 

7,6 1102,0 519,3 581,3 1231,0 1139,3 1262,9 1184,9 

7,7 1128,4 525,9 610,4 1261,0 1170,3 1292,2 1206,2 

7,8 1154,8 532,5 639,6 1291,0 1201,4 1321,5 1227,4 

7,9 1181,2 539,1 668,7 1321,1 1232,4 1350,9 1248,7 

8 1207,6 545,7 697,9 1351,1 1263,5 1380,2 1269,9 

 

Visto que a obra apresenta duas regiões representativas, foi necessário identificar a região 

onde cada uma das 326 estacas está localizada. A região representativa 1 apresenta 4 furos 

de sondagem (SA03, SA04, SP04, SP05). Dessa forma, para cada estaca situada nessa 

região foram estimadas 4 cargas últimas distintas. Do mesmo modo, para cada estaca 

situada na região representativa 2 foram estimadas 3 cargas últimas referentes aos 3 furos 

de sondagem (SA01, SA02 e SP07) pertencentes a essa região. 

 

Com o intuito de exemplificar, na Tabela 3.12 são apresentados os valores estimados de 

carga última com base nas regiões representativas para as estacas E61A, E61B, E143 e 

E144. 

 

Tabela 3.12 – Exemplo de valores de carga última obtidas com base nas regiões 

representativas 1 e 2. 

Estaca 

Prof. das 

estacas 

(m) 

Região 

Carga última obtidas para 

a região representativa 1 

(kN)  

Cargas últimas obtidas a 

para região representativa 2 

(kN)  

SA01 SA02 SP07 SA03 SA04 SP04 

E61A 12,2 1 2664 1946 2520 - - - 

E61B 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 

E143 8,7 2 - - - 1110 1911 1742 

E144 10,1 2 - - - 1670 2319 2198 
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Em relação aos ensaios de carga dinâmica, as cargas obtidas pela análise CAPWAP 

possibilitam a estimativa da capacidade de carga total mobilizada pela estaca. Para o 

estudo de caso a carga total mobilizada foi interpretada como carga última. 

 

3.3.6. Avaliação do desempenho dos métodos semi-empíricos 

 

A metodologia da análise de desempenho consiste em avaliar graficamente os 

coeficientes sugeridos pelos autores de cada método. A sequência da metodologia 

aplicada consiste em: 

 

- para cada estaca ensaiada dinamicamente, foi determinado um par coordenado definido 

pelo valor da carga última obtido via ensaio de carregamento e o correspondente valor 

para o método semi-empírico analisado; 

 

- os pares coordenados foram plotados em um gráfico dado por “carga de ensaio” x “carga 

calculada no método semi-empírico”. No gráfico foram identificados: a reta de igualdade 

que corresponde ao valor desejável (valores calculados iguais aos medidos), e duas retas 

correspondentes a um desvio de ± 20% em relação a reta de igualdade, delimitando uma 

faixa de aceitação, denominada “zona de acerto”. O valor do desvio adotado corresponde 

ao desvio padrão obtido nos resultados de resistência dos ensaios de carregamento 

dinâmico (apresentado anteriormente na Tabela 3.10); 

 

- para verificar o desempenho de cada método, definiu-se o “grau de confiabilidade” 

como sendo a quantidade ou porcentagem de pontos situados entre as retas de desvio de 

menos 20% (previsão ultrapassando em mais de 20% o valor de carga última) e desvio 

padrão de mais 20% (previsão inferior em até 20% o valor da carga última), ou seja, a 

quantidade ou porcentagem que atende ao desvio padrão proveniente da heterogeneidade 

e incertezas intrínsecas do solo. Ademais foi identificada a porcentagem de pontos 

coordenados a favor e contra a segurança. Os valores situados acima da reta de igualdade 

são valores a favor da segurança. Em contrapartida, valores abaixo da reta de igualdade 

estão contra a segurança.  
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3.4.  ESTUDO DE CONFIABILIDADE 

 

O estudo de confiabilidade realizado avalia a fundação de uma edificação baseado nas 

estacas de Ø40 cm. Os dados disponíveis foram tratados e a probabilidade de ruína foi 

calculada a partir construção de curvas de solicitação e resistência.  

 

Duas análises foram realizadas com base nas resistências estudadas. A primeira análise 

foi titulada com análise de confiabilidade do estaqueamento. Nesta análise, a curva de 

resistência foi traçada considerando as resistências obtidas via ensaio de carregamento 

dinâmico. A segunda análise foi titulada com análise de confiabilidade das fundações. 

Nesse contexto, entende-se como estruturas de fundação o conjunto de estacas situadas 

em um mesmo bloco. Nesse caso a probabilidade de ruína da edificação está condicionada 

à ruptura de um dos apoios e não apenas de um elemento isolado de estaca. Para esta 

análise, as estimativas de carga última foram calculadas via método semi-empírico. 

 

Ressalta-se que neste trabalho a confiabilidade do estaqueamento foi estudada com base 

em ensaios que refletem o desempenho de uma estaca isolada, sem levar em consideração 

o efeito de grupo de estacas. Ressalta-se ainda que, para a análise de confiabilidade das 

fundações não foram contempladas redistribuições de carga devido a processos de ruína 

relativos à superestrutura. 

 

3.4.1. Confiabilidade do estaqueamento 

 

Com o intuito de avaliar o desempenho do estaqueamento, será realizada a análise 

designada de confiabilidade do estaqueamento. Essa análise consiste em determinar a 

probabilidade de uma estaca se romper, sem necessariamente provocar a ruptura da 

edificação. 

  

Para análise de confiabilidade do estaqueamento a metodologia consiste em traçar as 

curvas de resistência e solicitação com base nas resistências e solicitações das 14 estacas 

ensaiadas dinamicamente e na sequência calcular a probabilidade de ruína (pf), o índice 

de confiabilidade (β) e o fator de segurança (FS). 
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 Curvas de resistência e solicitação 

 

Para traçar a curva de solicitação, foram adotadas as cargas solicitantes fornecidas pelo 

projetista estrutural das 14 estacas de Ø40 cm, que possuem ensaios de carga. 

 

O processo de obtenção da curva de solicitação consiste em agrupar as cargas solicitantes 

em intervalos de carga (classes), determinar a frequência absoluta (número de dados 

compreendidos em cada classe) e a frequência relativa (relação entre a frequência 

absoluta e o número de dados pertencentes à amostra). Na sequência, o histograma de 

frequência de ocorrências é gerado e, utilizando a distribuição normal a curva de 

densidade de probabilidade de solicitação é estabelecida. 

 

A curva de resistência é gerada de forma análoga à obtenção da curva de densidade de 

probabilidade de solicitação indicada anteriormente. Nesse caso a amostra de resistência 

é formada a partir das cargas últimas dos 14 ensaios de carregamento dinâmico, obtidas 

através da análise CAPWAP. 

 

 Análise de confiabilidade 

 

Conhecidas as curvas com distribuição normal da solicitação e resistência, tem-se bem 

definido os valores médios e o desvio padrão de cada uma delas. Dessa forma, procede-

se à análise de confiabilidade. Para o caso em estudo a probabilidade de ruína do 

estaqueamento foi obtida a partir do índice de confiabilidade (𝛽). O índice de 

confiabilidade (𝛽) representa um importante parâmetro para avaliar a probabilidade de 

ruína e seu valor foi calculado a partir do coeficiente de variação da margem de segurança 

(𝑐𝑜𝑣𝑍) dado pela equação  

 

 𝛽 =  
1

𝑐𝑜𝑣𝑍
 (3.1) 

 

Por sua vez, o coeficiente de variação da margem de segurança pode ser calculado por: 
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 𝑐𝑜𝑣𝑍 =  
𝑠𝑧

𝑍𝑚𝑒𝑑
 (3.2) 

Onde: 

𝑍𝑚𝑒𝑑 = margem de segurança; 

𝑠𝑧 = desvio padrão da margem de segurança; 

 

Para a condição específica, na qual as curvas de solicitações e resistências são definidas 

por uma distribuição normal, o desvio padrão da margem de segurança é dado por: 

  

 𝑠𝑧 = √(𝑠𝑅)2 + (𝑠𝑆)2 (3.3) 

 

Em que: 

𝑠𝑅 = desvio padrão da curva de resistência; 

𝑠𝑆= desvio padrão da curva de solicitação. 

 

Finalmente, para o caso em estudo, a probabilidade de ruína é obtida por:  

 

 𝑝𝑓 =  
1

10𝛽
 (3.4) 

 

Adicionalmente, a título de verificação da segurança conforme norma 6122/2019, 

procede-se ao cálculo do fator de segurança (FS) do estaqueamento a partir dos valores 

médios de solicitação e resistência.  

 

3.4.2. Confiabilidade da estrutura de fundação 

 

A designada análise de confiabilidade da fundação visa avaliar estaqueamento a partir de 

uma amostra de 326 estacas Ø40 cm e 7 ensaios de sondagem à percussão. A metodologia 

consiste em identificar os parâmetros das curvas de resistência e solicitação e, na 

sequência, calcular a probabilidade de ruína (pf), o índice de confiabilidade (β) e o fator 

de segurança (FS). 
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Visto que a fundação em estudo apresenta blocos sobre mais de uma estaca, foi 

considerado que a probabilidade de ruína de uma estrutura está condicionada à ruptura de 

um dos apoios (bloco + pilar da estrutura). Nesse caso, é necessário realizar o cálculo dos 

parâmetros de confiabilidade para cada um dos conjuntos de estacas (blocos). Nesta 

análise, não foram considerados efeitos de redistribuição de cargas nos pilares em função 

da ruína. 

 

Para a obra em questão, a amostra de estacas em análise está distribuída em 75 blocos de 

fundação. Por consequência, serão realizadas 75 análises de confiabilidade. 

 

Adicionalmente, para o caso em estudo, em decorrência do número elevado de estacas 

por bloco de fundação, sabe-se que a ruína de uma única estaca de fundação acarreta uma 

redistribuição da solicitação nas demais estacas do bloco, sem ocorrer necessariamente a 

ruptura do apoio (bloco + pilar da estrutura). Nesse contexto, faz-se necessário realizar 

uma análise de vulnerabilidade com metodologia a ser definida na sequência. 

 

 Curvas de resistência e solicitação   

 

Para realizar a análise procede-se ao cálculo das cargas resistentes e solicitantes em cada 

uma das 326 estacas. A resistência é calculada para cada estaca a partir de um método 

semi-empírico baseado no ensaio SPT utilizando os furos de sondagens representativos 

para cada estaca e as profundidades reais das estacas executadas. Para o estudo em 

questão, foi adotado o método proposto por Velloso (1981). A escolha do método foi 

fundamentada pela análise de desempenho dos métodos semi-empíricos realizada nesta 

dissertação, na qual o método de Velloso (1981) apresentou o melhor desempenho dentre 

os métodos estudados. 

 

Em relação à obtenção dos esforços solicitantes, para o estudo de caso, para cada pilar, 

foram adotados os valores fornecidos pelo projetista estrutural para cada pilar. As 

solicitações nas estacas foram calculadas considerando-se a distribuição dos esforços na 

geometria do estaqueamento executado. 
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Uma vez que, as análises de confiabilidade serão realizadas separadamente para cada um 

dos blocos, procede-se o agrupamento dos valores de resistência e solicitação das estacas 

por bloco. Acerca de cada grupo de estacas, são calculados os valores médios e o desvio 

padrão das amostras de resistência e solicitação, os quais caracterizam as respectivas 

curvas de densidade de probabilidade de resistência e de solicitação, considerando uma 

distribuição normal.  

 

 Análise de confiabilidade 

 

A partir dos valores médios de solicitação (Sméd) e de resistência (Rméd), bem como dos 

respectivos valores de desvio padrão (ss e sr), procede-se à análise de confiabilidade das 

estruturas de fundação do empreendimento. 

 

Para cada um dos 75 blocos de fundação da obra procede-se ao cálculo do índice de 

confiabilidade (β), da probabilidade de ruína (pf) e do fator de segurança (FS), a partir 

das mesmas formulações utilizadas na análise de confiabilidade do estaqueamento. 

 

 Análise de vulnerabilidade 

 

A análise de vulnerabilidade consiste basicamente em identificar e quantificar os 

processos de falha de um sistema. Para a análise em questão, deseja-se identificar o 

impacto na segurança da obra de fundação caso uma estaca do bloco entre em processo 

de ruína. 

 

A metodologia consiste em simular a condição de ruína de uma das estacas do bloco. 

Dessa forma, os esforços solicitantes são redistribuídos e uma nova configuração de 

confiabilidade é gerada para cada bloco da edificação. Para os novos valores solicitantes, 

e considerando inalterados os valores resistentes, procede-se às novas análises de 

confiabilidade, utilizado as mesmas formulações apresentada no item anterior (3.4.1.). 

 

Para esta análise não foram considerados esforços de excentricidades provocado pelo 

desequilíbrio do bloco. 
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CAPÍTULO 4 
 

4. ANÁLISE DE RESULTADOS (RESULTADOS E DISCUSSÕES) 

 

4.1. AVALIAÇÃO DESEMPENHO DOS MÉTODOS SEMI-EMPÍRICOS 

 

Com base nas 14 provas de carga dinâmicas executadas, foram analisados os coeficientes 

sugeridos pelos autores de cada método de cálculo de capacidade de carga.  

 

Para os métodos testados foram realizadas previsões de capacidade de carga com base em 

7 furos de sondagem, considerando a amostra de 14 estacas ensaiadas dinamicamente. A 

carga resistente de cada estaca foi estimada via método semi-empírico, considerando os 

furos de sondagem representativos. Das 14 estacas, 11 estão localizadas na região 

representativa 1, assim sendo as cargas de resistência foram calculadas a partir dos furos 

SA01, SA02 e SP07. As demais estacas situam-se na região representativa 2 e os esforços 

resistentes foram obtidos com base nos furos SA03, SA04, SP04 E SP05. Por 

consequência, a avaliação do desempenho dos métodos de capacidade de carga foi 

realizada a partir de 45 cargas distintas de resistência. 

 

As análises foram realizadas conforme as metodologias apresentadas no item 3.3. deste 

trabalho. 

 

4.1.1. Aoki-Velloso (1975 modificado) 

 

Para o método de Aoki- Velloso (1975 modificado), os fatores de escala (F1 e F2) foram 

adotados conforme recomendação de Velloso e Lopes (2002) apud Cintra e Aoki (2010) 

(F1=2 e F2 = 4). As cargas últimas estimadas pelo método semi-empírico, por furo de 

sondagem representativo, e as cargas últimas obtidas na análise CAPWAP são 

apresentadas na Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 – Carga obtida em ensaio dinâmico x carga calculada por Aoki-Velloso 

(1975 modificado). 

Ensaio 

n° 

Qult região representativa 1 

(kN) 

Qult região representativa 2 

(kN) Qult 

ensaio 

(kN) SA01 SA02 SP07 SA03 SA04 SP04 SP05 

PDA-03 2795,2 2339,0 2733,0 - - - - 2450,0 

PDA-04 3289,3 2833,2 3227,1 - - - - 2600,0 

PDA-06 2529,1 2072,9 2282,4 - - - - 2184,0 

PDA-07 - - - 1233,8 2190,8 2107,1 2071,9 1850,0 

PDA-08 - - - 2087,6 2475,9 2392,2 2449,3 2250,0 

PDA-09 - - - 1897,5 2285,8 2202,2 2259,2 1848,0 

PDA-10 2814,2 2358,0 2752,0 - - - - 2308,0 

PDA-11 2928,2 2472,1 2866,0 - - - - 1969,0 

PDA-13 3137,3 2681,1 3075,1 - - - - 3046,0 

PDA-15 2947,2 2491,1 2885,0 - - - - 2026,0 

PDA-16 2909,2 2453,1 2847,0 - - - - 2420,0 

PDA-21 2928,2 2472,1 2866,0 - - - - 1279,0 

PDA-24 2947,2 2491,1 2885,0 - - - - 1596,0 

PDA-25 2947,2 2491,1 2885,0 - - - - 2350,0 

“-“Valores que não se aplicam pelo critério de região representativa. 

 

A partir dos valores apresentados na Tabela 4.1 foi gerado um gráfico comparativo entre 

valores de carga obtida em ensaio dinâmico x carga calculada por Aoki-Velloso (1975 

modificado), resultando na Figura 4.1. 
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Figura 4.1 – Carga obtida em ensaio dinâmico x carga calculada por Aoki-Velloso 

(1975 modificado). 

 

Para esta análise verifica-se que 24 pontos apresentaram valores que se enquadram dentro 

da zona de acerto (limites de desvios de ±20%), resultando em um grau de confiabilidade 

de 53,3%. Em relação à segurança proporcionada pelo método, observa-se que cerca de 

40 pontos (88,9%) apresentam valores contra a segurança e apenas 5 pontos (11,1%) 

apresentam carga estimada inferior à carga medida.  

 

Com base na reta de ajuste da amostra (linha pontilhada da Figura 4.1), verifica-se que, a 

mesma, apresenta inclinação inferior à reta de igualdada. Por consequência, a tendência 

indica que as resistências calculadas a partir do método semi-empírico demostram ser 

mais elevadas do que as reais, medidas em ensaio de campo.  
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Tabela 4.2 – Resumo das cargas obtidas em ensaio dinâmico e cargas calculadas por 

Aoki-Velloso (1975 modificado). 

Método 
N° de 

amostras 

Carga 

máxima 

(kN) 

Carga 

mínima 

(kN) 

Carga 

média 

(kN) 

Desvio 

padrão 

(kN) 

cov 

Aoki-Velloso 

(1975 modificado) 
45 3289,3 1233,8 2584,1 400,1 15,48% 

Ensaio dinâmico 14 3046,0 1279,0 2247,3 439,3 19,55% 

 

Conforme demostrado na Tabela 4.2, as cargas calculadas apresentaram valores entre 

1233,8 kN e 3289,3 kN, com carga média de 2584,1 kN e coeficiente de variação de 

15,48%. Por sua vez os valores de ensaio apresentaram intervalo de carga variando entre 

1279,0 kN e 3046,0 kN, com carga média de 2247,3 kN e coeficiente de variação de 

19,55%. Verifica-se que o intervalo de carga apresenta valores similares entre ambas as 

séries de dados e o coeficiente de variação se apresentou baixo para o método em questão. 

  

Em relação ao método, é importante lembrar que o método de Aoki-Velloso (1975 

modificado) foi desenvolvido a partir de estudo comparativo entre provas de carga e 

ensaios CPT. Este estudo foi baseado inicialmente na retro-análise de provas de carga de 

vários tipos de estacas no Brasil, correlacionadas com valores medidos de resistência de 

ponta do cone e do atrito lateral unitário da luva (ensaio CPT). Para esta análise foram 

adotados coeficientes padronizados pelo método, sabendo-se que nenhum dos 

coeficientes foi obtido especificamente para a formação geológica da obra em questão. É 

senso comum que a formação geológica geotécnica apresenta influência significativa no 

comportamento resistente de um estaqueamento. 

 

Em concordância, Cintra e Aoki (2010) evidenciam que as estimativas de carga devem 

ser parametrizadas para regiões ou formações geológicas específicas e salienta a 

tendência do uso do método de Aoki-Velloso mantendo a sua formulação geral, mas 

substituindo-se as correlações originais por correlações regionais, que tenham validade 

comprovada. 

 

Ainda sobre o método segundo Cintra e Aoki (2010) no ensaio CPT a relação F1 e F2 foi 

definida com o fim de separar a carga de ponta e o atrito lateral e também para corrigir 
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um erro de leitura, visto que o valor do atrito lateral é afetado pela geometria da luva, pois 

a parte inferior do instrumento gera uma resistência de ponta na luva e causa um efeito 

que chega a dobrar o valor do atrito lateral. Por essa razão, o método adota a relação de 

F1 = 2F2 de forma conservadora. Conforme previsão do autor do método, espera-se que 

os valores de resistência estimados para estacas hélice contínua se apresentem razoáveis 

e ligeiramente conservadores. 

 

Para o caso em estudo, foi observado o inverso, o método se demostrou pouco 

conservador. Uma parcela elevada de resultados apresentou valores contra a segurança 

(88,9%) e ainda que, o grau de confiabilidade se apresentasse satisfatório (53,3%), visto 

as premissas conservadoras impostas pelo o método, foi constatado um desempenho 

desfavorável à segurança.  

 

4.1.2. Décourt-Quaresma (1986) 

 

Para o método de Décourt-Quaresma (1986) foram adotados os coeficientes 𝛼𝑝1 e 𝛽𝐴𝑙   

(função do método executivo e tipo de solo) e o coeficiente característico do solo (C) 

proposto no método original, (indicados no ítem 4.1.2). As cargas últimas estimadas pelo 

método semi-empírico, por furo de sondagem representativo, e as cargas últimas obtidas 

na análise CAPWAP são apresentados na Tabela 4.3 

 

Tabela 4.3 – Carga obtida em ensaio dinâmico x carga calculada por Décourt-Quaresma 

(1986). 

Ensaio 

n° 

Qult região representativa 1 

(kN) 

Qult região representativa 2 

(kN) 
Qult 

ensaio 

(kN) SA01 SA02 SP07 SA03 SA04 SP04 SP05 

PDA-03 1104,3 995,4 1122,4 - - - - 2450,0 

PDA-04 1300,4 1191,5 1329,7 - - - - 2600,0 

PDA-06 998,8 780,0 968,4 - - - - 2184,0 

PDA-07 - - - 485,8 764,2 715,0 781,0 1850,0 

PDA-08 - - - 755,8 877,3 856,4 944,3 2250,0 

PDA-09 - - - 572,6 801,9 781,0 850,1 1848,0 

“-“ Valores que não se aplicam pelo critério de região representativa. 
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Tabela 4.3 – Carga obtida em ensaio dinâmico x carga calculada por Décourt-Quaresma 

(1986). 

Ensaio 

n° 

Qult região representativa 1 

(kN) 

Qult região representativa 2 

(kN) 
Qult 

ensaio 

(kN) SA01 SA02 SP07 SA03 SA04 SP04 SP05 

PDA-10 1111,9 1003,0 1131,8 - - - - 2308,0 

PDA-11 1157,1 1048,2 1186,4 - - - - 1969,0 

PDA-13 1240,1 1131,2 1269,4 - - - - 3046,0 

PDA-15 1164,7 1055,8 1194,0 - - - - 2026,0 

PDA-16 1149,6 1040,7 1178,9 - - - - 2420,0 

PDA-21 1157,1 1048,2 1186,4 - - - - 1279,0 

PDA-24 1164,7 1055,8 1194,0 - - - - 1596,0 

PDA-25 1164,7 1055,8 1194,0 - - - - 2350,0 

“-“ Valores que não se aplicam pelo critério de região representativa. 

 

Na Figura 4.2 são apresentados os valores de cargas obtida em ensaio dinâmico x cargas 

calculadas por Décourt-Quaresma (1986). 

 

 

Figura 4.2 – Carga obtida em ensaio dinâmico x carga calculada por Décourt-Quaresma 

(1986). 
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Conforme observado (Figura 4.2) para esta análise apenas 3 pontos apresentaram valores 

que se enquadram dentro da zona de acerto (limites de desvios de ±20%), resultando em 

um grau de confiabilidade de 6,7%. Apesar do baixo grau de confiabilidade, é importante 

ressaltar que todas as estimativas de carga apresentaram valores inferiores aos medidos 

em ensaio, isto é, todos os valores estimados por Décourt-Quaresma (1986) se 

apresentaram a favor da segurança. 

 

Em relação a reta de ajuste, observa-se que a mesma se apresenta consideravelmente 

afastada da reta de igualdade, indicando que os valores estimados representam valores 

distantes da realidade.  

 

Tabela 4.4 – Resumo das cargas obtidas em ensaio dinâmico e cargas calculadas por 

Décourt-Quaresma (1986). 

Método 
N° de 

amostras 

Carga 

máxima 

(kN) 

Carga 

mínima 

(kN) 

Carga 

média 

(kN) 

Desvio 

padrão 

(kN) 

cov 

Décourt-Quaresma 

(1986) 
45 1329,7 485,8 1028,0 195,2 18,99% 

Ensaio dinâmico 14 3046,0 1279,0 2247,3 439,3 19,55% 

 

Para as estacas analisadas, as cargas calculadas apresentaram valores entre 485 kN e 

1329,7 kN, enquanto o intervalo de carga medida em ensaio variou entre 1279,0 kN e 

3046,0 kN (Tabela 4.4). Em relação à dispersão dos valores de resistência, o método de 

Décourt-Quaresma (1986) apresenta coeficiente de variação similar ao medido em ensaio.  

 

É importante ressaltar que o método de Décourt-Quaresma (1986) foi desenvolvido 

inicialmente para estacas pré-moldadas de concreto, admitindo-se ser válido também para 

estacas tipo Franki, Strauss e estacas escavadas em geral. Posteriormente, em 1996 o autor 

estendeu a formulação incluindo coeficientes de ponderação para os demais tipos de 

estacas escavadas, dentre elas, as estacas tipo hélice contínua. Ainda sim, segundo 

Velloso e Lopes (2010) os valores dos coeficientes sugeridos são orientativos. Devido ao 

reduzido número de dados disponíveis, as previsões de carga se apresentam seguras até 

valores da ordem de 2500kN. Tal fato foi constatado para a obra em questão. 
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O método de Décourt-Quaresma (1986) apresentou resultados a favor da segurança e 

demonstrou ser um método muito conservador para as estacas hélice contínua em questão. 

Além disso, em relação à qualidade da previsão da carga, o método apresentou baixo 

desempenho no quesito de assertividade. 

 

4.1.3. Alonso (1996) 

 

Para a avaliação do método de Alonso (1996) foram empregados valores de 𝛼1, 𝛽𝐴𝑙 e 𝑓𝐿 

sugeridos pelo autor para a região da Bacia Sedimentar de São Paulo. As cargas últimas 

estimadas pelo método semi-empírico, por furo de sondagem representativo, e as cargas 

últimas obtidas na análise CAPWAP são apresentados na Tabela 4.5. 

 

Tabela 4.5 – Carga obtida em ensaio dinâmico x carga calculada por Alonso (1996). 

Ensaio 

n° 

Qult região representativa 1 

(kN) 

Qult região representativa 2 

(kN) 
Qult 

ensaio 

(kN) SA01 SA02 SP07 SA03 SA04 SP04 SP05 

PDA-03 2108 1403 2112 - - - - 2450 

PDA-04 2673 2107 2705 - - - - 2600 

PDA-06 1762 972 1756 - - - - 2184 

PDA-07 - - - 552 1201 1108 1234 1850 

PDA-08 - - - 1016 1640 1552 1661 2250 

PDA-09 - - - 698 1351 1263 1380 1848 

PDA-10 2130 1433 2137 - - - - 2308 

PDA-11 2263 1614 2283 - - - - 1969 

PDA-13 2500 1922 2531 - - - - 3046 

PDA-15 2285 1643 2305 - - - - 2026 

PDA-16 2242 1585 2260 - - - - 2420 

PDA-21 2263 1614 2283 - - - - 1279 

PDA-24 2285 1643 2305 - - - - 1596 

PDA-25 2285 1643 2305 - - - - 2350 

“-“Valores que não se aplicam pelo critério de região representativa. 

 

Na Figura 4.3 é apresentado a comparação dos valores previstos de cargas obtidas em 

ensaio dinâmico x cargas calculadas por Alonso (1996). 
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Figura 4.3 – Carga obtida em ensaio dinâmico x carga calculada por Alonso (1996). 

 

Verifica-se mediante a análise da Figura 4.3, que 22 pontos apresentaram valores que se 

enquadram dentro da zona de acerto (limites de desvios de ±20%), resultando em um grau 

de confiabilidade de 48,8%. Para esta análise identifica-se que 33 pontos (73,3%) 

apresentam valores a favor da segurança e 12 pontos (26,7%) apresentam valores contra 

a segurança. 

 

Tabela 4.6 – Resumo das cargas obtidas em ensaio dinâmico e cargas calculadas por 

Alonso (1996). 

Método 
N° de 

amostras 

Carga 

máxima 

(kN) 

Carga 

mínima 

(kN) 

Carga 

média 

(kN) 

Desvio 

padrão 

(kN) 

cov 

Alonso (1996) 45 2705,1 552,2 1822,5 530,2 29,09% 

Ensaio dinâmico 14 3046,0 1279,0 2247,3 439,3 19,55% 

 

Conforme indicado na Tabela 4.6 para as estacas analisadas as cargas calculadas 

apresentaram valores entre 552,2 kN e 2705,1 kN, com carga média de 1822,5 kN e 

coeficiente de variação de 29,09%. Quando comparados com os valores medidos no 
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ensaio, verifica-se que os valores máximos convergem na ordem de 3000 kN e em relação 

ao limite inferior o método semi-empírico demostrou ser mais conservador. Em relação 

à dispersão dos valores de resistência, o método de Alonso (1996) apresenta o coeficiente 

de variação mais elevado do que o coeficiente de variação das cargas medidas via ensaio. 

 

É importante destacar que o método de Alonso (1996) foi desenvolvido especificamente 

para estacas hélice contínua. A validade do método está condicionada em respeitar os 

coeficientes propostos para cada região estudada pelo autor. Nesta dissertação foram 

adotados os coeficientes parametrizados para a bacia sedimentar terciária da cidade de 

São Paulo, mesmo sabendo que o subsolo da obra consiste em um horizonte de solos 

residuais.  

 

Visto as considerações expostas a respeito da formação geológica-geotécnica, verifica-se 

que os valores de resistência são orientativos. O desempenho do método aplicado ao 

estaqueamento se apresentou razoável (grau de confiabilidade da ordem de 50%) e os 

valores de resistência estimados, em sua maioria, se apresentam a favor da segurança. 

Ressalta-se a importância de respeitar as condições de contorno do método, salientando-

se que as extrapolações em regiões divergentes das especificadas pelo autor devem ser 

realizadas com ressalvas. 

 

4.1.4. Velloso (1981) 

 

Para a avaliação do método de Velloso (1981) foram empregados coeficientes 

estabelecidos no método original. As cargas últimas estimadas pelo método semi-

empírico, por furo de sondagem representativo e as cargas últimas obtidas na análise 

CAPWAP são apresentados na Tabela 4.7. 
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Tabela 4.7 – Carga obtida em ensaio dinâmico x carga calculada por Velloso (1981). 

Ensaio 

n° 

Qult região representativa 1 

(kN) 

Qult região representativa 2 

(kN) 
Qult 

ensaio 

(kN) SA01 SA02 SP07 SA03 SA04 SP04 SP05 

PDA-03 2445,4 1642,7 2269,6 - - - - 2450,0 

PDA-04 3118,7 2515,5 3034,0 - - - - 2600,0 

PDA-06 2003,5 1100,3 1815,7 - - - - 2184,0 

PDA-07 - - - 653,8 1465,4 1290,6 1362,2 1850,0 

PDA-08 - - - 1229,6 2020,7 1851,5 1901,9 2250,0 

PDA-09 - - - 830,8 1654,8 1485,7 1545,3 1848,0 

PDA-10 2473,3 1680,9 2301,4 - - - - 2308,0 

PDA-11 2638,2 1909,0 2490,1 - - - - 1969,0 

PDA-13 2917,7 2296,0 2813,5 - - - - 3046,0 

PDA-15 2663,7 1945,9 2519,9 - - - - 2026,0 

PDA-16 2612,8 1872,1 2460,3 - - - - 2420,0 

PDA-21 2638,2 1909,0 2490,1 - - - - 1279,0 

PDA-24 2663,7 1945,9 2519,9 - - - - 1596,0 

PDA-25 2663,7 1945,9 2519,9 - - - - 2350,0 

“-“Valores que não se aplicam pelo critério de região representativa. 

 

A comparação dos valores previstos de cargas obtidas em ensaio dinâmico x cargas 

calculadas por Velloso (1981) é apresentada na Figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4 – Carga obtida em ensaio dinâmico x carga calculada por Velloso (1981). 
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Para esta análise verifica-se na Figura 4.4 que 24 pontos apresentaram valores que se 

enquadram dentro da zona de acerto (limites de desvios de ±20%), resultando em um grau 

de confiabilidade de 53,3%. Além disso, identifica-se que 28 pontos (62,2%) apresentam 

valores a favor da segurança e 17 pontos (37,7%) apresentam valores contra a segurança. 

 

Observa-se que a reta de ajuste do método se aproxima consideravelmente da reta de 

igualdade. De forma geral verifica-se que os valores de cálculo são ligeiramente inferiores 

aos valores medidos em ensaio. Destaca-se que a regressão linear realizada é apenas 

orientativa, visto que a dispersão da amostra é elevada. 

 

Tabela 4.8 – Resumo cargas obtida em ensaio dinâmico e cargas calculadas por Velloso 

(1981). 

Método 
N° de 

amostras 

Carga 

máxima 

(kN) 

Carga 

mínima 

(kN) 

Carga 

média 

(kN) 

Desvio 

padrão 

(kN) 

cov 

Velloso (1981) 45 3118,7 653,8 2091,8 585,9 28,01% 

Ensaio dinâmico 14 3046,0 1279,0 2247,3 439,3 19,55% 

 

Conforme indicado na Tabela 4.8, para as estacas analisadas as cargas calculadas 

apresentaram valores entre 653,8 kN e 3118,7 kN, com carga média de 2091,8 kN e 

coeficiente de variação de 28,01%. Por sua vez o intervalo de carga medida em ensaio 

variou entre 1279,0 kN e 3046,0 kN, com carga média de 2247,3 kN e coeficiente de 

variação de 19,55%. Verifica-se que os valores máximos convergem na ordem de 3000 

kN e em relação ao limite inferior o método semi-empírico demostrou ser mais 

conservador.  

 

Em relação a dispersão da carga resistente calculada, identifica-se que o coeficiente de 

variação apresentou um valor mais elevado do que o coeficiente de variação das cargas 

medidas via ensaio. 

 

O método de Velloso (1981) apresentou resultados aceitáveis, com grau de confiabilidade 

de 53%, sendo 62,2% dos valores a favor da segurança. Em relação à qualidade da 

previsão da carga, o método apresentou desempenho considerado satisfatório no quesito 

de assertividade. 
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Algumas considerações em relação à formação geológica e ao método executivo devem 

ser ressaltadas. Segundo Velloso e Lopes (2010) é importante ressaltar que o método de 

Velloso (1996) foi desenvolvido especificamente para as obras de refinaria em Duque de 

Caxias (RJ) e para a AÇO-MINAS em (MG) a partir de correlações com o ensaio CPT. 

Ressalta-se que, os coeficientes característicos do método foram aferidos para os solos do 

tipo areias sedimentares, argilas sedimentares, areia siltosa e silte arenoso proveniente de 

solos residuais.   

 

O subsolo da obra estudada constitui-se basicamente de silte arenoso residual, sendo o 

gnaisse a rocha matriz predominante na formação geológica em que a obra se situa. 

Verifica-se que a matriz geológica do subsolo do estudo de caso é similar à avaliada no 

método sugerido pelo autor. O desempenho favorável da qualidade da previsão da carga, 

identificada para este método, certamente está relacionada a essa similaridade.  

 

Em relação ao processo executivo, sabe-se que o mesmo apresenta influência significativa 

na capacidade do estaqueamento. A formulação do método de Velloso (1996) apresenta 

o coeficiente “fator de execução (L)” parametrizado apenas para estacas cravadas e 

escavadas em geral. Dessa forma, para estacas hélice contínua a previsão de carga é 

prejudicada pela falta de coeficiente específico que relacione o efeito do método 

executivo na capacidade de carga. Observa-se que o grau de confinamento proporcionado 

pelo trado sacado sem alívio de tensão confinante é elevado, certamente, ele conduz a um 

fator de execução superior ao sugerido pelo autor.   

 

4.1.5. Considerações sobre o desempenho dos métodos semi-empíricos 

 

As cargas limites obtidas pelos métodos semi-empíricos e ensaios de carregamento, bem 

como seus desvios padrões e coeficientes de variação são apresentadas na Tabela 4.9. 
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Tabela 4.9 – Tabela resumo do desempenho dos métodos semi-empíricos. 

Método 
N° de 

amostras 

Carga 

máxima 

(kN) 

Carga 

mínima 

(kN) 

Carga 

média 

(kN) 

Desvio 

padrão 

(kN) 

cov 

Décourt-Quaresma 

(1986) 
45 1329,7 485,8 1028,0 195,2 18,99% 

Aoki-Velloso (1975 

modificado) 
45 3289,3 1233,8 2584,1 400,1 15,48% 

Alonso (1996) 45 2705,1 552,2 1822,5 530,2 29,09% 

Velloso (1981) 45 3118,7 653,8 2091,8 585,9 28,01% 

Ensaio dinâmico 14 3046,0 1279,0 2247,3 439,3 19,55% 

 

Em relação ao resumo apresentado na Tabela 4.9, observa-se que a carga estimada pelo 

método de Aoki-Velloso (1975 modificado) apresentou o maior valor de carga resistente, 

enquanto o método de Décourt-Quaresma (1986) evidenciou a menor carga. 

 

Em relação ao coeficiente de variação, o método de Alonso (1996) apresentou a maior 

variabilidade de cargas (cov=29,09%), ao passo que no método de Aoki-Velloso (1975 

modificado) foram observadas cargas com coeficiente de variação mais uniformes 

(cov=15,48%). É importante ressaltar que quanto maior a variabilidade, maior a incerteza 

envolvida, e consequentemente, menor será a confiabilidade. 

 

Na Tabela 4.10 são apresentados os parâmetros de análise de desempenho para cada 

métodos estudo. 

 

Tabela 4.10 – Tabela resumo do desempenho dos métodos semi-empíricos. 

Método 
Grau de 

confiabilidade 

Valores a favor da 

segurança 

Valores contra a 

segurança 

Décourt-Quaresma  

(1986) 
3 (6,7%) 45 (100%) 0 (0%) 

Aoki-Velloso  

(1975 modificado) 
24 (53,3%) 5 (11,1%) 40 (88,9%) 

Alonso (1996) 22 (48,8%) 33 (73,3%) 12 (26,7%) 

Velloso (1981) 24 (53,3%) 28 (62,2%) 17 (37,7%) 
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Os métodos de Aoki-Velloso (1975 modificado) e Velloso (1981) apresentaram o melhor 

resultado de grau de confiabilidade (53,3%), porém observa-se que no método de Aoki-

Velloso (1975 modificado) 88,9% dos valores se apresentaram contra a segurança, ao 

passo, que apenas 37,7% dos valores estimados pelo método de Velloso (1981) 

demostraram ser contra a segurança. Dessa forma, com os dados apresentados, conclui-

se que o método de Velloso (1981) apresentou o melhor desempenho para o caso em 

estudo. 

 

O método de Alonso (1996), apresentou grau de confiabilidade de 48,8% e se mostrou 

menos confiável do que os métodos de Velloso (1981) e Aoki-Velloso (1975 modificado) 

pela diferença de assertividade de apenas 2 amostras. Entretanto, no quesito de valores 

estimados a favor da segurança o método de Alonso (1996) demostrou ser bastante 

conservador, sendo com 73,3% das cargas estimadas inferiores aos valores medidos, 

ficando atrás apenas do método de Décourt-Quaresma (1986). 

 

Para o método de Décourt-Quaresma (1986), verifica-se que todas as resistências 

estimadas se apresentam inferiores às medidas. Dentre todos os métodos, o Décourt-

Quaresma (1986) demostrou ser o mais conservador. Os carregamentos obtidos se 

encontram limitados entre 1329,7 kN e 485,8 kN, o que significa que os valores extremos 

estimados são cerca de 2,5 vezes menores do que os medidos nos ensaios de 

carregamento.  

 

Verifica-se que o método com melhores resultados apresentou grau de confiabilidade de 

53,3%, o que representa que um pouco mais da metade das estimativas estão situadas na 

zona de acerto. 

 

De forma geral, nenhum dos métodos analisados estima com excelência as cargas 

resistentes do sistema solo-estaca. Constata-se, portanto, que nenhum dos métodos 

considera simultaneamente fatores executivos aplicados às estacas hélice contínua 

juntamente com parâmetros específicos para a formação geológica em que a obra se 

encontra. Destaca-se a necessidade testar outros métodos e/ou desenvolver métodos 

parametrizados específicos para a região em estudo. 
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Recomenda-se que os métodos semi-empíricos sejam parametrizados por meio de ensaios 

estáticos. Para parametrizar um método é necessário que os dados reproduzam com 

primor o comportamento do estaqueamento. Nesse contexto, a prova de carga estática é 

considerada a forma mais confiável para parametrização. O comportamento do sistema 

solo-estaca é verificado através de valores medidos de carga e recalque, considerando as 

perturbações provocadas no solo pelo processo executivo do estaqueamento.  

 

Nesta dissertação, não consta como objetivo geral a parametrização dos métodos semi-

empíricos, visto que os ensaios de carregamento disponíveis para a amostra de dados 

analisada consistem em provas de cargas dinâmicas. 

 

A título de avaliação de desempenho, as provas de cargas dinâmicas apresentam 

resultados suficientes, principalmente quando o ensaio é conduzido de forma a mobilizar 

em plenitude as resistências de ponta e atrito lateral. Para o caso em estudo, as curvas 

hipotéticas de carga-recalque apresentadas na análise CAPWAP indicam tendência de 

esgotamento da capacidade de carga. Por consequência, os resultados dos ensaios são 

satisfatórios para verificação do desempenho dos métodos semi-empíricos. As curvas 

hipotéticas de carga-recalque são apresentadas no Anexo I. 

 

4.2. ANÁLISES DE CONFIABILIDADE  

 

4.2.1. Confiabilidade do estaqueamento 

 

A partir dos ensaios de carregamento dinâmico, o desempenho do estaqueamento foi 

verificado para amostra das estacas com seção de 40 cm. Com base nos dados de 

solicitação e resistência, foram determinados os histogramas e curvas densidade normal 

de solicitação e resistência. Ambas as curvas foram ajustadas para uma distribuição 

normal conforme proposições descritas na bibliografia e são apresentadas nas Figura 4.5 

e Figura 4.6. 
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 Figura 4.5 – Histograma e curva densidade normal de solicitação. 

 

A série de dados de solicitação apresentou intervalo variando entre 511 kN e 596 kN, com 

média de 564,5 kN, desvio padrão de 24,7 kN e coeficiente de variação de 4,4% 

 

 

Figura 4.6 – Histograma e curva densidade normal de resistência. 

 

A série de dados resistentes apresentou intervalo variando entre 1279 kN e 3046 kN com 

média de 2217 kN, desvio padrão de 441,9 kN e coeficiente de variação de 20%. 
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Segundo Oliveira (2013) as proposições descritas na bibliografia geralmente aproximam 

as curvas de solicitação e de resistência em curvas normais, devido à simplicidade de 

caracterizá-las.  

 

Para o caso em estudo, a análise de confiabilidade foi realizada em conformidade com a 

metodologia proposta em literatura. Os dados de solicitação e resistência apresentam 

ajustes aceitáveis em uma distribuição normal, porém identifica-se que alguns valores 

foram superestimados e outros subestimados para a condição de distribuição, 

incorporando erros ao modelo. Para valores mais apurados seria necessário realizar um 

teste de aderência e verificar o tipo de distribuição que melhor se ajusta aos dados. 

 

Os valores de probabilidade de ruína (pf), o índice de confiabilidade (β) e o fator de 

segurança (FS) calculados na análise de confiabilidade são apresentados na Tabela 4.11. 

 

Tabela 4.11 – Resultados das análises de confiabilidade. 

Esforço resistente Esforço solicitante 

FS β Pf 
Média 

(kN) 

Desvio 

Padrão 

(kN) 

cov 
Média 

(kN) 

Desvio 

Padrão 

(kN) 

cov 

2155,4 441,9 0,21 564,4 24,7 0,04 3,8 3,6 
2,51E-04 

(1/3984) 

 

 

A probabilidade de ruína encontrada apresenta valor de 2,51E-04 ou 1/3984. Em outras 

palavras, a probabilidade encontrada indica que, a partir da amostra ensaiada, a cada 3984 

estacas executadas estatisticamente, em apenas um caso a solicitação seria superior à 

resistência, levando o elemento de fundação isolado à ruptura. 

 

Em relação ao fator de segurança, a norma de projeto e execução (6122/2019) recomenda 

adotar fator de segurança mínimo de 1,6 para avaliar o desempenho do estaqueamento. 

Para o caso em estudo o fator de segurança encontrado se apresenta bem superior (3,8), 

porém somente através da análise de confiabilidade é possível verificar a existência do 

risco de ruptura e quantificar a probabilidade de ruína. Ressalta-se que fatores de 

segurança acima dos recomendados não garantem a ausência de risco de ruína.  
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Na literatura ainda não há prescrições de probabilidade de ruína para elementos isolados 

de fundações por estacas. As referências existentes tratam apenas da probabilidade de 

ruína de obras de fundação como um todo. 

 

É importante destacar que, esta análise considerou apenas os resultados de resistência, 

solicitação e suas respectivas variabilidades para as estacas ensaiadas. Para uma análise 

mais abrangente da segurança é necessário considerar fatores adicionais como a qualidade 

do processo executivo, a qualidade e controle das propriedades dos materiais e 

excentricidades executivas, dentre outros. Tais condições podem impactar 

significativamente na confiabilidade e probabilidade de ruína do estaqueamento. 

 

 

4.2.1. Confiabilidade da estrutura de fundação 

 

A análise de confiabilidade da estrutura de fundação foi realizada a partir dos esforços 

solicitantes dos 75 pilares cujas estacas de fundação possuem seção de 40 cm e dos 

esforços resistentes calculados pelo método semi-empírico proposto por Velloso (1981). 

Com a intenção de verificar a possibilidade estatística dos esforços solicitantes do 

superarem os esforços resistentes do conjunto de estacas que compõem um bloco, 

comprometendo a segurança da estrutura de fundação, procedeu-se ao cálculo do índice 

de confiabilidade (β) e da probabilidade de ruína de cada apoio (bloco) da fundação e não 

apenas de um elemento isolado de estaca. 

 

 Variabilidade da resistência e solicitação 

 

No Apêndice I são apresentadas as capacidades de carga calculadas pelo método semi-

empírico de Velloso (1981), considerando as profundidades das 326 estacas executadas 

que compõem os 75 blocos analisados. Os valores de solicitação de cada estaca são 

também apresentados no Apêndice I. Para cada um dos blocos foram calculados os 

valores médios, desvio padrão e coeficiente de variação da resistência e solicitação. 
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Observa-se que os valores médios de resistência oscilam entre 1441,1 kN e 3142,1 kN. 

Em relação ao coeficiente de variação por bloco, observam-se valores limites de 8,4% e 

26,6%. 

 

Ressalta-se que para o cálculo das cargas resistentes não foi considerado o SPT do 

primeiro metro abaixo da cota de implantação, nesta dissertação a altura do bloco de 

coroamento foi arbitrada em 1m, dessa forma foi considerado que a cota de arrasamento 

das estacas se encontram um metro abaixo da cota de implantação.  

 

A variabilidade encontrada se justifica principalmente em função das profundidades 

alcançadas pelas estacas executadas. Verifica-se que a resistência do elemento de 

fundação isolado é fortemente influenciada pela variabilidade das camadas resistentes de 

solo que o mesmo atravessa. As estacas executadas apresentaram profundidades variando 

de 7,1 m a 15,0 m, sendo que o impenetrável à percussão foi identificado entre as cotas 

7,5 m a 13,0 m (Figura 4.7). 

 

 

Figura 4.7 – Região de paralisação das estacas em relação à cota de implantação. 

 

C.A. 
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Na Figura 4.8 é apresentada a superfície resistente do estaqueamento. O mapa foi 

construído a partir das informações dos comprimentos das estacas executadas. Observa-

se que a maior parte da superfície apresenta profundidades da ordem de 10 m a 13 m. 

Observa-se ainda que se verifica uma maior concentração de estacas com profundidade 

de 7,0 m a 10,0 m no trecho superior. 

 

 

Figura 4.8 – Superfície resistente do estaqueamento. 

 

Em relação aos esforços solicitantes identifica-se que a dispersão dos carregamentos 

aplicados em estacas de um mesmo bloco é nula, posto que, para a análise, foram 

considerados apenas os esforços normais aplicados nos pilares, distribuídos 

uniformemente nas estacas. Considerando todas as estacas Ø40 cm analisadas, os 

esforços solicitantes variam entre 599 kN a 426 kN e apresentam coeficiente de variação 

de 6,6%. 

 

 Análise da segurança 

 

Com o intuito de avaliar a segurança das fundações, foram realizadas 75 análises de 

confiabilidade baseadas nos valores médios de solicitação e de resistência, bem como no 

valor do desvio padrão e coeficientes de variação das curvas de resistência. Conforme 

citado anteriormente, a dispersão dos esforços solicitantes é nula, portanto, a curva de 
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solicitação é ajustada em uma reta. Neste estudo, as análises de confiabilidade se 

enquadram em uma abordagem semi-probabilística e a segurança foi avaliada conforme 

metodologia indicada no item 3.4.2. 

 

Os valores de referência na literatura tratam da probabilidade de ruína da estrutura. Nesse 

contexto, considerando que a probabilidade de ruína da fundação está condicionada à 

ruptura de um dos apoios (bloco + pilar da estrutura) foi realizada uma análise de 

confiabilidade para cada bloco de fundação da obra. Destaca-se que para o caso em 

estudo, a fundação apresenta blocos unitários e blocos sobre mais de uma estaca, sendo 

eles compostos por 2, 3, 4, 5, 6, e 8 estacas.  

 

Por meio de uma abordagem estatística os valores de probabilidade de ruína (pf), o índice 

de confiabilidade (β) e o fator de segurança (FS) foram calculados para cada bloco sendo 

apresentadas na Tabela 4.12. 

 

Tabela 4.12 – Resultados das análises de confiabilidade. 

Quant. de 

estacas 

por bloco 

Pilar 

Esforço resistente 
Esforço 

solicitante 

(kN) 

FS β Pf Média 

(kN) 

Desvio 

Padrão 

(kN) 

cov 

1 

PMB1 2889,4 326,6 0,11 426,0 6,78 7,54 2,86E-08 

PB37 2345,8 385,5 0,16 441,0 5,32 4,94 1,14E-05 

PB38 2889,4 326,6 0,11 495,0 5,84 7,33 4,65E-08 

PA32 2376,5 379,8 0,16 583,0 4,08 4,72 1,90E-05 

PA33 2889,4 326,6 0,11 487,0 5,93 7,36 4,40E-08 

PA34 2345,8 385,5 0,16 515,0 4,55 4,75 1,78E-05 

PA35 2376,5 379,8 0,16 521,0 4,56 4,89 1,30E-05 

PLD1 2315,0 391,1 0,17 426,0 5,43 4,83 1,48E-05 

PD32 3142,1 327,4 0,10 426,0 7,38 8,29 5,07E-09 

2 

PD21 2315,0 349,8 0,15 475,0 4,87 5,26 5,50E-06 

PD24 2315,0 349,8 0,15 538,0 4,30 5,08 8,33E-06 

PA27 2183,9 266,8 0,12 469,0 4,66 6,43 3,73E-07 

PA27 2316,0 247,1 0,11 533,0 4,35 7,22 6,09E-08 

3 

E61 2491,4 387,2 0,16 426,0 5,85 5,33 4,63E-06 

PD18 2335,5 335,8 0,14 566,0 4,13 5,27 5,38E-06 

PD20 2335,5 336,9 0,14 426,0 5,48 5,67 2,15E-06 

PC34 2097,5 403,5 0,19 513,0 4,09 3,93 1,18E-04 

PD31 2315,0 338,7 0,15 551,0 4,20 5,21 6,20E-06 

PA13 1888,7 360,3 0,19 581,0 3,25 3,63 2,35E-04 

PA14 2053,8 173,0 0,08 527,0 3,90 8,82 1,50E-09 
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Tabela 4.12 – Resultados das análises de confiabilidade (continuação). 

Quant. de 

estacas 

por bloco 

Pilar 

Esforço resistente 
Esforço 

solicitante 

(kN) 

FS β Pf 
Média 

(kN) 

Desvio 

Padrão 

(kN) 

cov 

4 

PB12 2451,7 460,1 0,19 511,0 4,80 4,22 6,05E-05 

PB11 2577,8 394,7 0,15 557,0 4,63 5,12 7,59E-06 

PB17 2054,0 377,3 0,18 592,0 3,47 3,87 1,33E-04 

PB39 2338,1 331,0 0,14 556,0 4,21 5,38 4,14E-06 

PD14 2228,7 441,7 0,20 576,0 3,87 3,74 1,81E-04 

PD19 2315,0 333,6 0,14 583,0 3,97 5,19 6,42E-06 

PC33 2521,8 492,8 0,20 547,0 4,61 4,01 9,83E-05 

PA1 1808,7 316,2 0,17 595,0 3,04 3,84 1,45E-04 

PA2 2179,0 534,3 0,25 526,0 4,14 3,08 8,38E-04 

5 

PB4 2478,0 386,7 0,16 532,0 4,66 5,03 9,28E-06 

PB5 2498,5 423,6 0,17 595,0 4,20 4,49 3,21E-05 

PB24 2316,5 348,1 0,15 493,0 4,70 5,24 5,78E-06 

PB25 2299,8 351,0 0,15 483,0 4,76 5,18 6,67E-06 

PB26 2374,6 373,9 0,16 564,0 4,21 4,84 1,44E-05 

PC6 2304,6 349,4 0,15 547,0 4,21 5,03 9,32E-06 

PC8 2217,4 383,9 0,17 576,0 3,85 4,28 5,31E-05 

PC17 1744,6 428,5 0,25 570,0 3,06 2,74 1,81E-03 

PC20 2173,2 381,1 0,18 578,0 3,76 4,19 6,53E-05 

PD11 2316,7 347,6 0,15 549,0 4,22 5,08 8,22E-06 

PD23 2299,8 351,0 0,15 598,0 3,85 4,85 1,42E-05 

PC26 2306,9 351,3 0,15 590,0 3,91 4,89 1,30E-05 

PC28 2187,4 441,1 0,20 533,0 4,10 3,75 1,78E-04 

PC35 2314,0 350,7 0,15 562,0 4,12 5,00 1,01E-05 

PC29 2069,6 441,1 0,21 490,0 4,22 3,58 2,62E-04 

PC31 1706,1 453,1 0,27 551,0 3,10 2,55 2,82E-03 

PD27 2321,1 350,6 0,15 563,0 4,12 5,01 9,67E-06 

PD29 2292,7 351,3 0,15 515,0 4,45 5,06 8,71E-06 

PD30 2292,7 351,3 0,15 532,0 4,31 5,01 9,74E-06 

PA6 2046,7 339,5 0,17 563,0 3,64 4,37 4,26E-05 

PA3 1836,8 314,4 0,17 562,0 3,27 4,06 8,81E-05 

PA4 1731,1 346,3 0,20 569,0 3,04 3,36 4,40E-04 

PA11 1726,9 363,8 0,21 587,0 2,94 3,13 7,35E-04 

 
PA12 1676,6 331,7 0,20 546,0 3,07 3,41 3,91E-04 

PA17 2047,6 456,4 0,22 571,0 3,59 3,24 5,81E-04 

PA18 1453,5 367,3 0,25 529,0 2,75 2,52 3,04E-03 
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Tabela 4.12 – Resultados das análises de confiabilidade (continuação). 

Quant. de 

estacas 

por bloco 

Pilar 

Esforço resistente 
Esforço 

solicitante 

(kN) 

FS β Pf 
Média 

(kN) 

Desvio 

Padrão 

(kN) 

cov 

6 

PB1 2846,0 357,8 0,13 541,0 5,26 6,44 3,61E-07 

PB3 2631,1 412,2 0,16 568,0 4,63 5,01 9,88E-06 

PB9 2714,8 413,6 0,15 562,0 4,83 5,21 6,23E-06 

PB13 2345,8 324,9 0,14 592,0 3,96 5,40 4,00E-06 

PB14 2535,4 414,0 0,16 596,0 4,25 4,68 2,07E-05 

PB16 2305,4 378,5 0,16 581,0 3,97 4,56 2,78E-05 

PB28 2313,5 337,7 0,15 585,0 3,95 5,12 7,62E-06 

PA23 2158,5 467,7 0,22 570,0 3,79 3,40 4,01E-04 

PB34 2313,5 337,7 0,15 557,0 4,15 5,20 6,29E-06 

PB36 2335,5 326,8 0,14 555,7 4,20 5,45 3,58E-06 

PC13 2330,4 327,1 0,14 566,0 4,12 5,39 4,04E-06 

PC11 2259,3 371,2 0,16 549,0 4,12 4,61 2,47E-05 

PD4 2315,0 328,6 0,14 599,0 3,86 5,22 6,00E-06 

PD5 2211,7 374,5 0,17 563,0 3,93 4,40 3,96E-05 

PD6 2315,0 328,6 0,14 580,0 3,99 5,28 5,25E-06 

PD7 2436,6 349,0 0,14 593,0 4,11 5,28 5,22E-06 

PA16 2344,9 271,2 0,12 586,0 4,00 6,49 3,26E-07 

PA24 1789,4 314,3 0,18 579,0 3,09 3,85 1,41E-04 

PA25 1441,1 340,8 0,24 586,0 2,46 2,51 3,09E-03 

8 PB15 2388,0 329,1 0,14 573,0 4,17 5,52 3,05E-06 

 

Como o evento da ruína da estrutura está condicionado à ruptura de um dos apoios, 

verifica-se que o bloco PA25 apresenta, a maior probabilidade de ruína (3,09E-03). Sendo 

assim, infere-se que a probabilidade de ruína da obra de fundação baseada na amostra de 

estacas Ø40 cm apresenta valor de 3,09E-03 (1/324).  

 

A norma brasileira de fundações 6122/2019 (ABNT, 2019) não estabelece valores 

máximos de probabilidade de ruína de estruturas de fundação. No cenário internacional o 

emprego das análises de confiabilidade é recomendado em norma desde o início da 

década de 90. Para esta dissertação foram considerados os valores de referência indicados 

pelo Eurocode. 

 

O Eurocode classifica os eventos em classes categorizadas com base nas consequências 

econômicas e riscos de perda de vida humana. A classificação das estruturas e 
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especificação dos valores dos parâmetros limites de confiabilidade para cada classe foram 

apresentadas anteriormente no item 2.7.6 da revisão da literatura.  

 

O estudo de caso em questão se enquadra na categoria CC2, que engloba edifícios 

residenciais, edifícios comerciais e edifícios públicos, onde as consequências da ruína são 

médias. Para um período de recorrência de 50 anos, a probabilidade de ruína deve ser 

limitada em 7,235E-05 (1/13.822) e  o índice de confiabilidade deve-se apresentar 

superior a 3,8. 

 

Na Figura 4.9 e na Figura 4.10 são apresentados os resultados de probabilidade de ruína 

e índices de confiabilidade calculados para cada um dos blocos, juntamente com 

indicação da reta limite dos valores recomendados pelo Eurocode.  



 

 

 

Figura 4.9 – Probabilidade de ruína das estruturas de fundação. 
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Figura 4.10 – Índice de confiabilidade das estruturas de fundação. 
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Figura 4.11 –Fator de segurança das estruturas de fundação. 
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Na Figura 4.9 observa-se que 20 blocos apresentam probabilidade de ruína superiores às 

recomendadas pelo Eurocode, o que representa 27% da obra como um todo. Em relação 

ao índice de confiabilidade verifica-se que 17 blocos apresentam valor inferior a 3,8. 

Diante de tal valor, considera-se que 23% das estruturas de fundação apresentam valores 

não conformes, de acordo com o Eurocode. 

 

Na Figura 4.11 são apresentados os valores de fatores de segurança calculados para cada 

um dos blocos, juntamente com indicação da reta limite dos valores recomendados pela 

norma NBR 6122/2019. 

 

Em relação ao fator de segurança, observa-se na Figura 4.11 que todas os blocos 

apresentam FS superior a 2,0. Como demostrado, a análise atendeu ao método de carga 

admissível adotando um fator de segurança global (critério da norma de projeto e 

execução de fundações - NBR 6122/2019), entretanto ainda sim existem blocos com valor 

de probabilidade de ruína superior à recomendação do Eurocode. 

 

Todos os blocos com avaliação reprovada em relação aos limites do Eurocode apresentam 

coeficiente de variação de resistência elevados, variando entre 17% a 25%. Visto que os 

valores médios de resistência e solicitação geram fatores de segurança superiores a 2,0, 

verifica-se que a variabilidade da resistência provoca impacto significativo na 

probabilidade de ruptura nas estruturas de fundação. 

 

As análises de confiabilidade deste estudo de caso corroboram com a afirmação de Cintra 

e Aoki (2010) no que diz respeito à segurança das fundações. Adotar fator de segurança 

de norma não garante a ausência de ruptura. É necessário considerar as variabilidades 

existentes e incorporar as incertezas na previsão do comportamento do sistema de 

fundações e verificar se a probabilidade de ruína se apresenta dentro de um limite 

aceitável.  
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4.2.2. Análise de vulnerabilidade 

 

A análise de vulnerabilidade consiste basicamente em identificar e quantificar os 

processos de falha e seu impacto na segurança do sistema. Nesta análise, foi simulada a 

condição de ruína de uma das estacas do bloco. No item anterior, para o estaqueamento, 

foi identificado valor de probabilidade de ruína de 1/3984. A ruptura de uma das estacas 

provoca redistribuições dos carregamentos solicitantes e uma nova configuração de 

confiabilidade é gerada para cada bloco da edificação.  

 

As análises foram realizadas com base no índice de confiabilidade β, com consequente 

cálculo da probabilidade de ruína. Na sequência serão apresentadas as análises de 

vulnerabilidade agrupadas para os blocos contendo 2, 3, 4, 5, 6, e 8 estacas. As estacas 

unitárias não foram analisadas visto que a consideração de ruína de uma estaca do bloco 

provoca uma probabilidade de ruína de 100%. 

 

 Análise de vulnerabilidade em blocos com 2 estacas 

 

A fundação em estudo é composta por 4 blocos duplos. Para o bloco de fundação, 

procedeu-se ao cálculo do índice de confiabilidade (β) tanto para a geometria original, 

quanto para a situação simulando a ruína de uma estaca do bloco. Os resultados 

encontrados de β, juntamente com indicação da reta limite do valor limite recomendado 

pelo Eurocode (3,8), são apresentados na Figura 4.12. 
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Figura 4.12 – Índice de confiabilidade – Blocos com 2 estacas. 

 

Quanto menor o valor de β, menor a confiabilidade associada. Para a situação original 

(bloco com 2 estacas) todos os valores se apresentam superiores ao valor de referência, 

sendo o índice de confiabilidade máximo igual a 7,2 (bloco PA27) e mínimo de 5,1 (bloco 

PD24). Para esta análise, a simulação da ruptura provocou impacto significativo na 

segurança do bloco PD24. O valor do índice de confiabilidade foi reduzido para 3,5 e se 

apresenta abaixo do valor de segurança recomendado. 

 

Em relação ao parâmetro β, verifica-se que apenas o bloco PD24 apresentou índice de 

confiabilidade não conforme. Entretanto, observa-se que o índice de confiabilidade 

apresentou uma redução percentual média de 28%. 

 

A partir dos valores de índice de confiabilidade, os valores de probabilidade de ruína 

foram estimados. Na Tabela 4.13 são apresentados os parâmetros de confiabilidade (FS, 

β e Pf) para a situação do bloco composto por 2 estacas e para a situação de simulação da 

ruína de uma das estacas do bloco. 
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Tabela 4.13 – Análise de vulnerabilidade - Confiabilidade para condição com 2 estacas 

e para simulação de ruína de uma das estacas do bloco. 

Bloco 

Valores para 2 estacas no bloco 
Valores considerando a ruína de 

uma estaca no bloco 

Esforço 

solicitante 

(kN) 

FS β Pf 

Esforço 

solicitante 

(kN) 

FS β Pf 

PD21 475,0 4,9 5,3 5,50E-06 950,0 2,4 3,9 1,25E-04 

PD24 538,0 4,3 5,1 8,33E-06 1076,0 2,2 3,5 2,87E-04 

PA27 469,0 4,7 6,4 3,73E-07 938,0 2,3 4,7 2,14E-05 

PA27 533,0 4,3 7,2 6,09E-08 1066,0 2,2 5,1 8,75E-06 

 

Para a condição original, verifica -se que a probabilidade de ruína máxima ocorre para o 

bloco PD24 e apresenta valor de 8,33E-06. Considerando a ruína de uma estaca, esse 

valor foi alterado para 2,87E-04. Pela análise de probabilidade de ruína, nenhum dos 

blocos apresenta valores abaixo do limite estabelecido pelo Eurocode. Entretanto, 

verifica-se que para o bloco PD24 a probabilidade de ruína aumentou 143,5 vezes. 

 

Para esta análise de vulnerabilidade, o conjunto de estacas do PD24 se mostrou o mais 

vulnerável a apresentar ruptura na fundação. 

 

 Análise de vulnerabilidade em blocos com 3 estacas 

 

Para os blocos com 3 estacas, foram estudadas 7 análises de confiabilidade. Os resultados 

calculados para o índice de confiabilidade β, tanto para a geometria original, quanto para 

a situação simulando a ruína de uma estaca do bloco, juntamente com indicação da reta 

limite do valor limite recomendado pelo Eurocode (3,8) são apresentados na Figura 4.13. 
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Figura 4.13 – Índice de confiabilidade – Blocos com 3 estacas. 

 

Para a condição original, verifica-se que os blocos apresentaram índice de confiabilidade 

variando entre 8,8 e 3,9. Após a simulação da ruptura, o intervalo foi alterado para 7,3 e 

2,8, sendo observados valores de segurança inferiores ao recomendado para os blocos 

PC34 e PA13. Para esta análise, o índice de confiabilidade apresentou redução média de 

16%, com consequente redução da confiabilidade. 

 

Na Tabela 4.14 são apresentados os parâmetros da análise de confiabilidade (FS, β e Pf) 

para a situação do bloco composto por 3 estacas e para a situação de simulação da ruína 

de uma das estacas do bloco. 
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Tabela 4.14 – Análise de vulnerabilidade - Confiabilidade para condição com 3 estacas 

e para simulação de ruína de uma das estacas do bloco. 

Bloco 

Valores para 3 estacas no bloco 
Valores considerando a ruína de uma 

estaca no bloco 

Esforço 

solicitante 

(kN) 

FS β Pf 

Esforço 

solicitante 

(kN) 

FS β Pf 

E61 426,0 5,8 5,3 4,63E-06 639,0 3,9 4,8 1,64E-05 

PD18 566,0 4,1 5,3 5,38E-06 849,0 2,8 4,4 3,74E-05 

PD20 426,0 5,5 5,7 2,15E-06 639,0 3,7 5,0 9,21E-06 

PC34 513,0 4,1 3,9 1,18E-04 769,5 2,7 3,3 5,11E-04 

PD31 551,0 4,2 5,2 6,20E-06 826,5 2,8 4,4 4,03E-05 

PA13 581,0 3,3 3,6 2,35E-04 871,5 2,2 2,8 1,50E-03 

PA14 527,0 3,9 8,8 1,50E-09 790,5 2,6 7,3 5,01E-08 

 

Para a condição original, verifica-se que a probabilidade de ruína máxima apresenta valor 

de 2,35E-04 (bloco PA13). Considerando a ruína de uma estaca esse valor foi aumentado 

para 1,50E-03, resultando em um aumento de probabilidade de ruína da ordem de 33 

vezes, tornando-o o bloco mais vulnerável desta análise (bloco mais vulnerável desta 

análise). 

 

Para esta análise de vulnerabilidade, o conjunto de estacas do PA13 se mostrou o mais 

vulnerável a apresentar ruptura na fundação, seguido pelo bloco PC34. 

 

 Análise de vulnerabilidade em blocos com 4 estacas 

 

A fundação em estudo é composta por 9 blocos sobre 4 estacas. Os resultados de índice 

de confiabilidade β, tanto para a geometria original, quanto para a situação simulando a 

ruína de uma estaca do bloco, juntamente com indicação da reta limite do valor limite 

recomendado pelo Eurocode (3,8) são apresentados na Figura 4.14. 
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Figura 4.14 – Índice de confiabilidade – Blocos com 4 estacas. 

 

Para a situação original, os blocos com 4 estacas apresentaram índice confiabilidade 

variando entre 5,4 e 3,1, sendo que os blocos PD14 e PA2 exibem índice de confiabilidade 

inferior a 3,8. Após a simulação da ruptura de uma estaca, o intervalo foi alterado para 

4,8 e 2,8 respectivamente. Observa-se que, após a simulação, 6 blocos apresentaram 

confiabilidade inferior ao recomendado pelo Eurocode. Tem-se ainda que, o índice de 

confiabilidade médio entre os blocos reduziu em 11%. Inicialmente 20% dos blocos 

apresentavam índice de confiabilidade não conformes e após a simulação esse valor foi 

ampliado para 60%. 

 

Na Tabela 4.15 são apresentados os parâmetros da análise de confiabilidade (FS, β e Pf) 

tanto, para a situação do bloco composto por 4 estacas, quanto, para a situação de 

simulação da ruína de uma das estacas do bloco. 
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Tabela 4.15 – Análise de vulnerabilidade - Confiabilidade para condição com 4 estacas 

e para simulação de ruína de uma das estacas do bloco. 

Bloco 

Valores para 4 estacas no bloco 
Valores considerando a ruína de uma 

estaca no bloco 

Esforço 

solicitante 

(kN) 

FS β Pf 

Esforço 

solicitante 

(kN) 

FS β Pf 

PB12 511,0 4,8 4,2 6,05E-05 681,3 3,6 3,8 1,42E-04 

PB11 557,0 4,6 5,1 7,59E-06 742,7 3,5 4,6 2,24E-05 

PB17 592,0 3,5 3,9 1,33E-04 789,3 2,6 3,4 4,45E-04 

PB39 556,0 4,2 5,4 4,14E-06 741,3 3,2 4,8 1,50E-05 

PD14 576,0 3,9 3,7 1,81E-04 768,0 2,9 3,3 4,93E-04 

PD19 583,0 4,0 5,2 6,42E-06 777,3 3,0 4,6 2,45E-05 

PC33 547,0 4,6 4,0 9,83E-05 729,3 3,5 3,6 2,30E-04 

PA1 595,0 3,0 3,8 1,45E-04 793,3 2,3 3,2 6,15E-04 

PA2 526,0 4,1 3,1 8,38E-04 701,3 3,1 2,8 1,78E-03 

 

Para a condição original, verifica -se que a probabilidade de ruína máxima apresenta valor 

de 8,38E-04 (bloco PA02). Para a situação de simulação da ruína de uma estaca, a 

probabilidade de ruína foi alterada para 1,78E-03. Nessa condição observa-se um 

aumento médio da probabilidade de ruína de 3,1 vezes.  

 

Para esta análise de vulnerabilidade, o conjunto de estacas do PA02 se mostrou o mais 

vulnerável a apresentar ruptura na fundação, seguido pelos blocos, PA1, PD14, PB17 e 

PC33. 

 

 Análise de vulnerabilidade em blocos com 5 estacas. 

 

A fundação em estudo é composta por 26 blocos de 5 estacas. Para esses blocos de 

fundação, procedeu-se ao cálculo do índice de confiabilidade (β) tanto para a geometria 

original, quanto para a situação simulando a ruína de uma estaca do bloco. Os resultados 

encontrados de β, juntamente com indicação da reta limite do valor limite recomendado 

pelo Eurocode (3,8), são apresentados na Figura 4.15. 
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Figura 4.15 – Índice de confiabilidade – Bloco com 5 estacas. 

 

Para a situação original o índice de confiabilidade apresenta valor máximo de 5,2 e 

mínimo de 2,5. Após a simulação da ruptura os valores foram alterados para 4,9 e 2,2, 

respectivamente. Verifica-se que em média o índice de confiabilidade apresentou redução 

percentual de 9% com consequente redução da confiabilidade. Inicialmente 34% dos 

blocos apresentavam índice de confiabilidade não conformes e após a simulação esse 

valor foi ampliado ligeiramente para 38%. 

 

Na Tabela 4.16 são apresentados os parâmetros da análise de confiabilidade (FS, β e Pf) 

para a situação do bloco composto por 5 estacas e para a situação de simulação da ruína 

de uma das estacas do bloco. 
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Tabela 4.16 – Análise de vulnerabilidade - Confiabilidade para condição com 5 estacas 

e para simulação de ruína de uma das estacas do bloco. 

Bloco 

Valores para 5 estacas no bloco 
Valores considerando a ruína de uma 

estaca no bloco 

Esforço 

solicitante 

(kN) 

FS β Pf 

Esforço 

solicitante 

(kN) 

FS β Pf 

PB4 532,0 4,7 5,0 9,28E-06 665,0 3,7 4,7 2,05E-05 

PB5 595,0 4,2 4,5 3,21E-05 743,8 3,4 4,1 7,20E-05 

PB24 493,0 4,7 5,2 5,78E-06 616,3 3,8 4,9 1,31E-05 

PB25 483,0 4,8 5,2 6,67E-06 603,8 3,8 4,8 1,47E-05 

PB26 564,0 4,2 4,8 1,44E-05 705,0 3,4 4,5 3,42E-05 

PC6 547,0 4,2 5,0 9,32E-06 683,8 3,4 4,6 2,29E-05 

PC8 576,0 3,8 4,3 5,31E-05 720,0 3,1 3,9 1,26E-04 

PC17 570,0 3,1 2,7 1,81E-03 712,5 2,4 2,4 3,90E-03 

PC20 578,0 3,8 4,2 6,53E-05 722,5 3,0 3,8 1,56E-04 

PD11 549,0 4,2 5,1 8,22E-06 686,3 3,4 4,7 2,04E-05 

PD23 598,0 3,8 4,8 1,42E-05 747,5 3,1 4,4 3,78E-05 

PC26 590,0 3,9 4,9 1,30E-05 737,5 3,1 4,5 3,41E-05 

PC28 533,0 4,1 3,8 1,78E-04 666,3 3,3 3,4 3,56E-04 

PC35 562,0 4,1 5,0 1,01E-05 702,5 3,3 4,6 2,54E-05 

PC29 490,0 4,2 3,6 2,62E-04 612,5 3,4 3,3 4,97E-04 

PC31 551,0 3,1 2,5 2,82E-03 688,8 2,5 2,2 5,68E-03 

PD27 563,0 4,1 5,0 9,67E-06 703,8 3,3 4,6 2,44E-05 

PD29 515,0 4,5 5,1 8,71E-06 643,8 3,6 4,7 2,03E-05 

PD30 532,0 4,3 5,0 9,74E-06 665,0 3,4 4,6 2,33E-05 

PA6 563,0 3,6 4,4 4,26E-05 703,8 2,9 4,0 1,11E-04 

PA3 562,0 3,3 4,1 8,81E-05 702,5 2,6 3,6 2,46E-04 

PA4 569,0 3,0 3,4 4,40E-04 711,3 2,4 2,9 1,13E-03 

PA11 587,0 2,9 3,1 7,35E-04 733,8 2,4 2,7 1,86E-03 

PA12 546,0 3,1 3,4 3,91E-04 682,5 2,5 3,0 1,01E-03 

PA17 571,0 3,6 3,2 5,81E-04 713,8 2,9 2,9 1,19E-03 

PA18 529,0 2,7 2,5 3,04E-03 661,3 2,2 2,2 6,96E-03 
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Para a condição original, verifica-se que a probabilidade de ruína máxima apresenta valor 

de 3,04E-03 (bloco PA18). Para a situação de simulação da ruína de uma estaca o valor é 

reduzido para 6,96E-03. Nessa análise, a probabilidade de ruína aumentou, em média, 2,4 

vezes. 

 

Para a presente análise de vulnerabilidade, o conjunto de estacas do PA18 se mostrou o 

mais vulnerável a apresentar ruptura na fundação, seguido pelos blocos, PC31, PA11, 

PC17, PA11, PA4, PA17, PA12, PC29, PC28 e PA3. 

 

 Análise de vulnerabilidade em blocos com 6 estacas 

 

Para os blocos com 6 estacas, foram estudadas 19 análises de confiabilidade. Os 

resultados calculados para o índice de confiabilidade β, tanto para a geometria original, 

quanto para a situação de simulação da ruína de uma estaca do bloco, juntamente com 

indicação da reta limite do valor limite recomendado pelo Eurocode (3,8), são 

apresentados na Figura 4.16. 

 

 

Figura 4.16 – Índice de confiabilidade – Bloco com 6 estacas. 

 

 

Para os blocos compostos por 6 estacas o índice de confiabilidade apresenta valor máximo 

de 6,5 (bloco PA16) e mínimo de 2,5 (bloco PA25). Após a simulação da ruptura de uma 

estaca, os valores foram alterados para 6,1 e 2,2, respectivamente. Para esta análise, o 
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índice de confiabilidade apresentou redução média de 7%, com consequente redução da 

confiabilidade. 

 

Inicialmente 20% dos blocos apresentavam índice de confiabilidade não conformes e 

após a simulação esse valor foi ampliado para 60%. 

 

Na Tabela 4.17 são apresentados os parâmetros da análise de confiabilidade (FS, β e Pf) 

tanto para a situação do bloco composto por 6 estacas, quanto para a situação de 

simulação da ruína de uma das estacas do bloco. 

 

Tabela 4.17 – Análise de vulnerabilidade - Confiabilidade para condição com 6 estacas 

e para simulação de ruína de uma das estacas do bloco. 

Bloco 

Valores para 6 estacas no bloco 
Valores considerando a ruína de 

uma estaca no bloco 

Esforço 

solicitante 

(kN) 

FS β Pf 

Esforço 

solicitante 

(kN) 

FS β Pf 

PB1 541,0 5,3 6,4 3,61E-07 649,2 4,4 6,1 7,25E-07 

PB3 568,0 4,6 5,0 9,88E-06 681,6 3,9 4,7 1,86E-05 

PB9 562,0 4,8 5,2 6,23E-06 674,4 4,0 4,9 1,16E-05 

PB13 592,0 4,0 5,4 4,00E-06 710,4 3,3 5,0 9,26E-06 

PB14 596,0 4,3 4,7 2,07E-05 715,2 3,5 4,4 4,01E-05 

PB16 581,0 4,0 4,6 2,78E-05 697,2 3,3 4,2 5,64E-05 

PB28 585,0 4,0 5,1 7,62E-06 702,0 3,3 4,8 1,69E-05 

PA23 570,0 3,8 3,4 4,01E-04 684,0 3,2 3,2 7,03E-04 

PB34 557,0 4,2 5,2 6,29E-06 668,4 3,5 4,9 1,35E-05 

PB36 555,7 4,2 5,4 3,58E-06 666,8 3,5 5,1 7,84E-06 

PC13 566,0 4,1 5,4 4,04E-06 679,2 3,4 5,0 8,97E-06 

PC11 549,0 4,1 4,6 2,47E-05 658,8 3,4 4,3 4,88E-05 

PD4 599,0 3,9 5,2 6,00E-06 718,8 3,2 4,9 1,39E-05 

PD5 563,0 3,9 4,4 3,96E-05 675,6 3,3 4,1 7,91E-05 

PD6 580,0 4,0 5,3 5,25E-06 696,0 3,3 4,9 1,18E-05 

PD7 593,0 4,1 5,3 5,22E-06 711,6 3,4 4,9 1,14E-05 

PA16 586,0 4,0 6,5 3,26E-07 703,2 3,3 6,1 8,82E-07 

PA24 579,0 3,1 3,9 1,41E-04 694,8 2,6 3,5 3,29E-04 

PA25 586,0 2,5 2,5 3,09E-03 703,2 2,0 2,2 6,83E-03 
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Para a condição original, verifica-se que a probabilidade de ruína máxima apresenta valor 

de 3,09E-03 (PA25). Para a situação considerando a ruína de uma estaca esse valor é 

alterado 6,83E-03. Nessa condição observa-se um aumento médio da probabilidade de 

ruína de 2,1 vezes. 

 

Para esta análise de vulnerabilidade, o conjunto de estacas do PA25 se mostrou o mais 

vulnerável a apresentar ruptura na fundação, seguido pelos blocos PA23 e PA24. 

 

 Análise de vulnerabilidade em blocos com 8 estacas 

 

Na Tabela 4.18 são apresentados os parâmetros da análise de confiabilidade (FS, β e Pf) 

para a situação do bloco composto por 8 estacas e para a situação de simulação da ruína 

de uma das estacas do bloco. 

 

Tabela 4.18 – Análise de vulnerabilidade - Confiabilidade para condição com 8 estacas 

e para simulação de ruína de uma das estacas do bloco. 

Bloco 

Valores para 8 estacas no bloco 
Valores considerando a ruína de uma 

estaca no bloco 

Esforço 

solicitante 

(kN) 

FS β Pf 

Esforço 

solicitante 

(kN) 

FS β Pf 

PB15 573,0 4,2 5,5 3,05E-06 654,9 3,6 5,3 5,41E-06 

 

Para a condição original, verifica-se que a probabilidade de ruína máxima apresenta valor 

de 3,05E-06. Para a situação de simulação da ruína de uma estaca esse valor foi alterado 

para 5,41E-06, resultando em redução da segurança em 1,8 vezes. 

  

Em relação ao índice de confiabilidade, o valor foi alterado de 4,2 para 3,6, o que 

representa uma redução percentual de 5%. 
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 Considerações sobre as análises de vulnerabilidade 

 

Ressalta-se que a ruína ou plastificação de uma única estaca de fundação acarreta uma 

redistribuição da solicitação nas demais estacas do bloco, sem ocorrer necessariamente a 

ruptura do apoio, porém suscita alteração na probabilidade de ruína da estrutura. 

 

Na Tabela 4.19 são apresentados os valores máximo e mínimos do índice de 

confiabilidade resumidos para cada grupo de estacas.  

 

Tabela 4.19 – Redução percentual média do índice de confiabilidade. 

N° de 

estacas por 

bloco 

Índice de confiabilidade 

(β) mínimos observado 

para bloco original 

Índice de confiabilidade (β) 

mínimo observado para 

condição de ruptura de 1 estaca 

Redução 

percentual 

média de β 

2 5,1 3,5 28% 

3 3,6 2,8 16% 

4 3,1 2,8 11% 

5 2,5 2,2 9% 

6 2,5 2,2 7% 

8 5,5 5,3 5% 

 

Conforme verificado na Tabela 2.21, o grupo de estacas duplas apresentou o maior 

impacto no índice de confiabilidade. Para a situação simulada, o índice β apresentou uma 

redução percentual correspondente a 28%. Para os blocos compostos por de 3 estacas, 

verifica-se uma redução média no valor de β menos acentuada (16%). Para blocos 

compostos com um número maior de estacas, observa-se uma a redução percentual média 

mais uniforme e menor que as observadas em blocos com menor número de estacas. Entre 

4 e 8 estacas o índice β apresentou redução percentual entre 11% e 5%. 

 

Ainda em relação a avaliação do índice de confiabilidade, conclui-se que a ruptura de 

uma das estacas ocasiona valores de probabilidade de ruína que não atendem as 

prescrições indicadas pelo Eurocode. De forma complementar, verifica-se que o menor 

índice de confiabilidade corresponde aos blocos PA18 e PA25, constituídos por 5 e 6 

estacas respectivamente. Por consequência, pela análise do índice de confiabilidade tais 

blocos são os mais vulneráveis à ruptura.   
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Quando analisados sobre a ótica do parâmetro fator de segurança, verifica-se na Tabela 

4.20 que, após a simulação de ruptura, todos os blocos apresentaram fatores de segurança 

superiores a 2,0. Dessa forma, tal condição conduz à interpretação de que, mesmo com a 

ruína de uma estaca, devido à redistribuição dos esforços solicitantes, os resultados de 

segurança continuam atendendo aos valores prescritos por norma. Ressalta-se que todo 

valor de fator de segurança está matematicamente associado a um valor de probabilidade 

de ruína, entretanto não é possível identificar o risco envolvido quando a segurança é 

analisada somente através desse parâmetro.   

 

Tabela 4.20 – Redução do fator de segurança. 

N° de 

estacas por 

bloco 

Fator de segurança (FS) 

mínimo observado para 

bloco original 

Fator de segurança (FS) mínimo 

observado para condição de 

ruptura de 1 estaca 

Redução 

percentual 

média de FS 

2 4,3 2,2  50% 

3 3,3 2,2  33% 

4 3,0 2,3 25%  

5 2,7 2,2  20% 

6 2,5 2,0 17% 

8 4,2 3,6  13% 

 

Finalmente, os valores de probabilidade de ruína calculados na análise de vulnerabilidade 

são apresentados na Tabela 4.21. 

 

Tabela 4.21 – Fator de aumento da probabilidade de ruína. 

N° de 

estacas por 

bloco 

Probabilidade de ruína 

(Pf) máxima observada 

para bloco original 

Probabilidade de ruína (Pf) 

máxima observada para 

condição de ruptura de 1 estaca 

Fator de 

aumento de 

Pf 

2 8,33E-06 2,87E-04 34,5 

3 2,35E-04 1,50E-03 6,4 

4 8,38E-04 1,78E-03 2,1 

5 3,04E-03 6,96E-03 2,3 

6 3,09E-03 6,83E-03 2,2 

8 3,05E-06 5,41E-06 1,8 

 

Uma vez, que a probabilidade de ruína foi calculada em função especificamente do índice 

de confiabilidade, as análises apresentam a mesma tendência de comportamento de 
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segurança. Em concordância, verifica-se que quanto menor o número de estacas por 

bloco, maior será sua vulnerabilidade em relação probabilidade de ruína. Para blocos de 

2 estacas a ruptura de uma estaca gera um impacto radical na segurança. Para blocos com 

3 estacas o impacto é significativo, porém bem inferior à condição de 2 estacas. A partir 

de 4 estacas a redução da confiabilidade se torna um pouco mais uniforme.  

 

Mais uma vez, verifica-se que as maiores probabilidades de ruína ocorrem para os blocos 

PA18 e PA25, constituídos por 5 e 6 estacas respectivamente. Ambos os valores se 

apresentam inferiores ao limite estabelecido pelo Eurocode, porém o bloco de 5 estacas 

apresentou probabilidade de ruína sensivelmente maior (pf = 6,96E-03). 

  

Retornando à Tabela 4.12, no item “confiabilidade da estrutura de fundação”, verifica-se 

que o bloco PA18 (bloco com 5 estacas) apresenta coeficiente de variação correspondente 

a 25%. Dessa forma, este bloco é classificado como o bloco mais vulnerável da amostra. 

Identifica-se que apesar da redistribuição das cargas atuantes provocar baixa influencia 

na probabilidade de ruína para blocos de 5 estacas, o elevado coeficiente de variação dos 

esforços resistentes governou a análise de confiabilidade, gerando a probabilidade de 

ruína de 6,96E-03.  

 

Finalmente, verifica-se que a análise de vulnerabilidade foi realizada considerando a 

hipótese de ruína de uma das estacas do bloco, e na condição crítica apresenta o valor de 

6,96E-03. No item 4.2.1 foi calculada a probabilidade de ruína de uma estaca da obra 

colapsar, resultando em uma probabilidade de 2,51E-04. Observa-se que a estabilidade 

da estrutura de fundação está condicionada a ruptura de uma estaca, dessa forma a 

situação analisada apresenta uma probabilidade condicionante que resulta na 

multiplicação da probabilidade de ambos os eventos acontecerem. Deste modo verifica-

se o valor da probabilidade condicionante apresenta valor de 1,75E-06. Nessa ótica, 

verifica-se que para todos os blocos de fundação a probabilidade encontrada é inferior ao 

valor ao limite estabelecido pelo Eurocode. 
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CAPÍTULO 5 
 

5. CONCLUSÕES  

 

5.1. DESEMPENHO DOS MÉTODOS SEMI-EMPÍRICOS 

 

Em relação ao desempenho dos métodos semi-empíricos conclui-se que: 

 

- dentre os métodos analisados o método de Velloso (1981) apresentou o melhor 

desempenho para o caso em estudo, apesar dos coeficientes de atrito utilizados no método 

terem sido obtidos em ensaios CPT sem a luva de Begemann; 

 

- para o método de Velloso (1981) foi constatado um desempenho satisfatório tanto no 

quesito de assertividade, quando no quesito de segurança. Mais da metade dos dados se 

apresentaram a favor da segurança e convergentes com os obtidos em ensaios de 

carregamento dinâmico. Conclui-se que o método apresenta estimativa de carga segura 

com magnitude de cargas próxima da realidade; 

 

- para o método de Aoki-Velloso (1975 modificado) foi constatado um desempenho 

satisfatório. Mais da metade dos valores estimados se aproximam dos valores medidos 

em ensaio de carga. Adicionalmente, em relação à segurança conclui-se que o método é 

ousado na previsibilidade de cargas resistentes, visto que uma parcela elevada de 

resultados se apresentou desfavorável à segurança; 

 

- para o método de Alonso (1996) foi constatado um desempenho razoável com relação 

ao quesito de assertividade e um desempenho conservador no quesito de segurança. 

Conclui-se que o método apresenta estimativa de carga segura com magnitude de cargas 

razoavelmente próxima da realidade; 

 

- para o método de Décourt-Quaresma (1986) foi constatado baixo desempenho no 

quesito de assertividade. Os valores de carga estimada se apresentaram muito distantes 

dos valores medidos em campo. Entretanto, os valores se mostraram a favor da segurança. 
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Conclui-se que o método de Décourt-Quaresma (1986) apresentou estimativa de carga 

segura, mas muito conservador. 

 

Dentre os métodos analisados conclui-se que: 

 

- o método de Velloso (1981) apresentou o melhor desempenho de estimativa de carga de 

ruptura. Os coeficientes do método foram aferidos para os solos residuais, cuja matriz 

geológica se apresenta similar à observada no estudo de caso. Conclui-se que o 

desempenho favorável foi influenciado por essa similaridade; 

 

- o método de Décourt-Quaresma (1986) se apresentou como o método mais conservador. 

Para esse método verificam-se as menores magnitudes de cargas estimadas, sendo as elas, 

extremamente a favor da segurança; 

 

- o método de Aoki-Velloso (1975 modificado) se apresentou como o método mais 

ousado. Para esse método verificam-se as maiores magnitudes de cargas estimadas, sendo 

que uma parcela elevada das mesmas se apresenta contra à segurança; 

 

- o método de Alonso (1996) apresentou a maior variabilidade de cargas estimadas. 

Conclui-se que apesar do método apresentar resultados satisfatórios a alta variabilidade 

incorpora incertezas aos resultados estimados. 

 

A análise de desempenho possibilita identificar a qualidade das cargas estimadas pelos 

métodos semi-empíricos. 

  

Mediante os resultados desta dissertação, conclui-se que nenhum dos métodos analisados 

estimou com excelência as cargas resistentes do sistema solo-estaca da obra em questão.  

 

O comportamento resistente de um sistema de fundação está fortemente conectado com 

as propriedades das camadas de solo que o elemento atravessa, bem como com o processo 

executivo e condições de confinamento por ele ocasionadas. Nenhum dos métodos 

analisados foi desenvolvido especificamente para a região em estudo. Destaca-se a 
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necessidade de estabelecer correlações regionais com validade comprovada por meio de 

ensaios de carga. 

 

5.2. ANÁLISE DE CONFIABILIDADE  

 

A partir das análises de confiabilidade do estaqueamento e das estruturas de fundação 

conclui-se que: 

 

- existem blocos de fundação que apresentam probabilidade de ruína inferior ao limite 

máximo considerado aceitável neste estudo (limite prescrito pelo Eurocode). 

Especificamente por esse critério, conclui-se que a estrutura não apresentaria segurança 

satisfatória; 

 

- em relação a segurança do estaqueamento foi identificado o valor de probabilidade de 

ruína de 2,51E-04 ou 1/3984, indicando que, a partir da amostra ensaiada, a cada 3984 

estacas executadas estatisticamente, em apenas um caso a solicitação seria superior à 

resistência, levando o elemento de fundação isolado à ruptura; 

 

- em relação a probabilidade de ruína das estruturas de fundação, verifica-se que o evento 

da ruína da estrutura está condicionado à ruptura de um dos apoios. Considerando todos 

os blocos analisados, identifica-se que a probabilidade de ruína máxima de ruptura de um 

apoio é de 3,09E-03. Sendo assim, infere-se que a probabilidade de ruína da obra de 

fundação baseada na amostra de estacas Ø40 cm apresenta valor de 3,09E-03 (1/324); 

 

Em relação ao fator de segurança preconizado na norma brasileira de projeto e execução 

de fundações (NBR 6122/2019), pode-se concluir que todos os blocos de fundação 

apresentam fator de segurança superior ao especificado. Entretanto, ainda sim existem 

blocos com valor de probabilidade de ruína superior à recomendada pelo Eurocode. 

Conclui-se que para o caso em estudo, os fatores de segurança preconizados na NBR 

6122/2019 não são seriam satisfatórios. 

 

Por meio das análises de confiabilidade realizadas nesta dissertação, verifica-se que a 

variabilidade da resistência provoca impacto significativo na probabilidade de ruptura nas 
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estruturas de fundação. Conclui-se que adotar fator de segurança de norma não garante a 

ausência de ruptura. Ao se considerar as variabilidades existentes, as incertezas são 

incorporadas na previsão do comportamento do sistema de fundações. 

 

A partir da análise de vulnerabilidade pode-se concluir que: 

 

- a ruína ou plastificação de uma única estaca de fundação acarreta uma redistribuição da 

solicitação nas demais estacas do bloco, sem ocorrer necessariamente a ruptura do apoio, 

porém altera a probabilidade de ruína da estrutura; 

 

- simulando a ruptura de uma estaca do bloco, verifica-se que quanto menor o número de 

estacas por bloco maior será o impacto na segurança, isto é, quanto menor o número de 

estacas maior será o aumento da probabilidade de ruína; 

 

- simulando a ruptura de uma estaca do bloco, verifica-se uma redução de 28% a 5% no 

índice de confiabilidade; 

 

- simulando a ruptura de uma estaca do bloco, quando analisada a segurança sobre a ótica 

do parâmetro fator de segurança, observa-se uma redução 50% a 13% no fator; 

 

- após a simulação da ruptura, todos os blocos apresentaram fatores de segurança 

superiores a 2,0. Verifica-se que mesmo com a ruína de uma estaca, devido à 

redistribuição dos esforços solicitantes, os resultados de segurança continuam atendendo 

aos valores prescritos por norma. Ressalta-se que todo valor de fator de segurança está 

matematicamente associado a um valor de probabilidade de ruína, entretanto não é 

possível identificar o risco envolvido quando a segurança é analisada somente por meio 

desse parâmetro; 

 

- simulando a ruptura de uma estaca do bloco, verifica-se que ocorre um aumento 34,5 a 

1,8 vezes na probabilidade de ruína; 

 

- o bloco PA18, constituído por 5 estacas, se apresentou como o bloco mais vulnerável à 

ruptura de fundação. Verifica-se que a redistribuição das cargas atuantes provoca baixa 



157 

 

influência na probabilidade de ruína para blocos de 5 estacas, entretanto, o elevado 

coeficiente de variação dos esforços resistentes governou a análise de confiabilidade. 

 

- após realizar a análise de confiabilidade do estaqueamento e as análises de 

vulnerabilidade da fundação, conclui-se que em uma análise mais abrangente da 

probabilidade de ruína condicionada, todos os blocos de fundação do empreendimento 

apresentam resultados de probabilidade satisfatórios conforme prescrito pelo Eurocode. 

 

5.3. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Com base na pesquisa realizada propõe-se: 

 

- parametrizar os coeficientes dos métodos semi-empíricos de capacidade de carga 

propostos por Aoki-Velloso (1975 modificado), Décourt-Quaresma (1986 modificado), 

Alonso (1996) e Velloso (1981) e verificar a aplicabilidade dos métodos com os melhores 

ajustes no caso em estudo; 

 

- avaliar o desempenho dos métodos semi-empíricos de capacidade de carga para os 

diâmetros de Ø40 cm, Ø50 cm e Ø60 cm, incorporando na análise as demais provas de 

carga, inclusive a prova de carga estática; 

 

- ampliar a análise de desempenho dos métodos de capacidade de carga em termo de 

tensão, incorporando a avaliação dos demais métodos disponíveis na literatura. Sugere-

se incorporar os métodos de Antunes & Cabral (1996), Kárez & Rocha (2000), Vorcaro & 

Velloso (2000) e Gotlieb et al. (2000); 

 

- avaliar a confiabilidade das estruturas de fundação da obra como um todo, a partir de 

análises que considerem todos os diâmetros do estaqueamento; 

 

- na análise de confiabilidade, realizar um teste de aderência nos dados de solicitação e 

resistência, de modo a definir dentre as distribuições estatísticas disponíveis, qual delas 

apresenta o melhor ajuste à amostra de dados; 
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- avaliar a confiabilidade das fundações incorporando dados executivos das estacas, tais 

como, inclinação, torque, velocidade de rotação, velocidade de penetração do trado, 

pressão de concreto, velocidade de extração do trado, volume de concreto e sobre 

consumo de concreto.  
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APÊNDICE I 

 

Dados de profundidade, carga resistente do estaqueamento calculada pelo método semi-

empírico de Velloso (1981) e indicação da respectiva região representativa.  

Dados do estaqueamento 
Região 1 - 

Resistência (kN) 

Região 2 -            

Resistência (kN) 
Solicitação 

(kN) 
Pilar 

N° de 

estacas 
Estaca 

Ø 

(cm) 

Prof. 

(m) 
Região SA01 SA02 SP07 SA03 SA04 SP04 SP05 

PB1 6 

E1 40 14,0 1 3119 2516 3034 - - - 3264 541 

E2 40 14,1 1 3144 2541 3060 - - - 3290 541 

E3 40 14,2 1 3169 2566 3085 - - - 3315 541 

E4 40 12,2 1 2664 1946 2520 - - - 2812 541 

E5 40 14,2 1 3169 2566 3085 - - - 3315 541 

E6 40 14,5 1 3244 2641 3162 - - - 3390 541 

PB3 6 

E13 40 14,0 1 3119 2516 3034 - - - 3264 568 

E14 40 14,1 1 3144 2541 3060 - - - 3290 568 

E15 40 12,2 1 2664 1946 2520 - - - 2812 568 

E16 40 12,1 1 2638 1909 2490 - - - 2787 568 

E17 40 14,1 1 3144 2541 3060 - - - 3290 568 

E18 40 12,1 1 2638 1909 2490 - - - 2787 568 

PMB1 1 E19 40 14,0 1 3119 2516 3034 - - - 3264 426 

PB4 5 

E20 40 14,1 1 3144 2541 3060 - - - 3290 532 

E21 40 12,2 1 2664 1946 2520 - - - 2812 532 

E22 40 12,1 1 2638 1909 2490 - - - 2787 532 

E23 40 12,2 1 2664 1946 2520 - - - 2812 532 

E24 40 12,2 1 2664 1946 2520 - - - 2812 532 

PB5 5 

E25 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 595 

E26 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 595 

E27 40 14,2 1 3169 2566 3085 - - - 3315 595 

E28 40 12,2 1 2664 1946 2520 - - - 2812 595 

E29 40 13,1 1 2893 2269 2786 - - - 3038 595 

PA6 5 

E38 40 9,6 2 - - - 1471 2185 2044 2097 563 

E39 40 9,8 2 - - - 1552 2240 2108 2161 563 

E40 40 11,0 2 - - - 2011 2546 2435 2507 563 

E41 40 11,0 2 - - - 2011 2546 2435 2507 563 

E42 40 10,1 2 - - - 1670 2319 2198 2254 563 

PA3 5 

E44 40 9,1 2 - - - 1270 2048 1884 1934 562 

E45 40 9,0 2 - - - 1230 2021 1852 1902 562 

E46 40 9,6 2 - - - 1471 2185 2044 2097 562 

E47 40 9,5 2 - - - 1431 2158 2012 2064 562 

E48 40 9,1 2 - - - 1270 2048 1884 1934 569 
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Dados do estaqueamento 
Região 1 - 

Resistência (kN) 

Região 2 -            

Resistência (kN) 
Solicitação 

(kN) 

Pilar 
N° de 

estacas 
Estaca 

Ø 

(cm) 

Prof. 

(m) 
Região SA01 SA02 SP07 SA03 SA04 SP04 SP05 

PA4 5 

E49 40 9,1 2 - - - 1270 2048 1884 1934 569 

E50 40 9,1 2 - - - 1270 2048 1884 1934 569 

E51 40 9,0 2 - - - 1230 2021 1852 1902 569 

E52 40 9,4 2 - - - 1391 2130 1980 2032 569 

E53 40 9,1 2 - - - 1270 2048 1884 1934 595 

PA1 4 

E54 40 9,1 2 - - - 1270 2048 1884 1934 595 

E55 40 9,0 2 - - - 1230 2021 1852 1902 595 

E56 40 9,1 2 - - - 1270 2048 1884 1934 595 

E57 40 9,5 2 - - - 1431 2158 2012 2064 526 

PA2 4 

E58 40 9,2 2 - - - 1310 2075 1916 1967 526 

E59 40 9,4 2 - - - 1391 2130 1980 2032 526 

E60 40 10,0 2 - - - 1632 2294 2172 2226 526 

E61 40 13,2 1 2918 2296 2813 - - - 3063 426 

E61 3 

E61A 40 12,2 1 2664 1946 2520 - - - 2812 426 

E61B 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 426 

E72 40 13,6 1 3018 2406 2924 - - - 3164 562 

PB9 6 

E73 40 14,1 1 3144 2541 3060 - - - 3290 562 

E74 40 14,2 1 3169 2566 3085 - - - 3315 562 

E75 40 14,0 1 3119 2516 3034 - - - 3264 562 

E76 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 562 

E77 40 14,1 1 3144 2541 3060 - - - 3290 562 

E78 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 511 

PB12 4 

E79 40 12,1 1 2638 1909 2490 - - - 2787 511 

E80 40 12,2 1 2664 1946 2520 - - - 2812 511 

E81 40 11,4 1 2445 1643 2270 - - - 2609 511 

E82 40 14,3 1 3194 2591 3111 - - - 3340 557 

PB11 4 

E83 40 14,2 1 3169 2566 3085 - - - 3315 557 

E84 40 13,1 1 2893 2269 2786 - - - 3038 557 

E85 40 12,1 1 2638 1909 2490 - - - 2787 557 

E92 40 12,2 1 2664 1946 2520 - - - 2812 592 

PB13 6 

E93 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 592 

E94 40 12,2 1 2664 1946 2520 - - - 2812 592 

E95 40 12,1 1 2638 1909 2490 - - - 2787 592 

E96 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 592 

E97 40 12,1 1 2638 1909 2490 - - - 2787 592 

E98 40 12,2 1 2664 1946 2520 - - - 2812 596 

 

 



167 

 

Dados do estaqueamento 
Região 1 - 

Resistência (kN) 

Região 2 -            

Resistência (kN) 
Solicitação 

(kN) 

Pilar 
N° de 

estacas 
Estaca 

Ø 

(cm) 

Prof. 

(m) 
Região SA01 SA02 SP07 SA03 SA04 SP04 SP05 

PB14 6 

E99 40 14,2 1 3169 2566 3085 - - - 3315 596 

E100 40 12,1 1 2638 1909 2490 - - - 2787 596 

E101 40 12,1 1 2638 1909 2490 - - - 2787 596 

E102 40 14,0 1 3119 2516 3034 - - - 3264 596 

E103 40 12,1 1 2638 1909 2490 - - - 2787 596 

E104 40 12,1 1 2638 1909 2490 - - - 2787 573 

PB15 8 

E105 40 12,2 1 2664 1946 2520 - - - 2812 573 

E106 40 12,2 1 2664 1946 2520 - - - 2812 573 

E106A 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 573 

E107 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 573 

E107A 40 12,2 1 2664 1946 2520 - - - 2812 573 

E108 40 12,1 1 2638 1909 2490 - - - 2787 573 

E109 40 12,2 1 2664 1946 2520 - - - 2812 573 

E110 40 13,0 1 2867 2241 2758 - - - 3013 581 

PB16 6 

E111 40 12,1 1 2638 1909 2490 - - - 2787 581 

E112 40 12,2 1 2664 1946 2520 - - - 2812 581 

E113 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 581 

E114 40 12,2 1 2664 1946 2520 - - - 2812 581 

E115 40 12,6 1 2766 2094 2639 - - - 2913 581 

E116 40 10,8 1 2268 1412 2077 - - - 2451 592 

PB17 4 

E117 40 11,0 1 2334 1490 2143 - - - 2507 592 

E118 40 11,6 1 2501 1719 2333 - - - 2660 592 

E119 40 11,1 1 2362 1528 2174 - - - 2532 592 

E120 40 11,1 1 2362 1528 2174 - - - 2532 592 

PA11 5 

E132 40 8,2 2 - - - 911 1728 1559 1617 587 

E133 40 8,2 2 - - - 911 1728 1559 1617 587 

E134 40 9,6 2 - - - 1471 2185 2044 2097 587 

E135 40 9,2 2 - - - 1310 2075 1916 1967 587 

E136 40 9,3 2 - - - 1350 2103 1948 1999 587 

PA12 5 

E137 40 8,5 2 - - - 1030 1838 1669 1724 546 

E138 40 9,0 2 - - - 1230 2021 1852 1902 546 

E139 40 9,0 2 - - - 1230 2021 1852 1902 546 

E140 40 8,5 2 - - - 1030 1838 1669 1724 546 

E141 40 9,0 2 - - - 1230 2021 1852 1902 546 

PA13 3 

E142 40 9,5 2 - - - 1431 2158 2012 2064 581 

E143 40 8,7 2 - - - 1110 1911 1742 1795 581 

E144 40 10,1 2 - - - 1670 2319 2198 2254 581 
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Dados do estaqueamento 
Região 1 - 

Resistência (kN) 

Região 2 -            

Resistência (kN) Solicitação 

(kN) 
Pilar 

N° de 

estacas 
Estaca 

Ø 

(cm) 

Prof. 

(m) 
Região SA01 SA02 SP07 SA03 SA04 SP04 SP05 

PA16 6 

E152 40 11,1 2 - - - 2039 2571 2460 2532 586 

E153 40 11,1 2 - - - 2039 2571 2460 2532 586 

E154 40 10,6 2 - - - 1860 2445 2330 2394 586 

E155 40 10,0 2 - - - 1632 2294 2172 2226 586 

E156 40 11,6 2 - - - 2177 2696 2586 2660 586 

E157 40 11,1 2 - - - 2039 2571 2460 2532 586 

PA17 5 

E158 40 9,0 2 - - - 1230 2021 1852 1902 571 

E159 40 9,1 2 - - - 1270 2048 1884 1934 571 

E160 40 10,5 2 - - - 1822 2420 2304 2366 571 

E161 40 12,1 2 - - - 2312 2822 2712 2787 571 

E162 40 9,2 2 - - - 1310 2075 1916 1967 571 

PA18 5 

E163 40 8,0 2 - - - 831 1655 1486 1545 529 

E164 40 7,7 2 - - - 725 1541 1369 1435 529 

E165 40 9,0 2 - - - 1230 2021 1852 1902 529 

E166 40 8,3 2 - - - 950 1765 1595 1652 529 

E167 40 8,0 2 - - - 831 1655 1486 1545 529 

PA14 3 

E175 40 9,0 2 - - - 1230 2021 1852 1902 527 

E176 40 7,5 2 - - - 654 1465 1291 1362 527 

E177 40 9,1 2 - - - 1270 2048 1884 1934 527 

PB24 5 

E188 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 493 

E189 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 493 

E190 40 12,2 1 2664 1946 2520 - - - 2812 493 

E191 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 493 

E192 40 12,2 1 2664 1946 2520 - - - 2812 493 

PB25 5 

E193 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 483 

E194 40 12,1 1 2638 1909 2490 - - - 2787 483 

E195 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 483 

E196 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 483 

E197 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 483 

PB26 5 

E198 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 564 

E199 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 564 

E200 40 13,1 1 2893 2269 2786 - - - 3038 564 

E201 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 564 

E202 40 12,1 1 2638 1909 2490 - - - 2787 564 

PB28 6 

E211 40 11,5 1 2473 1681 2301 - - - 2634 585 

E212 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 585 

E213 40 12,2 1 2664 1946 2520 - - - 2812 585 

E214 40 12,2 1 2664 1946 2520 - - - 2812 585 

E215 40 12,1 1 2638 1909 2490 - - - 2787 585 

E216 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 585 
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Dados do estaqueamento 
Região 1 - 

Resistência (kN) 

Região 2 -            

Resistência (kN) Solicitação 

(kN) 
Pilar 

N° de 

estacas 
Estaca 

Ø 

(cm) 

Prof. 

(m) 
Região SA01 SA02 SP07 SA03 SA04 SP04 SP05 

PA23 6 

E229 40 11,3 1 2417 1604 2238 - - - 2583 570 

E230 40 10,0 1 2004 1100 1816 - - - 2226 570 

E231 40 11,5 1 2473 1681 2301 - - - 2634 570 

E232 40 11,2 1 2390 1566 2206 - - - 2558 570 

E233 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 570 

E234 40 12,1 1 2638 1909 2490 - - - 2787 570 

PA24 6 

E235 40 9,0 2 - - - 1230 2021 1852 1902 579 

E236 40 9,1 2 - - - 1270 2048 1884 1934 579 

E237 40 9,0 2 - - - 1230 2021 1852 1902 579 

E238 40 9,0 2 - - - 1230 2021 1852 1902 579 

E239 40 9,1 2 - - - 1270 2048 1884 1934 579 

E240 40 9,5 2 - - - 1431 2158 2012 2064 579 

PA25 6 

E241 40 8,0 2 - - - 831 1655 1486 1545 586 

E242 40 7,8 2 - - - 760 1579 1408 1472 586 

E243 40 8,0 2 - - - 831 1655 1486 1545 586 

E244 40 8,2 2 - - - 911 1728 1559 1617 586 

E245 40 8,5 2 - - - 1030 1838 1669 1724 586 

E246 40 8,5 2 - - - 1030 1838 1669 1724 586 

PB37 1 E259 40 12,1 1 2638 1909 2490 - - - 2787 441 

PB34 6 

E260 40 12,1 1 2638 1909 2490 - - - 2787 557 

E261 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 557 

E262 40 11,5 1 2473 1681 2301 - - - 2634 557 

E263 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 557 

E264 40 12,2 1 2664 1946 2520 - - - 2812 557 

E265 40 12,2 1 2664 1946 2520 - - - 2812 557 

PB36 6 

E270 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 556 

E271 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 556 

E272 40 12,2 1 2664 1946 2520 - - - 2812 556 

E273 40 12,2 1 2664 1946 2520 - - - 2812 556 

E274 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 556 

E275 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 556 

PB38 1 E276 40 14,0 1 3119 2516 3034 - - - 3264 495 

PB39 4 

E277 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 556 

E278 40 12,1 1 2638 1909 2490 - - - 2787 556 

E279 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 556 

E280 40 12,2 1 2664 1946 2520 - - - 2812 556 

PA32 1 E281 40 12,2 1 2664 1946 2520 - - - 2812 583 

PA33 1 E282 40 14,0 1 3119 2516 3034 - - - 3264 487 

PA34 1 E283 40 12,1 1 2638 1909 2490 - - - 2787 515 

PA35 1 E284 40 12,2 1 2664 1946 2520 - - - 2812 521 
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Dados do estaqueamento 
Região 1 - 

Resistência (kN) 
Região 2 -            

Resistência (kN) 
Solicitação 

(kN) 

Pilar 
N° de 

estacas 
Estaca 

Ø 
(cm) 

Prof. 
(m) 

Região SA01 SA02 SP07 SA03 SA04 SP04 SP05 

PA27 2 
E285 40 10,2 2 - - - 1708 2345 2225 2282 469 

E286 40 10,5 2 - - - 1822 2420 2304 2366 469 

PA28 2 
E287 40 11,0 2 - - - 2011 2546 2435 2507 533 

E288 40 10,6 2 - - - 1860 2445 2330 2394 533 

PC6 5 

E291 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 547 

E292 40 12,1 1 2638 1909 2490 - - - 2787 547 

E293 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 547 

E294 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 547 

E295 40 12,1 1 2638 1909 2490 - - - 2787 547 

PC8 5 

E302 40 11,0 1 2334 1490 2143 - - - 2507 576 

E303 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 576 

E304 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 576 

E305 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 576 

E306 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 576 

PC13 6 

E307 40 12,1 1 2638 1909 2490 - - - 2787 566 

E308 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 566 

E309 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 566 

E310 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 566 

E311 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 566 

E312 40 12,2 1 2664 1946 2520 - - - 2812 566 

PC11 6 

E325 40 12,2 1 2664 1946 2520 - - - 2812 549 

E326 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 549 

E327 40 10,8 1 2268 1412 2077 - - - 2451 549 

E328 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 549 

E329 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 549 

E330 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 549 

PD4 6 

E335 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 599 

E336 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 599 

E337 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 599 

E338 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 599 

E339 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 599 

E340 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 599 

PD5 6 

E341 40 11,0 1 2334 1490 2143 - - - 2507 563 

E342 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 563 

E343 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 563 

E344 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 563 

E345 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 563 

E346 40 11,1 1 2362 1528 2174 - - - 2532 563 
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Dados do estaqueamento 
Região 1 - 

Resistência (kN) 
Região 2 -            

Resistência (kN) 
Solicitação 

(kN) 

Pilar 
N° de 

estacas 
Estaca 

Ø 
(cm) 

Prof. 
(m) 

Região SA01 SA02 SP07 SA03 SA04 SP04 SP05 

PD6 6 

E347 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 580 

E348 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 580 

E349 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 580 

E350 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 580 

E351 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 580 

E352 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 580 

PD7 6 

E353 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 593 

E354 40 13,0 1 2867 2241 2758 - - - 3013 593 

E355 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 593 

E356 40 12,2 1 2664 1946 2520 - - - 2812 593 

E357 40 13,2 1 2918 2296 2813 - - - 3063 593 

E358 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 593 

PC17 5 

E373 40 10,4 1 2136 1256 1946 - - - 2338 570 

E374 40 10,0 1 2004 1100 1816 - - - 2226 570 

E375 40 10,0 1 2004 1100 1816 - - - 2226 570 

E376 40 10,8 1 2268 1412 2077 - - - 2451 570 

E377 40 11,0 1 2334 1490 2143 - - - 2507 570 

PC20 5 

E385 40 12,2 1 2664 1946 2520 - - - 2812 578 

E386 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 578 

E387 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 578 

E388 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 578 

E389 40 12,2 1 2664 1946 2520 - - - 2812 578 

PD11 5 

E394 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 549 

E395 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 549 

E396 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 549 

E397 40 12,5 1 2740 2057 2609 - - - 2887 549 

E398 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 549 

PD14 4 

E407 40 11,0 1 2334 1490 2143 - - - 2507 576 

E408 40 13,0 1 2867 2241 2758 - - - 3013 576 

E409 40 11,0 1 2334 1490 2143 - - - 2507 576 

E410 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 576 

PD18 3 

E443 40 12,1 1 2638 1909 2490 - - - 2787 566 

E444 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 566 

E445 40 12,1 1 2638 1909 2490 - - - 2787 566 

PD19 4 

E446 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 583 

E447 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 583 

E448 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 583 

E449 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 583 
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Dados do estaqueamento 
Região 1 - 

Resistência (kN) 

Região 2 -            

Resistência (kN) 
Solicitação 

(kN) 

Pilar 
N° de 

estacas 
Estaca 

Ø 

(cm) 

Prof. 

(m) 
Região SA01 SA02 SP07 SA03 SA04 SP04 SP05 

PD20 3 

E450 40 12,2 1 2664 1946 2520 - - - 2812 426 

E451 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 426 

E452 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 426 

PD21 2 
E453 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 475 

E454 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 475 

PD24 2 
E456 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 538 

E457 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 538 

PD23 5 

E459 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 598 

E460 40 12,1 1 2638 1909 2490 - - - 2787 598 

E461 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 598 

E462 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 598 

E463 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 598 

PC26 5 

E464 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 590 

E465 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 590 

E466 40 12,2 1 2664 1946 2520 - - - 2812 590 

E467 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 590 

E468 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 590 

PC28 5 

E473 40 10,7 1 2235 1373 2044 - - - 2422 533 

E474 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 533 

E475 40 12,5 1 2740 2057 2609 - - - 2887 533 

E476 40 12,2 1 2664 1946 2520 - - - 2812 533 

E477 40 11,0 1 2334 1490 2143 - - - 2507 533 

PC33 4 

E478 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 547 

E479 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 547 

E480 40 15,0 1 3370 2767 3289 - - - 3516 547 

E481 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 547 

PC34 3 

E482 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 513 

E483 40 11,0 1 2334 1490 2143 - - - 2507 513 

E484 40 11,0 1 2334 1490 2143 - - - 2507 513 

PC35 5 

E485 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 562 

E486 40 12,2 1 2664 1946 2520 - - - 2812 562 

E487 40 12,1 1 2638 1909 2490 - - - 2787 562 

E488 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 562 

E489 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 562 

PC29 5 

E490 40 10,5 1 2169 1295 1979 - - - 2366 490 

E491 40 10,6 1 2202 1334 2012 - - - 2394 490 

E492 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 490 

E493 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 490 

E494 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 490 
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Dados do estaqueamento 
Região 1 - 

Resistência (kN) 
Região 2 -            

Resistência (kN) 
Solicitação 

(kN) 

Pilar 
N° de 

estacas 
Estaca 

Ø 
(cm) 

Prof. 
(m) 

Região SA01 SA02 SP07 SA03 SA04 SP04 SP05 

PC31 5 

E499 40 9,7 1 1897 995 1730 - - - 2129 551 

E500 40 11,0 1 2334 1490 2143 - - - 2507 551 

E501 40 10,1 1 2037 1139 1848 - - - 2254 551 

E502 40 10,0 1 2004 1100 1816 - - - 2226 551 

E503 40 10,5 1 2169 1295 1979 - - - 2366 551 

PD27 5 

E508 40 12,2 1 2664 1946 2520 - - - 2812 563 

E509 40 12,2 1 2664 1946 2520 - - - 2812 563 

E510 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 563 

E511 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 563 

E512 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 563 

PD29 5 

E517 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 515 

E518 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 515 

E519 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 515 

E520 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 515 

E521 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 515 

PL-

D1 
1 E522 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 426 

PD30 5 

E523 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 532 

E524 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 532 

E525 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 532 

E526 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 532 

E527 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 532 

PD31 3 

E528 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 551 

E529 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 551 

E530 40 12,0 1 2613 1872 2460 - - - 2762 551 

PD32 1 E531 40 15,0 1 3370 2767 3289 - - - 3516 426 
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ANEXO I 

 

No anexo I serão apresentados os dados dos resultados dos ensaios de carregamento 

dinâmico. Serão apresentados os gráficos de distribuição de esforços, bem como o ajuste 

entre a curva de força medida e calculada. 
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PDA-01 
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PDA-02 
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PDA-03 

 

  



178 

 

PDA-04 
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PDA-05 
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PDA-06 
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PDA-07 
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PDA-08 
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PDA-09 
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PDA-10 
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PDA-11 
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PDA-12 
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PDA-13 
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PDA-14 
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PDA-15 
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PDA-16 
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PDA-17 
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PDA-18 
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PDA-19 
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PDA-20 
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PDA-21 
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PDA-22 
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PDA-23 
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PDA-24 
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PDA-25 

 

 


