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“Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos.”
Friedrich Nietzsche (1844 – 1900)

“A sabedoria não se transmite, é preciso que a gente mesmo a descubra depois
de uma caminhada que ninguém pode fazer em nosso lugar, e que ninguém
nos pode evitar, porque a sabedoria é uma maneira de ver as coisas.”
Marcel Proust (1871 – 1922)
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RESUMO
Os métodos semiempíricos para o cálculo da capacidade de carga geotécnica de estacas
são ferramentas fundamentais na Engenharia de Fundações, pois, previamente,
constituem-se na principal forma de se estimar o comprimento das estacas e,
consequentemente, de se prever o custo das fundações de um empreendimento. Porém,
tais métodos não são universais uma vez que possuem validade limitada aos solos locais
originalmente pesquisados pelos seus respectivos autores. Ao projetista de fundações
cabe determinar os parâmetros geotécnicos do solo pertinentes aos métodos
semiempíricos de forma que possa prever a capacidade de carga geotécnica dos elementos
de fundação. A conjuntura econômica atual da Engenharia brasileira exige projetos de
fundações cada vez mais otimizados, muitas das vezes com informações
geológico/geotécnicas de campo traduzidas, especialmente, por sondagens do tipo SPT,
insuficientes ou não disponíveis na quantidade que o projetista julgaria pertinente. Neste
contexto esta tese propõe uma metodologia para o desenvolvimento de métodos
semiempíricos que podem, em um primeiro momento, ser regionalizados, tomando como
base dados de ensaios do tipo SPT (obtidos diretamente em campo e/ou indiretamente,
por meio de técnica geoestatística conhecida como krigagem ordinária) e ensaios de
carregamento dinâmico. Para a validação da metodologia proposta, embasado em um case
real, foi desenvolvido um método de cálculo de capacidade de carga geotécnica para
estacas pré-moldadas de concreto assentes em argila arenosa na região de UberlândiaMG, o qual apresentou desempenho satisfatório, em concordância com os resultados dos
ensaios de carregamento dinâmico e com os resultados obtidos empregando-se métodos
semiempíricos já difundidos na prática da Engenharia de Fundações brasileira. Embora o
método semiempírico proposto nesta pesquisa tenha sido desenvolvido com base em um
número restrito de ensaios, entende-se que o mesmo possa ter aplicabilidade generalizada
uma vez aprimorado ao longo do tempo com a inserção de novos ensaios e ajustes no
modelo matemático, o mesmo é válido para métodos que porventura vierem a ser
desenvolvidos com base na metodologia proposta. Esta tese também apresenta uma
discussão sobre a influência do embuchamento na resistência de ponta de estacas na qual
se evidencia que, para o case em questão, a consideração proposta pela atual NBR
6122/2019 conduziria a resultados contrários à segurança. Finalmente, apresenta-se a
análise de confiabilidade das fundações do empreendimento (estudo de caso) com base
nos momentos probabilísticos, média e coeficiente de variação, associados à variabilidade
de resistência e solicitação das estacas, evidenciando que esta é uma maneira prática, sem
grande complexidade matemática para o gerenciamento das incertezas inerentes a um
projeto de fundações, permitindo uma tomada de decisão racional quanto ao desempenho
do mesmo.
PALAVRAS-CHAVE: Engenharia de Fundações, capacidade de carga geotécnica,
métodos semiempíricos, SPT, krigagem ordinária, ensaio de carregamento dinâmico,
embuchamento, probabilidade de ruína.
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ABSTRACT
The semi-empirical methods for calculating the bearing capacity of piles are fundamental
tools in Foundation Engineering, because, previously, they constitute the main way to
estimate the length of piles and, consequently, to predict the cost of foundations of an
enterprise. However, such methods are not universal once they have limited validity to
the local soils originally researched by their respective authors. The foundation designer
must determine the geotechnical parameters of the soil relevant to semi-empirical
methods so that he can predict the bearing capacity of the foundation elements. The
current economic situation in Brazilian Engineering requires increasingly optimized
foundation designs, often with geological/geotechnical information from the field,
translated especially by SPT surveys, insufficient or not available in the quantity that the
designer would deem pertinent. In this context, this thesis proposes a methodology for
the development of semi-empirical methods that can, at first, be regionalized, based on
data from SPT tests (obtained directly in the field and/or indirectly, through geostatistical
technique known as ordinary kriging) and dynamic loading tests. For the validation of the
proposed methodology, based on a real case, a method for calculating geotechnical load
capacity for precast concrete piles based on sandy clay in the Uberlândia-MG region was
developed, which presented satisfactory performance, in agreement with the results of
dynamic loading tests and with the results obtained using semi-empirical methods already
widespread in the practice of Brazilian Foundations Engineering. Although the semiempirical method proposed in this research was developed based on a limited number of
tests, it is understood that it may have general applicability once it has been improved
over time with the insertion of new tests and adjustments in the mathematical model, the
same it is valid for methods that may be developed based on the proposed
methodology.This thesis also presents a discussion of the influence of the soil plugging
on tip resistance of piles in which it is evident that, for the case in question, the
consideration proposed by the current NBR 6122/2019 would lead to results contrary to
safety. Finally, the reliability analysis of the foundations of the enterprise is presented
(case study) based on the probabilistic moments, average and variation coefficient,
associated with the variability of resistance and request of the piles, showing that this is
a practical way, without much mathematical complexity to manage the uncertainties
inherent in a foundation project, allowing a rational decision-making regarding its
performance.

KEYWORDS: Foundation Engineering, bearing capacity, semiempirical methods, SPT,
ordinary krigging, dynamic load test, plugging effect, failure probability.
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CAPÍTULO

1

INTRODUÇÃO
1.1 – CONTEXTUALIZAÇÃO GERAL E JUSTIFICATIVA
Os métodos semiempíricos para a previsão da capacidade de carga geotécnica de estacas
de fundação são modelos matemáticos baseados em correlações empíricas com resultados
de ensaios in situ e ajustados com dados obtidos por meio de provas de carga (CINTRA
e AOKI, 2010). Assim, pondera Amann (2010), que os ensaios de campo, ou sondagens,
são parte essencial dos métodos semiempíricos.
Alledi (2013) destaca que tais métodos constituem-se na principal forma de se estimar o
comprimento das estacas e, consequentemente, de se prever o custo de uma obra antes da
sua realização. Alledi (2013, p. 200) ressalta ainda a importância de se estudar,
continuamente, os métodos semiempíricos, pois, eles são os mais utilizados pelos
projetistas de fundações na previsão da carga de ruptura de estacas.
Embora haja, no meio técnico da Engenharia de Fundações, uma série de metodologias
para o cálculo da capacidade de carga geotécnica de fundações profundas, esta não é uma
simples tarefa, uma vez que, para tanto, é preciso avaliar previamente o mecanismo de
transferência de carga estaca/solo (interação estaca/solo). Reforçando a não trivialidade
da obtenção da capacidade de carga geotécnica, tem-se que esta é função de uma série de
variáveis, destacando-se: metodologia executiva da estaca, tipologias de solo ao longo do
fuste e na ponta, parâmetros geométricos, etc.
Velloso e Lopes (2010, p. 262) citam que
[...] em nosso país, a sondagem (com realização do SPT) é a investigação
geotécnica mais difundida e realizada, assim expressa por Milititsky (1986): A
Engenharia de fundações no Brasil pode ser descrita como a Geotecnia do SPT.
Por isso, há muito tempo, os profissionais de fundações têm a preocupação de
estabelecer métodos de cálculo da capacidade de carga de estacas utilizando os
resultados das sondagens a percussão.

Schnaid e Odebrecht (2012) acrescentam que, em suas respectivas experiências, os
métodos semiempíricos são ferramentas valiosas para a Engenharia de Fundações, porém,
ressaltam a importância de se reconhecer que sua validade é limitada à prática construtiva
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regional e às condições específicas dos casos históricos utilizados no seu
desenvolvimento. Amann (2010) adverte que os métodos semiempíricos não são
universais e devem ser aplicados com ressalvas a solos de locais diferentes dos
originalmente pesquisados pelos seus autores. Soma-se isso à preconização normativa da
NBR 6122 (ABNT, 2019, p. 22) quanto aos métodos semiempíricos de que “[...] devem
ser observados os domínios de validade de suas aplicações, bem como as dispersões dos
dados e as limitações regionais associadas a cada um dos métodos”.
Ao projetista de fundações cabe determinar os parâmetros geotécnicos do solo pertinentes
aos métodos semiempíricos de forma que possa prever a capacidade de carga geotécnica
dos elementos de fundação. A conjuntura econômica atual da Engenharia brasileira exige
projetos de fundações cada vez mais otimizados, muitas das vezes com informações
geológico/geotécnicas de campo traduzidas, especialmente, por sondagens do tipo SPT,
insuficientes ou não disponíveis na quantidade que o projetista julgaria pertinente. Neste
contexto é que surge a necessidade da aplicação de técnicas de geoestatística, com vistas
a obter dados de locais não amostrados, embasados nos dados fornecidos. Conforme
Yamamoto e Landim (2013, p.19), “[...] a Geoestatística tem por objetivo a caracterização
espacial de uma variável de interesse por meio do estudo de sua distribuição e
variabilidade espaciais, com determinação das incertezas associadas”. A análise
geoestatística permite, então, avaliar a variabilidade e a distribuição espacial das
propriedades estudadas e constitui fundamental ferramenta na análise e descrição
detalhada da variabilidade dos parâmetros do solo (GREGO e VIEIRA, 2005). Como
exemplo de parâmetros pode-se citar especialmente o índice de resistência à penetração
(NSPT), fundamental para a aplicação das metodologias semiempíricas de cálculo de
capacidade de carga tradicionais brasileiras.
No que tange à segurança dos projetos de fundações, Cintra e Aoki (2010) afirmam que
se trata de um conceito ultrapassado considerar que os fatores de segurança prescritos em
norma garantam a ausência de risco de ruína, apontando a necessidade de se verificar
também a probabilidade de ruína da fundação, por meio da chamada análise de
confiabilidade. Em um passado recente, considerava-se como segura a fundação projetada
com base nos fatores de segurança de norma. Atualmente, com os avanços técnicos, é
preferível um conceito mais consistente de segurança, com a inclusão da referida análise
de confiabilidade. Em toda fundação, sempre existirá um risco de ruína e, por isso, no
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projeto, além de utilizar os fatores de segurança de norma, é necessário adotar uma
probabilidade de ruína máxima para fazer os cálculos de modo que o risco inerente ao
projeto de fundações seja considerado aceitável.
No descrito contexto fica evidente a necessidade do desenvolvimento de métodos
semiempíricos de previsão da capacidade de carga geotécnica de estacas regionalizados,
uma vez que os métodos clássicos brasileiros - podendo-se destacar Aoki e Velloso (1975,
modificado), Décourt e Quaresma (1978, 1996) e Teixeira (1996) - embora já bastante
difundidos e consagrados, não podem ser considerados como de amplitude nacional e
usados indiscriminadamente. Uma vez desenvolvidos métodos semiempíricos aqui
chamados de regionalizados e com a ampliação do banco de dados de ensaios de campo
pertinentes à região poder-se-á definir os parâmetros inerentes dos solos com nível de
confiança cada vez maior.
Folle (2009) ressalta que a geoestatística tem aplicação e uso recente no meio
geotécnico, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, outro aspecto importante diz
respeito à aplicação de técnicas de geoestatística à Engenharia de Fundações, assunto
este muito pouco explorado e com literatura escassa. Em meio a um cenário de
escassez de informações provenientes de ensaios de campo por que não interpolar os
dados amostrados, levando-se em consideração sua variabilidade e distribuição
espacial, para a obtenção de informações em locais não amostrados? Bezerra (2014)
ressalta que, considerando a distribuição/arranjo espacial dos dados de SPT, a
geoestatística permite interpolar o índice de resistência à penetração (NSPT) em
qualquer região do espaço circunvizinho amostrado. Por que não aplicar os espectros
de sondagem do tipo SPT obtidos via geoestatística na Engenharia de Fundações?
Por fim, entra-se no mérito da análise probabilística de ruína de fundações: quão seguro
é um projeto de fundações? A prática tradicional de projetos é determinista, pois, segundo
ela, há a tendência de se trabalhar com um perfil de sondagem do tipo SPT médio e a
consequente definição de um valor único de capacidade de carga geotécnica para um
grupo/conjunto de estacas desconsiderando a variabilidade de tal parâmetro. A este valor
de capacidade de carga geotécnica aplica-se um fator de segurança global (FS) para se
chegar à carga admissível geotécnica (Padm). Assim, destacam Aoki e Cintra (2010),
mesmo que sejam avaliados os diferentes valores de solicitação, todos inferiores à carga
admissível (determinista, conforme explicitado), há a falsa impressão de que seja
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impossível uma condição de ruína, uma vez que não se despreza a dispersão dos
resultados em torno do valor médio.
Diante do exposto, esta pesquisa constitui-se por uma referência bibliográfica para se
catalogar a experiência disponível e ampliar o nível de conhecimento acerca das
metodologias semiempíricas de cálculo de capacidade de carga geotécnica de estacas,
bem como pela aplicação de técnica geoestatística para a obtenção de espectros de
sondagem do tipo SPT em pontos não amostrados e sobre probabilidade de ruína de
fundações, permitindo, assim, divulgar tais temas de forma mais robusta no âmbito da
Engenharia de Fundações nacional. Ressalta-se que os resultados desta tese possuem
aplicação prática imediata demonstrada por meio do estudo de caso explorado ao longo
do trabalho.
1.2 – OBJETIVOS
O objetivo geral da presente tese é o desenvolvimento de uma metodologia semiempírica
(e a validação da mesma) que permita a produção de modelos matemáticos para a previsão
da capacidade de carga geotécnica de estacas e/ou a determinação das tensões
mobilizadas no fuste e na ponta do elemento de fundação profunda por índice de
resistência à penetração (NSPT) para a ampliação e calibração de um futuro banco de dados
dos citados parâmetros em função do(s) tipo(s) de solo(s) no(s) qual(is) a estaca encontrase embutida.
Por meio de um estudo de caso, composto por dados reais referentes às fundações do
empreendimento, do qual ressalta-se: planta de carga, projeto de fundações, sondagens
do tipo SPT e ensaios de carregamento dinâmico, foram definidos os seguintes objetivos
específicos com vistas a atender ao objetivo geral desta tese e a contribuir com demais
temas relacionados à Engenharia de Fundações:
a) Desenvolver um referencial teórico/revisão de literatura com aspecto didático
abordando, especialmente, os seguintes temas: metodologias clássicas semiempíricas
brasileiras de cálculo de capacidade de carga geotécnica de estacas com base em NSPT e
apresentar conceitos e definições que são muito pouco ou nada explorados no contexto
prático da Engenharia Civil inerentes à Geoestatística e à probabilidade de ruína de
fundações;
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b) Iniciar uma discussão sobre a definição de “região representativa do terreno” abordada
na normativa vigente NBR 6122:2019;
c)

Aplicar

a

Geostatística

(técnica

de

krigagem

ordinária)

para

a

extrapolação/interpolação de dados de NSPT em pontos não amostrados com vistas à
obtenção de espectros de sondagem do tipo SPT, bem como a validação prática da
aplicação;
d) Desenvolver uma proposta de metodologia semiempírica que permita o
desenvolvimento de modelos matemáticos para a previsão da capacidade de carga
geotécnica de estacas com base em dados de ensaio do tipo SPT e ensaios de
carregamento dinâmico;
e) Validar a prática da proposta metodológica semiempírica supracitada;
f) Aplicar a proposta metodológica ao estudo de caso com vistas ao desenvolvimento
e validação de um método semiempírico para o cálculo de capacidade de carga
geotécnica de estacas pré-moldadas embutidas em argila arenosa para a região de
Uberlândia-MG;
g) Iniciar uma discussão acerca das metodologias semiempíricas para previsão da
capacidade de carga geotécnica de estacas com vistas à adoção de parâmetros de projeto
com maior segurança;
h)

Apresentar

considerações

acerca

do

fenômeno

conhecimento

como

embuchamento/tamponamento (plugging effect) com base nos resultados obtidos pelo
estudo de caso;
i) Discutir sobre a definição da solicitação de compressão em estacas de forma a obter
resultados que conduzam a situações mais realistas;
j) Avaliar a natureza da distribuição das solicitações e resistências nas estacas;
k) Desenvolver a análise probabilística de ruína das fundações do empreendimento em
estudo.
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1.3 – SÍNTESE E ORGANIZAÇÃO DA TESE
Os capítulos que compõem a presente tese foram elaborados e organizados de forma
didática, segundo uma sequência lógica de ideias, de forma a facilitar a leitura e a
possibilitar um melhor entendimento dos assuntos abordados, conforme descrito a
seguir.
O capítulo 2 trata-se de um referencial teórico em que são abordadas questões como
generalidades acerca das fundações, conceitos prévios sobre investigações geológicogeotécnicas, com enfoque no tradicional ensaio SPT (Standard Penetration Test), o
conceito físico/matemático de capacidade de carga geotécnica, o mecanismo de
transferência de carga em fundações profundas, filosofias de projeto de fundações, o
conceito de carga admissível geotécnica, fator de segurança, princípios de segurança em
fundações, conceitos fundamentais da estatística clássica e uma breve discussão sobre a
variabilidade espacial dos parâmetros geológico/geotécnicos.
O capítulo 3 apresenta, essencialmente, os métodos/ensaios para a previsão/obtenção da
capacidade de carga geotécnica de estacas iniciando pelos métodos estáticos, com
destaque às metodologias semiempíricas brasileiras clássicas que utilizam resultados de
ensaios de campo do tipo SPT no modelo de cálculo e enfoque na descrição do ensaio de
carregamento dinâmico, bem como a teoria inerente. Posteriormente, é apresentada a
prova de carga estática e, finalmente, uma breve discussão acerca dos ensaios de
carregamento dinâmico e das provas de carga estáticas.
O capítulo 4 versa sobre a confiabilidade aplicada à Engenharia de Fundações, no qual
será, inicialmente, tratado o problema fundamental da confiabilidade e o conceito
matemático de probabilidade de ruína. Em sequência, são apresentados os níveis dos
métodos de confiabilidade e a caracterização da insuficiência do fator de segurança global
em projetos de fundações. Por fim, é apresentada uma metodologia de projeto de
fundações por estacas, incluindo a probabilidade de ruína, e são discutidas a abordagem
da confiabilidade em normas de projeto, o conceito de risco e o processo de otimização
do fator de segurança, bem como, valores de referência dos níveis de probabilidade de
ruína.
O capítulo 5 aborda os conceitos fundamentais da Geoestatística, com foco na krigagem
ordinária. Inicialmente, é apresentado um breve histórico desta modalidade de análise e,
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em seguida, uma fundamentação teórica acerca do tema, apresentando conceitos
essenciais como o de variáveis regionalizadas, variograma, dentre outros. Posteriormente,
será discorrido sobre a técnica conhecida como krigagem ordinária, abordando de forma
direta a sua conceituação matemática.
O capítulo 6 trata da metodologia adotada para o desenvolvimento do presente trabalho.
São descritos, brevemente, a tipologia da pesquisa, bem como os dados utilizados para o
seu desenvolvimento, os softwares empregados e as etapas processuais da pesquisa.
O capítulo 7 apresenta o estudo de caso no qual se embasa esta tese. Inicialmente é feita
uma apresentação geral do empreendimento com dados numéricos, fotos da obra
executada e elementos do projeto de arquitetura. Em sequência, é apresentado o projeto
de fundações com descrição das tipologias de estacas utilizadas e a indicação de
elementos de projeto. Posteriormente, são demonstradas as características geológicogeotécnicas da região de estudo, bem como os resultados das sondagens do tipo SPT e
dos ensaios de carregamento dinâmico e os quadros de cargas atuantes nas fundações.
O capítulo 8 preocupa-se em apresentar, discorrer e discutir os resultados das análises
desenvolvidas. Inicia-se o capítulo com uma discussão acerca dos resultados das
sondagens tipo SPT bem como da indefinição do que seriam as “regiões representativas”,
termo apresentado na NBR 6122:2019. O item seguinte trata-se da extrapolação dos
resultados de sondagem SPT com base em krigagem ordinária. Na sequência, é
apresentada uma proposta de metodologia semiempírica de cálculo de capacidade de
carga geotécnica de estacas de fundação com base em ensaios do tipo SPT e ensaios de
carregamento dinâmico, uma proposta de modelo matemático para o cálculo da
capacidade de carga de estacas pré-moldadas em argila arenosa na região de UberlândiaMG e a validação do modelo de cálculo proposto. Em seguida, apresenta-se considerações
sobre os métodos semiempíricos de cálculo de capacidade de carga e, posteriormente, é
discutido sobre o embuchamento na ponta de estacas vazadas com base nos resultados do
estudo de caso. São avaliadas as distribuições de probabilidade das solicitações e
resistências das estacas com base em testes de normalidade e apresentada a análise de
probabilidade de ruína das fundações do empreendimento.
O capítulo 9 apresenta as principais conclusões obtidas nesta tese e sugere alguns
potenciais temas para pesquisas futuras.
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CAPÍTULO

2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Velloso e Lopes (2010) destacam a importância do emprego correto das terminologias
por parte dos projetistas de fundações. Com o intuito de dar embasamento para as
discussões ao longo deste trabalho, apresentando o assunto da maneira mais clara e direta
possível, estruturou-se o presente capítulo da seguinte forma: inicialmente, serão
apresentadas algumas generalidades acerca das fundações, tais como definições básicas,
seguidas de conceitos prévios sobre investigações geológico-geotécnicas sob a ótima da
normativa vigente e da realidade da Engenharia de Fundações no Brasil, com enfoque no
tradicional ensaio Standard Penetration Test (SPT); em seguida, será apresentado o
conceito físico-matemático de capacidade de carga geotécnica; posteriormente, será
discutido o conceito de mecanismo de transferência de carga em fundações profundas;
em sequência, serão expostas as filosofias de projeto de fundações e o conceito de carga
admissível geotécnica, ambos os temas relacionados ao que é disposto na normativa
vigente ABNT NBR 6122:2019 e no Eurocódigo 7, abordando a conceituação do fator de
segurança e princípios de segurança em fundações; por fim, serão apresentados alguns
conceitos fundamentais da estatística clássica para embasamento e boa compreensão
deste trabalho, finalizando o capítulo com uma breve discussão sobre a variabilidade
espacial dos parâmetros geológico/geotécnicos.
2.1 – FUNDAÇÕES - GENERALIDADES
Pode-se entender a fundação de um edifício ou de uma obra de arte especial (pontes, viadutos
etc.) como um sistema constituído pelo conjunto de elementos estruturais que recebem o
carregamento oriundo da superestrutura do empreendimento e o solo de fundação no qual
esse carregamento é distribuído. Convencionalmente, as fundações são divididas em dois
grandes grupos: fundações superficiais (diretas ou rasas) e fundações profundas.
A NBR 6122 (ABNT, 2019, p. 1) é a norma brasileira que “[...] especifica os requisitos a
serem observados no projeto e execução de fundações de todas as estruturas da engenharia
civil”.
Tal normativa, em seu item 3.27, define fundação profunda como
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elemento de fundação que transmite a carga ao terreno ou pela base (resistência
de ponta) ou por sua superfície lateral (resistência de fuste) ou por uma
combinação das duas, sendo sua ponta ou base apoiada em uma profundidade
superior a oito vezes a sua menor dimensão em planta e no mínimo 3,0 m [...].
Neste tipo de fundação incluem-se as estacas e os tubulões (ABNT, 2019, p.
5).

O item 3.28 define fundação rasa como “[...] elemento de fundação cuja base está
assentada em profundidade inferior a duas vezes a menor dimensão da fundação,
recebendo aí as tensões distribuídas que equilibram a carga aplicada [...]” (ABNT, 2019,
p. 5).
Por sua vez, no item 3.8, estaca é definida como
[...] elemento de fundação profunda executado inteiramente por equipamentos
ou ferramentas, sem que, em qualquer fase de sua execução, haja trabalho
manual em profundidade. Os materiais empregados podem ser: madeira, aço,
concreto pré-moldado, concreto moldado in loco, argamassa, calda de cimento,
ou qualquer combinação dos anteriores (ABNT, 2019, p. 3).

A distinção entre fundações rasas e profundas, conforme destacam Velloso e Lopes
(2010), é feita segundo o critério (arbitrário) de que uma fundação profunda é aquela cujo
mecanismo de ruptura de base não se eleva à superfície do terreno, atingindo, tipicamente,
duas vezes a menor dimensão do elemento de fundação (conforme era preconizado pela
NBR 6122:2010). A Figura 2.1 ilustra os elementos de fundação rasa (a) e profunda (b)
e seus respectivos típicos mecanismos de ruptura.

Figura 2.1 - Fundação rasa (a) e fundação profunda em estaca (b) associadas ao
mecanismo de ruptura típico (VELLOSO e LOPES, 2010).

Décourt et al. (1996) classificam as estacas em duas categorias:
- Estacas de deslocamento: que são aquelas introduzidas no terreno por processo que não
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promova a retirada do solo. Como exemplos de estacas de deslocamento tem-se as estacas
pré-moldadas de concreto armado (Figura 2.2), estacas metálicas, estacas de madeira etc.

Figura 2.2 - Execução de estaca pré-moldada de concreto armado (BENAPAR, 2019).
- Estacas escavadas: que são aquelas executadas in situ por meio de perfuração do terreno
com remoção de material, com ou sem revestimento e com ou sem a utilização de fluido
estabilizante. Como exemplos de estacas escavadas tem-se as hélices contínuas (Figura
2.3), estacas Strauss, brocas (executadas manual ou mecanicamente) etc.
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Figura 2.3 – Execução de estaca hélice contínua (Acervo do autor).
2.2 – INVESTIGAÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA
Pode-se afirmar que a investigação geotécnica tem, como seu objeto fundamental, o
estudo do substrato de apoio (seja solo ou rocha) e suas propriedades geotécnicas para o
emprego em obras geotécnicas (fundações, contenções barragens, túneis, entre outras).
Destacam Velloso e Lopes (2010, p. 35) que “[...] o projetista de fundações deve se
envolver com o processo de investigação do subsolo desde seu início”.
2.2.1 – A abordagem da NBR 6122 e comentários gerais
O item 4.3 da NBR 6122 (ABNT, 2019, p. 10) versa sobre a investigação geotécnica
preliminar ao projeto de fundações e solicita que:
Para qualquer edificação deve ser feita uma campanha de investigação
geotécnica preliminar, constituída no mínimo por sondagens a percussão (com
SPT), visando a determinação da estratigrafia e classificação dos solos, a
posição do nível d'água e a medida do índice de resistência à penetração NSPT,
de acordo com a ABNT NBR 6484. Na classificação dos solos deve ser
empregada a ABNT NBR 6502.
Para a programação de sondagens de simples reconhecimento para fundações
de edifícios, deve ser empregada a ABNT NBR 8036.
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Ainda em seu item 4.4, acerca de investigação geotécnica complementar, tem-se que
[...] em função dos resultados obtidos na investigação geotécnica preliminar,
devido a peculiaridades do subsolo ou do projeto, ou ambos, ou ainda, no caso
de dúvida quanto à natureza do material impenetrável a percussão, pode ser
necessária uma investigação complementar, através da realização de
sondagens adicionais, instalação de indicadores de nível d’água, piezômetros,
ou outros ensaios de campo (sondagens rotativas, CPT, CPTU, DMT,
geofísicas e outros) e de laboratório.

Em sequência, a NBR 6122 (ABNT, 2019, p. 10) especifica que “[...] os ensaios de campo
visam determinar parâmetros de resistência, deformabilidade e permeabilidade dos solos,
sendo que alguns deles também fornecem a estratigrafia local. Alguns parâmetros são
obtidos diretamente e outros por correlações”; e, em seguida, apresenta uma relação dos
ensaios mais usuais na prática brasileira entre outros disponíveis.
Conforme Milititsky (1986 apud VELLOSO e LOPES, 2010, p. 262), “[...] a Engenharia
de fundações correntes no Brasil pode ser descrita como a Geotecnia do SPT”. Cintra et
al. (2013, p. 17) reforçam o exposto por Milititsky (1986) e afirmam que “[...] no Brasil,
o ensaio mais utilizado (e muitas vezes o único) para o projeto de fundações é o SPT”.
Velloso e Lopes (2010) destacam que em relação ao conhecimento do solo, a prática
brasileira fica, via de regra, restrita às informações das sondagens à percussão de simples
reconhecimento. De maneira taxativa, afirmam que, em nosso país, a técnica das
fundações não tem recebido tratamento científico adequado uma vez que o projeto de
fundações, ou mais precisamente, o seu dimensionamento, está apoiado na aplicação de
correlações estabelecidas para determinadas regiões que acabam por ser extrapoladas para
condições adversas, de maneira inescrupulosa. Finalmente, os autores reconhecem que
essas correlações são, pelo menos na atualidade, "um mal necessário" e reforçam que seus
autores sejam explícitos quanto à validade de aplicação de tais correlações e que os
projetistas as apliquem com critério.
Desta forma, apresenta-se, a seguir, o ensaio Standard Penetretion Test (SPT) dada
a sua participação fundamental e atuação quase exclusiva como ensaio de campo
para projetos de Geotecnia em geral, especialmente, na Engenharia de Fundações.
2.2.2 – O ensaio Standard Penetration Test (SPT)
Schnaid e Odebrecht (2012) evidenciam que o Standard Penetration Test (SPT) é,
reconhecidamente, a mais popular e econômica ferramenta de investigação geotécnica a
12

nível mundial. Métodos rotineiros de projeto de fundações diretas e profundas,
especialmente no Brasil, usam sistematicamente os resultados de SPT.
A NBR 6484 (ABNT, 2001) é a normativa que prescreve o método de execução de
sondagens do tipo SPT e, segundo ela, as finalidades do SPT para aplicações no âmbito
da Engenharia Civil são, basicamente:
a) determinar os tipos de solo em suas respectivas profundidades de ocorrência;
b) determinar a posição do nível d’água;
c) determinar os índices de resistência à penetração (NSPT) a cada metro.
Conforme Bezerra (2014, p. 17), “[...] nesta mesma norma são determinados os padrões
de equipamentos e processos que devem ser rigidamente seguidos a fim de que os
resultados destes ensaios possam ser interpretados homogeneamente (uniformidade de
leitura) em qualquer região do país”.
O ensaio SPT constitui-se em uma medida de resistência dinâmica associada a uma
sondagem de simples reconhecimento. A perfuração é feita por meio de um trado e
circulação de água, utilizando-se um trépano de lavagem como ferramenta de escavação.
Amostras representativas do solo são coletadas a cada metro de profundidade por meio
de um amostrador padrão bipartido. O procedimento de ensaio consiste na cravação do
amostrador no fundo de uma perfuração (revestida ou não), por meio da queda de um
peso (martelo) de 65 kg de uma altura de 75 cm. Por sua vez, o valor do NSPT é o número
de golpes necessários para fazer o amostrador penetrar 30 cm, após uma cravação inicial
de 15 cm (SCHNAID e ODEBRECHT, 2012).
A Figura 2.4 apresenta um esquema executivo (a) e a execução real do ensaio SPT (b); e
a Figura 2.5, por sua vez, apresenta amostradores e amostras de solo coletadas.
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Figura 2.4– Esquema executivo (SCHNAID e ODEBRECHT, 2012) e execução real do
ensaio SPT (Acervo do autor).

Figura 2.5 – Amostradores e amostras de solo coletadas (Acervo do autor).
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O resultado do ensaio SPT é consolidado no formato de um relatório técnico de
sondagem, padronizado pela NBR 6484, com um conjunto de informações essenciais para
a localização e reconhecimento geológico e penetrométrico dos solos sondados. A Figura
2.6 ilustra um relatório de sondagem do tipo SPT.

Figura 2.6 - Exemplo real de relatório de sondagem do tipo SPT (Acervo do autor).
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2.3 – O CONCEITO FÍSICO/MATEMÁTICO DE CAPACIDADE DE CARGA
GEOTÉCNICA DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS EM ESTACA
Cintra e Aoki (2010) apresentam uma maneira bastante didática para a definição da
capacidade de carga geotécnica de uma fundação por estaca. Para tanto, considera-se uma
estaca de comprimento L, instalada no solo e, em seu topo, será aplicada uma força
vertical P, de compressão, gradativamente aumentada, chegando aos valores P1 e P2,
conforme a Figura 2.7.

Figura 2.7 – Mobilização progressiva da resistência do elemento de fundação por estaca
(CINTRA e AOKI, 2010).
O aumento gradativo da carga P mobilizará tensões resistentes por adesão ou atrito lateral,
entre o solo e o fuste da estaca, e tensões resistentes normais à ponta ou à base da estaca.
Como hipótese simplificadora, parte-se do princípio que, inicialmente, haja mobilização
exclusivamente do atrito lateral até determinado valor máximo possível para,
posteriormente, iniciar a mobilização da resistência da ponta da estaca. Com o acréscimo
de carregamento, os recalques da estaca aumentarão e em alguns segmentos da estaca
haverá a máxima mobilização possível do atrito lateral, ao longo do fuste nestes trechos
(com comprimento ∆L), até que, para a condição P = P1, todos os segmentos que
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compõem o corpo da estaca são mobilizados ao máximo. Tal fato evidenciaria que o atrito
lateral fora vencido e a estaca, por sua vez, afundaria continuamente caso não houvesse a
mobilização da resistência de ponta que, finalmente, atinge a sua máxima mobilização
para a condição P = P2. A situação P = P2 esgotaria a capacidade do sistema estaca/solo
de mobilizar resistência, tanto por atrito lateral, quanto por resistência de ponta e, por sua
vez, a estaca recalcaria incessantemente, caracterizando a ruptura geotécnica do elemento
de fundação por estaca.
Na descrita circunstância, P2 passa a ser representado pela letra R e recebe a denominação
de capacidade de carga do elemento de fundação por estaca, ou seja, um valor de carga
infinitamente próximo a P2, porém inferior, representa o limiar da ruptura do sistema.
Ainda segundo Cintra e Aoki (2010), trata-se a capacidade de carga do valor da força
correspondente à máxima resistência que o sistema pode oferecer na condição de ruptura,
no âmbito geotécnico. Os autores ainda reforçam que na literatura geotécnica tem havido
predominância de emprego da expressão capacidade de carga, mas termos como
capacidade de suporte, carga de ruptura e carga última também são usados, bem como a
simbologia que, por vezes, é vista como PR, Pu, Qu, Pult e Qult.
No entendimento físico descrito anteriormente, podemos evidenciar o desenvolvimento
de tensões resistentes ao longo do fuste da estaca e junto à sua ponta. Isso nos permite
dizer que em, consições gerais, uma estaca mobiliza resistência lateral (RL) e resistência
de ponta (RP); e que a soma dessas duas parcelas representa a capacidade de carga
geotécnica. Matematicamente, tem-se que:

R = RL + RP

(2.1)

A resistência de ponta (RP) é obtida pelo produto entre a tensão mobilizada na ponta (rP)
e a área da seção transversal da ponta da estaca (AP), ou seja:

RP = rP . AP

(2.2)

A parcela correspondente ao atrito lateral (RL) é dada pelo produto entre o perímetro do
fuste da estaca (U) e o somatório das forças resistentes por atrito lateral mobilizadas ao
longo do fuste em cada segmento da estaca. Estas, por sua vez, são obtidas pelo produto
entre a tensão lateral mobilizada (rL) ao longo do comprimento do segmento (∆L),
portanto:
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RL = U .  (rL . ∆L )

(2.3)

Então, de maneira genérica, matematicamente, tem-se a seguinte equação para a
capacidade de carga:

R = U .  (rL . ∆L ) + rP . AP

(2.4)

A expressão geral da capacidade de carga de elementos de fundação em estaca evidencia
dois conjuntos de variáveis: as variáveis geométricas da estaca, dadas pelo perímetro (U),
o comprimento do segmento (∆L) e a área da seção transversal da ponta da estaca (AP); e
as variáveis geotécnicas, dadas pela tensão mobilizada na ponta (rP) e as tensões laterais
mobilizadas nos segmentos que compõem o fuste da estaca (rL). Tal fato implica em dizer
que se torna inadequado nos referirmos à capacidade de carga da estaca ou à capacidade
de carga do solo, pois, trata-se, na realidade, da capacidade de carga do elemento de
fundação, representado por um sistema formado pelo elemento estrutural (estaca) e pelo
elemento geotécnico ou maciço que envolve a estaca (CINTRA e AOKI, 2010).
Velloso e Lopes (2010) apresentam que a capacidade de carga de elementos de estaca
pode ser obtida com base no equilíbrio entre a carga aplicada, o peso próprio da estaca e
a resistência oferecida pelo sistema estaca/solo, observável na Figura 2.8, que ilustra o
mecanismo de transferência de carga no sistema. Matematicamente, o equilíbrio pode ser
expresso como sendo:

Qult + W = Qp,ult + Ql ,ult

(2.5)

Onde:
Qult = capacidade de carga (total) do sistema estaca/solo;
W = peso próprio da estaca;
Qp,ult = capacidade de carga da ponta da estaca;
Ql,ult = capacidade de carga mobilizada ao longo do fuste.
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Figura 2.8 – Mecanismo de transferência de carga axial no sistema estaca/solo
(VELLOSO e LOPES, 2010).
Em condições convencionais, o peso próprio da estaca é desprezado em face da
magnitude das cargas envolvidas e a expressão anterior pode ser desenvolvida da seguinte
forma:
L

Qult = Ab . q p ,ult + U .  τ l ,ult . dz ∴ Qult = Ab . q p ,ult + U . τ l ,ult . ∆L

(2.6)

0

Onde:
Ab = área de ponta ou base da estaca;
qp,ult = tensão última mobilizada na ponta da estaca;
U = perímetro da estaca;
τl,ult = tensão última mobilizada ao longo do fuste;
∆L = comprimento do segmento da estaca ao qual τl,ult se aplica.
2.4 – MECANISMO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGA EM ESTACAS
Conforme afirma Das (2016), o mecanismo de transferência de carga de uma estaca no
solo é complexo. Na literatura brasileira isso se confirma por meio da quantidade de
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estudos realizados e consolidados em teses e dissertações que procuram compreender tal
mecanismo para os mais diversos tipos de estacas e solos; como exemplo, pode-se citar
os trabalhos de Alledi (2013), Pérez (2014) e Sestrem (2018).
Fellenius (2019) afirma que o dimensionamento de fundações em estacas começa com a
análise de como a carga é transferida para o solo, muitas vezes considerada para
determinar apenas a capacidade de carga da estaca, algumas vezes separando a capacidade
nas componentes de resistência do fuste e da ponta.
Velloso e Lopes (2010, p. 313) afirmam que “[...] para entender o comportamento da
estaca desde o início do seu carregamento até a ruptura, é preciso estudar o mecanismo
de transferência de carga da estaca para o solo. Esse estudo também é chamado de
interação estaca-solo”.
Conforme Nogueira (2004), a transferência de cargas no sistema solo/estaca se dá
mediante o equilíbrio entre as forças solicitantes e resistentes ao longo do elemento
estrutural (estaca), sendo que ocorre a transferência de carga ao longo da profundidade,
de forma que o solo absorve parte da força normal atuante na seção da estaca, a qual vai
reduzindo sua intensidade ao longo da profundidade.
Alledi (2013) descreve que a transferência das cargas em uma estaca é feita pela interface
de contato do elemento estrutural com o solo. A estaca é uma peça estrutural de fundação
que transmite carga ao solo seja por tensões mobilizadas paralelamente à superfície do
fuste, seja por tensões de contato normais à base. A forma como se distribuem e as
magnitudes dessas tensões constituem o objetivo do estudo da transferência de carga da
fundação para o maciço que confina a estaca (ou solo-suporte).
Murthy (2002) apresenta uma explicação embasada em instrumentação de fundações
para a compreensão do mecanismo de transferência de carga em elementos de
fundação profunda tipo estaca. Considere a Figura 2.9 em que uma estaca está
submetida a um carregamento gradativo no seu topo até que seja levada ao colapso
geotécnico. Se o assentamento do topo da estaca for medido em cada estágio de
carregamento, pode-se traçar a curva carga (Q) x recalque apresenta na Figura 2.9 (c).
Caso a estaca seja instrumentada, a distribuição de carga ao longo da mesma pode ser
determinada em diferentes estágios de carregamento e os resultados plotados como
mostra a Figura 2.9 (b).
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Figura 2.9 – Mecanismo de transferência de carga (MURTHY, 2002, adaptado).
Quando uma carga Q1 atua no topo da estaca, a carga axial no nível do solo também é Q1,
mas no nível Al (Figura 2.9 (b)), a carga axial é zero. A carga total Q é distribuída como
força de atrito mobilizado ao longo de um comprimento de estaca L1. A seção inferior a
A1 (entre A1 e B) da estaca não será afetada por essa carga Q1.
A carga no topo é aumentada para Q2 e a carga axial na parte inferior da estaca continua
nula, porém, Q2 é distribuída como força de atrito mobilizando todo o comprimento da
estaca, L, conforme é evidenciado na Figura 2.9 (b).
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Se agora a carga aplicada na estaca for maior que Q2 uma parte dessa carga é transferida
para o solo circundante à estaca e o restante para o solo na base da estaca, como carga
pontual. Com o aumento da carga Q no topo, tanto o atrito quanto as cargas pontuais na
base continuam a aumentar. O atrito mobilizado atinge um valor final Qf, em um
determinado nível de carga, digamos Qm, aplicada no topo, e qualquer incremento
adicional de carga adicionado a Qm não aumentará o valor de Qf. No entanto, a carga
mobilizada na ponta Qp continua aumentando até que o solo sofra uma espécie de
puncionamento.
Quanto ao mecanismo de transferência de carga estaca/solo é importante destacar que
“[...] a mobilização do atrito lateral exige deslocamentos muito menores do que a
mobilização da resistência de base. Assim, somente quando boa parte do atrito lateral está
esgotado é que a resistência de ponta começa a ser mobilizada” (VELLOSO E LOPES,
2010, p. 315).
2.5 – FILOSOFIAS DE PROJETO E CARGA ADMISSÍVEL GEOTÉCNICA DE
FUNDAÇÕES PROFUNDAS EM ESTACA
Destacam Velloso e Lopes (2010) que, nos problemas de fundações, há sempre incertezas
envolvidas, seja nas metodologias de cálculo, seja nos parâmetros de resistência e/ou
deformabilidade do solo que são introduzidos nesses cálculos, ou seja até nas cargas a
suportar. Faz-se, então, necessária a introdução de fatores de segurança que levem em
conta essas incertezas.
Quanto ao comportamento do solo, Phoon (2004) destaca dois tipos de incertezas: uma
relativa aos parâmetros geotécnicos envolvidos, a qual o autor chama de incerteza
paramétrica; e outra referente ao modelo de cálculo. O autor ainda destaca que a incerteza
dos parâmetros de rochas e solos é o fator chave que a distingue a engenharia geotécnica
da engenharia de estruturas.
Neste contexto, Phoon (2004) cita três fontes primárias de incertezas geotécnicas: (a)
variabilidades inerentes, (b) incertezas de medição e (c) incertezas de transformação;
além de efeitos aleatórios durante a realização de ensaios. O primeiro (a) resulta,
principalmente, dos processos geológicos naturais que produzem e modificam
continuamente a massa de solo in situ. O segundo (b) é causado por equipamentos,
procedimentos e/ou operador do equipamento. O terceiro componente (c) da incerteza é
22

introduzido quando medições de campo ou laboratório são transformadas em
propriedades do solo a nível de projeto usando métodos empíricos ou outros modelos
matemáticos de correlação como, por exemplo, correlacionando os resultados do SPT,
com parâmetros de resistência, coesão e ângulo de atrito.
No quesito incerteza do modelo de cálculo, Phoon (2004) destaca a grande quantidade de
metodologias de cálculos geotécnicos considerados “simples” com base em correlações
empíricas e que conduzem à previsões razoáveis de comportamento do solo; porém,
reforça que a herança geotécnica está mergulhada em tais empirismos e que as incertezas
do modelo podem ser significativas. Dessa forma, Phoon (2004) conclui que qualquer
estudo de variabilidade geotécnica só se aplica ao local especifico analisado. Para
esclarecer a incerteza referente ao modelo de cálculo, preconiza: a) realização de testes
de protótipos em escala real, b) obtenção de quantidade de dados suficientemente grande
e representativa e c) testes de qualidade razoavelmente alta onde as incertezas devido a
interferências executivas estejam controladas.
Silva (2003) afirma que a atual filosofia de projeto de fundações fundamenta-se na crença
do determinismo científico que esteve vigente até o início do século XX. Pois, a maioria
maciça dos desenvolvimentos importantes que ocorreram nos últimos anos na Engenharia
de Fundações ainda não considera, de modo satisfatório e explícito, a natureza aleatória
das várias variáveis envolvidas nos projetos.
Reflexo desta afirmação pode ser observado na prática brasileira de projetos de fundações
em que, tradicionalmente, pensa-se que o estabelecimento de um fator de segurança afasta
a obra da condição de ruína (AOKI, 2008), assunto este que será discutido a posteriori.
A própria ABNT NBR 6122 (2019, p. 1) destaca esse panorama de incertezas:
Reconhecendo que a engenharia geotécnica não é uma ciência exata e que
riscos são inerentes a toda e qualquer atividade que envolva fenômenos ou
materiais da Natureza, os critérios e procedimentos constantes desta Norma
procuram traduzir o equilíbrio entre condicionantes técnicos, econômicos e de
segurança usualmente aceitos pela sociedade na data de sua publicação. Nos
projetos civis que envolvem mecânica dos solos e mecânica das rochas, o
profissional habilitado com notória competência é o profissional capacitado a
dar tratamento numérico ao equilíbrio mencionado.

2.5.1 – Filosofias de projeto e o fator de segurança global
Considerando uma situação hipotética de um estaqueamento com dezenas de estacas de
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mesmo tipo e seção transversal, uma vez observada a variabilidade do terreno, os valores
estimados para a capacidade de carga dessas estacas não serão idênticos, permitindo,
então, tratar a capacidade de carga R como uma variável aleatória e permitindo a definição
de um gráfico da função de densidade de probabilidade, fR(R). Considerando que os
valores de R convirjam para uma distribuição normal, tem-se que, conforme apresentado
na Figura 2.10, o valor característico Rk com 5% de probabilidade de ocorrência de
valores inferiores e o valor médio Rméd com 50% de ocorrência de valores menores.

Figura 2.10 – Distribuição normal dos valores de capacidade de carga (AOKI e
CINTRA, 2010).
A ABNT NBR 6122:2019 apresenta duas diferentes filosofias de projeto:
a) Método de valores de cálculo ou dos valores característicos
Método em que as forças ou tensões características de ruptura são divididas pelo
coeficiente de ponderação das resistências (Equação 2.7), as solicitações características
são multiplicadas pelos coeficientes de ponderação (Equação 2.8), e a condição de
verificação da segurança é dada pela Equação 4.9:

Rd =

Rk

(2.7)

γm

Sd = Sk . γ f

(2.8)

Rd ≥ S d

(2.9)

Ou seja:

Rk

γm

≥ Sk . γ f

(2.10)
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Onde:
Rd = tensão resistente de cálculo para sapatas ou tubulões ou a força resistente de cálculo
para estacas;
Sd = solicitações de cálculo;
γf = coeficiente de ponderação dos valores característicos das solicitações;
γm = coeficiente de ponderação dos valores característicos das resistências: tensão de
ruptura sob sapatas ou bases de tubulões, ou carga de ruptura de estacas.
b) Método de valores admissíveis
Método em que as forças ou tensões de ruptura são divididas por um fator de segurança
global (Equação 2.11) e a condição de verificação da segurança é dada pela Equação
2.12:

Padm =

Rk
FS g

(2.11)

Radm ≥ S k

(2.12)

Padm = tensão admissível de sapatas e tubulões e carga admissível de estacas, antigamente
denominada como carga de trabalho;
Rk = representa as forças ou tensões características de ruptura (últimas);
Sk = representa as solicitações características;
FSg = fator de segurança global, ou, simplesmente, fator de segurança.
Conforme destacam Aoki e Cintra (2010), o princípio da filosofia dos valores admissíveis
é garantir que a solicitação em cada estaca não seja superior à carga admissível. Os
referidos autores ainda afirmam que, no cálculo da carga admissível geotécnica (Padm),
deve-se utilizar o valor médio de capacidade de carga (Rméd), então:

Padm =

Rméd
FS g

(2.13)
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O fator de segurança é estabelecido com base na razão entre os valores médios de
resistência e solicitação, conforme é apresentado na Figura 2.11. Matematicamente, temse que:

FS =

Rméd
Sméd

(2.14)

Figura 2.11 - Curvas de densidade de probabilidade de resistência e solicitação (AOKI e
CINTRA, 2010, adaptada).
Desta forma é possível estabelecer uma equivalência entre Padm e Sméd. Aoki e Cintra
(2010) ressaltam que, nessa filosofia de projeto, bastaria garantir que a solicitação média
nas estacas não fosse superior à carga admissível (Padm ≥ Sméd), porém, a favor da
segurança, a prática corrente consagrou o procedimento de verificar todos os valores
disponíveis de solicitação (Padm ≥ Si).
As filosofias apresentadas já eram previstas desde a antiga NBR 6122:1996 e podem ser
correlacionadas, uma vez que denomina-se γR a relação entre os valores médio e
característico de resistência (Equação 2.15) e γS a relação entre os valores característico e
médio de solicitação (Equação 2.16). Matematicamente, tem-se que:

γR =

Rméd
∴ Rméd = γ R . Rk
Rk

(2.15)

γS =

Sk
S
∴ S méd = k
S méd
γS

(2.16)

Dessa forma, tem-se que, isolando Rk da Equação 2.10 e substituindo o seu resultado,
bem como as Equações 2.15 e 2.16 na Equação 2.14, tem-se, matematicamente, as duas
filosofias correlacionadas e dando origem ao chamado fator de segurança (FS):
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FS = γ R γ S γ f γ m

(2.17)

Na prática brasileira de projeto de fundações, em aspectos geotécnicos, há preferência
absoluta pela filosofia da carga admissível (AOKI e CINTRA, 2010).
2.6 – FUNDAMENTOS DE ESTATÍSTICA
Montgomery e Runger (2009) frisam que devido a muitos aspectos práticos da
Engenharia envolverem dados numéricos, notadamente algum conhecimento de
estatística

é

importante

para

qualquer

engenheiro.

Mais

especificamente,

técnicas/modelagens estatísticas podem ser uma ajuda poderosa no melhoramento de
metodologias de projetos já existentes.
Conforme Barbetta et al. (2010, p. 14), “[...] a relação entre estatística e engenharia é
ainda mais estreita. Os próprios métodos de engenharia costumam incorporar
intrinsecamente procedimentos probabilísticos ou estatísticos”.
Triola (1999) define a estatística como uma coleção de métodos e modelos matemáticos
voltados ao planejamento de experimentos, obtenção de dados e organização dos
mesmos, análise, interpretação e deles extrair conclusões.
2.6.1 – Definições básicas
Na literatura clássica referente à Estatística e Probabilidade autores consagrados (e.g.
BARBETTA

et

al.,

2010;

TRIOLA,

1999;

LARSON

e

FARBER

2010;

MONTGOMERY e RUNGER, 2009) definem os seguintes termos estatísticos:
- Estatística: ciência que coleta, organiza, analisa e interpreta dados para a tomada de
decisões.
- População: conjunto ou coleção completa dos elementos que formam o universo de
nosso estudo (resultados, medições ou contagens).
- Amostra: parte dos elementos ou um subgrupo de uma população.
- Amostragem: processo de seleção da amostra.
- Espaço amostral: conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento.
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- Variável aleatória: variável quantitativa, cujo resultado depende de fatores aleatórios.
Sob o ponto de vista matemático, a variável aleatória é uma função que associa elementos
do espaço amostral a valores numéricos (SILVA, 2015).
- Variável aleatória discreta: variável que admite um número finito de valores ou tem uma
quantidade enumerável de valores.
- Variável aleatória contínua: variável que admite todos os possíveis valores dentro de um
intervalo de números reais.
2.6.2 – Distribuição de frequência e histograma
Para Triola (1999), utiliza-se tabelas de frequências para transformar coleções de dados
brutos em sumários organizados e compreensíveis, com vistas a permitir visualizar
facilmente a natureza da distribuição. Larson e Farber (2010) apontam que se torna mais
fácil identificar padrões de um conjunto de dados avaliando um gráfico de distribuição de
frequências (como, por exemplo, um histograma de frequências).
Pode-se definir a distribuição de frequência como sendo uma tabela que organiza os dados
associando-os a classes ou intervalos de acordo com o número de ocorrências observado.
Por sua vez, a frequência corresponde ao número de dados contabilizados em uma mesma
classe.
Para Larson e Farber (2010) um histograma de frequência é um diagrama de barras em
que se representa a distribuição de frequência de um conjunto de dados e possui as
seguintes propriedades:
a) A escala horizontal é quantitativa e mede os valores dos dados;
b) A escala vertical mede as frequências de classe;
c) As barras consecutivas devem ser encostadas umas às outras.
A Figura 2.12 ilustra uma aplicação prática da representação pictória de dados na
Engenharia de Fundações, em que são apresentados histogramas de frequências de
solicitação e resistência de estacas de fundação profunda.
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Figura 2.12 - Histogramas de frequências de solicitação e resistência de estacas de
fundação profunda (CINTRA e AOKI, 2010).
2.6.3 - Medidas descritivas da amostra ou da população
Aplica-se as medidas descritivas para resumir ou descrever as características importantes
de um conjunto conhecido de dados populacionais, e recorre-se a métodos de inferência
estatística quando utiliza-se dados amostrais para fazer inferências sobre uma população
(TRIOLA, 1999).
Portanto, a análise descritiva tem como função primária sintetizar as características da
distribuição amostral. A seguir, apresenta-se os principais instrumentos de medidas
descritivas.
Medidas de centralidade (ou de tendência central)
Segundo Triola (1999), as medidas de tendência central são tentativas de determinação
de valores que representam o conjunto de dados como um todo, ou seja, representam
“valores típicos” em torno do qual se situam os valores daquela variável.
A seguir, define-se as seguintes medidas de tendência central: média, mediana, moda e
ponto médio.
a) Média
A média é uma medida de tendência central definida pela razão entre a soma dos valores
que compõem a população e o número total de valores. Triola (1999) ressalta que a média
(aritmética) é a mais importante de todas as mensurações numéricas descritivas.
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Matematicamente, a média é definida como:
n

µ=

x
i =1

i

(2.18)

N

Onde:
μ = média;
xi = variável aleatória individual;
N = número de amostras que compõem a população.
b) Mediana
Para Barbetta et al. (2010, p. 76), “[...] a mediana avalia o centro de um conjunto de
valores, sob o critério de ser o valor que divide a distribuição ao meio, deixando os 50%
menores valores de um lado e os 50% maiores valores do outro lado”. Portanto,
considerando os dados ordenados crescentemente, pode-se definir a mediana como sendo
o valor que ocupa a posição central, ou seja, o valor do meio deste conjunto.
Em uma distribuição perfeitamente simétrica, a média e a mediana serão iguais (Figura
2.13 (a)). Nas distribuições assimétricas, a média tende a deslocar-se para o lado da cauda
mais longa (Figura 4.2 (b)).

Figura 2.13 - Posições da média e mediana segundo a forma (simétrica ou assimétrica)
da distribuição (BARBETTA et al., 2010).
Dado um conjunto de valores, a média é a medida de posição central mais adequada,
quando se supõe que esses valores tem uma distribuição razoavelmente simétrica,
enquanto a mediana surge como uma alternativa para representar a posição central em
distribuições muito assimétricas (BARBETTA et al., 2010). Os autores ressaltam
também que, em geral, a média é a medida de posição central mais adequada, visto que
usa o máximo da informação contida nos dados. A média é calculada valendo-se da
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magnitude dos valores, enquanto a mediana utiliza somente a ordenação dos valores
amostrais.
c) Moda
A moda de um conjunto de dados pode ser definida como o valor que ocorre em maior
frequência.
A Figura 2.14 estabelece uma comparação entre média, mediana e moda para
distribuições de dados no formato de histogramas de frequência.

Figura 2.14 – Comparação entre média, mediana e moda para distribuições de dados no
formato de histogramas de frequência (TRIOLA, 1999).
d) Ponto médio
Larson e Farber (2010) definem o ponto médio de uma classe como sendo a soma dos
limites inferior e superior da classe dividida por dois.
Medidas de variação
Segundo Triola (1999), as medidas de variação são números que refletem o grau de
dispersão entre os valores de um conjunto de dados.
Ressaltam Pinheiro et al. (2012) que o simples conhecimento da média de uma variável
aleatória X, via de regra, não é suficiente para se ter uma ideia clara da distribuição de X.
Há a necessidade de se ter uma medida adicional que permita quantificar o grau de
variabilidade ou de dispersão de X.
Serão, então, definidas as seguintes medidas de variação: desvio, desvio padrão e
variância.
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a) Desvio
Conforme Barbetta et al. (2010), a média é uma medida central que corresponde a uma
tentativa de se conhecer o valor real daquilo que se está medindo, desconsiderando o erro
experimental. Portanto, tendo em vista uma análise mais rigorosa do problema, é de
fundamental importância contemplar alguma medida de variabilidade, como a variância
apresentada logo mais.
De uma maneira bastante direta pode-se dizer que o desvio (d) de uma amostra x de uma
população é dado pela diferença entre o valor da referida amostra e a média (μ) do
conjunto de dados. Então, matematicamente:

d = x−µ

(2.19)

b) Variância
Conforme Barbetta et al. (2010), a variância é definida como a média aritmética dos
desvios quadráticos. Para calcular a variância, deve-se considerar os desvios de cada
amostra em relação à média aritmética e, em seguida, construir uma espécie de média
desses desvios. De maneira a evitar o problema dos desvios negativos, trabalha-se com
os desvios quadráticos. Portanto, tem-se que:

σ² =

 (x − µ )²
i

(2.20)

N −1

Onde σ² corresponde à variância.
É importante destacar que o valor da variância tratado isoladamente não traz informações
relevantes, embora seja fundamental no contexto de uma análise estatística, como será
visto posteriormente, uma vez que ela não é expressa nas mesmas unidades dos dados
amostrais.
c) Desvio padrão
O desvio padrão de um conjunto de dados amostrais pode ser definido como uma medida
de variação dos valores em relação à média. Triola (1999) aponta que o desvio padrão é
a mais importante e mais útil medida de variação de um conjunto de valores amostrais,
pois, além do significado estatístico, a unidade em que é expresso é a mesma dos dados
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amostrais. Matematicamente, o desvio padrão é definido como:

σ=

 (x − µ )²
i

(2.21)

N −1

Onde:
σ = desvio padrão;
μ = média;
xi = variável aleatória individual;
N = número de amostras que compõem a população.
d) Coeficiente de variação
Por definição, o coeficiente de variação (COV) de um conjunto de dados é uma medida
de dispersão dada pela razão do desvio padrão (σ) e a média dos dados (μ), expresso em
porcentagem. Portanto, o COV mede a variabilidade dos dados em relação à média global.
Matematicamente, tem-se que:

COV =

σ
µ

(2.22)

Ressalta-se que, ao dividir-se o desvio padrão pela média, a unidade de medida é anulada,
portanto, o coeficiente de variação é adimensional, tornando-se útil quando pretende-se
comparar a variabilidade de conjuntos com diferentes unidades de medida (BARBETTA
et al., 2010).
Outro ponto importante a se destacar é que o coeficiente de variação fornece a variação
dos dados obtidos em relação à média, ou seja, quanto menor for o seu valor, mais
homogêneo será o conjunto de dados.
2.6.4 – Correlação e análise de variância de um modelo matemático
Conforme Larson e Farber (2010), uma correlação é uma relação estabelecida entre duas
variáveis em que os dados são organizados por pares ordenados, onde x é a variável
independente e y é a variável dependente, portanto, estabelece-se uma função do tipo y =
f(x).
A representação gráfica dos pares ordenados (x, y) corresponde ao chamado diagrama de
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dispersão que, por sua vez, permite verificar se há alguma correlação entre os pares com
base em uma curva de ajuste, ou seja, uma equação que melhor se ajuste aos dados e um
coeficiente que avalia o poder de explicação da correlação estabelecida entre os dados. A
Figura 2.15 apresenta um diagrama de dispersão que correlaciona a resistência de ponta
(qc) obtida via ensaio CPT e o índice de resistência à penetração (N60) obtido pelo ensaio
SPT. Com base na referida figura é possível observar que os dados obtidos foram
correlacionados com base em uma função linear ( qc = 0,408 N 60 ) e o coeficiente de
determinação (R²) de 84,45%.

Figura 2.15 – Gráfico de dispersão e correlação linear entre qc e NSPT (CUNHA, 2016).
No contexto da Geotecnia, Cunha (2016), destaca que muitos engenheiros geotécnicos
têm desenvolvido uma considerável experiência em projetos de fundações
fundamentados em correlações locais entre os ensaios SPT e CPT, fato esse reforçado
pela disseminação da utilização do ensaio SPT no Brasil, visto que mais de 90% dos
projetos de fundações se baseiam nesse tipo de sondagem.
Para Afonso (2016), o cruzamento de informação do mesmo parâmetro geotécnico obtido
por mais de um ensaio permite a calibração das correlações, bem como a detecção de
inadequada aplicação de metodologias decorrentes, o que pode ser muito útil na
caracterização de materiais não conhecidos, ou quando o ambiente geológico é muito
diferente daqueles que suscitou a cada correlação específica. O autor ainda reforça que
“[...] geralmente, cada ensaio tem as suas próprias vantagens e limitações, que são
diferentes em cada caso, portanto, pares combinados dão a possibilidade de corrigir ou
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completar as informações obtidas, trazendo confiança aos parâmetros desejados”
(AFONSO, 2016, p. 9).
A importância da utilização de correlações no contexto da Engenharia de Fundações é
notória, haja vista que os métodos clássicos semiempíricos de cálculo de carga geotécnica
de estacas, como por exemplo, o método de Aoki e Velloso (1975), foram concebidos
com base em correlações entre qc e NSPT (SCHNAID e ODEBRECHT, 2012). Pode-se
destacar ainda a fala do Professor Dirceu Velloso que afirma que
[...] as correlações baseadas no SPT são malditas, porém são necessárias”
(VELLOSO, 1998, apud SCHNAID e ODEBRECHT, 2012, p. 190).
Conforme Alves Filho (2010, p. 96), “a obtenção de correlações para ensaios
de campo (PDL, SPT, CPT, etc.) torna-se de extrema importância na
engenharia geotécnica em situações de heterogeneidade de materiais, face à
economia gerada na redução do número de ensaios de laboratório que seriam
necessários para caracterizar adequadamente os parâmetros geotécnicos.

Larson e Farber (2010) reforçam que interpretar uma correlação usando somente um
diagrama de dispersão pode ser subjetivo, então, faz-se necessário medir o poder de
explicação de uma equação de ajuste dos dados representados, ou seja, avaliar a variância
do modelo matemático de correlação. Para tanto, dispõe-se do chamado coeficiente de
determinação (ou coeficiente de correlação) identificado por R².
A Figura 2.16 apresenta graficamente os parâmetros matemáticos que serão definidos,
auxiliando na compreensão do coeficiente de determinação.

Figura 2.16 - Resíduos em relação à média aritmética e à equação de regressão
(BARBETTA et al., 2010).
Se X não influencia Y, então pode-se estimar o valor de Y com base em média aritmética
das observações de Y. Mas, se há influência da variável X sobre Y, então infere-se que
deva haver algum ganho em levar em consideração o modelo matemático que relaciona
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X e Y. Este ganho pode ser avaliado ao se comparar os resíduos nas seguintes situações
(BARBETTA et al., 2010):
a) Os desvios dos dados do gráfico de dispersão em relação à média aritmética (di) não
levam em consideração a relação entre X e Y e são dados por:

di = yi − y

(2.23)

Onde:

d i = desvio em relação à média aritmética;
yi = variável dependente associada a xi;

y = média dos dados observados.
b) Os desvios dos dados em relação aos valores preditos pelo modelo matemático, ou
seja, os resíduos da regressão (ei), dados por:
^

ei = yi − yi

(2.24)

Onde:

ei = resíduo da regressão;
yi = variável dependente associada a xi;
^

yi = variável dependente predita pelo modelo matemático.
^

c) Os desvios dos valores preditos em relação à média aritmética ( yi − y ).
O coeficiente de determinação é uma medida descritiva da proporção da variação da
variável dependente y explicada por variações da variável independente x, conforme o
modelo matemático proposto para a correlação (BARBETTA et al., 2010). Portanto, o
coeficiente R² é uma medida do poder explicativo do modelo utilizado, definido pela
razão entre a variação que pode ser explicada pelo modelo matemático e a variação total.
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O R² possui variação de 0 a 1 (ou 100%), quanto maior o seu valor, maior é o poder de
explicação da correlação para os valores observados.
Matematicamente, tem-se que o coeficiente de determinação R² é dado por:
2

^

 yi − y 


R2 = 
2
 yi − y

(

)

(2.25)

O coeficiente de determinação (R²) é nada mais nada menos do que o coeficiente de
correlação de Pearson (R) elevado à segunda potência. Elevar o coeficiente de correlação
de Pearson ao quadrado é simplesmente um artifício matemático para que os valores
obtidos sejam sempre positivos, variando de 0 a 1. Devore (2006) apresenta que é
razoável afirmar que a correlação entre duas variáveis (x e y) é fraca se 0 ≤ R ≤ 0,50, forte
se 0,80 ≤ R ≤ 1,00 e moderada em caso contrário. Extrapolando para o conceito do
coeficiente de determinação, pode-se dizer que a correlação será fraca se 0 ≤ R² ≤ 0,25,
forte se 0,64 ≤ R² ≤ 1,00 e moderada em caso contrário. Cabe ressaltar que talvez possa
surpreender o fato de R = 0,50 ser suficiente para considerar que a correlação é fraca,
porém, quando considera-se o coeficiente de determinação associado a tal valor, ou seja,
R² = 0,25, tem-se o significado de que em uma regressão de y sobre x, apenas 25% da
variação y observada seria explicada pelo modelo matemático proposto.
Bisquerra et al. (2004) apresentam uma proposta de interpretação da correlação entre as
variáveis x e y com base no coeficiente de Pearson, sendo possível, também, estabelecer
a correspondência para o coeficiente de determinação, conforme a Tabela 2.1. Lopes
(2016) reforça o disposto por Bisquerra et al. (2014) apresentando uma tabela com valores
idênticos para a interpretação do coeficiente de Pearson.
Tabela 2.1– Coeficiente de Pearson (R) e coeficiente de determinação (R²) x
interpretação (BISQUERRA et al., 2004, adaptado).
Coeficiente de Pearson (R)
R = 1,00
0,80 < R < 1,00
0,60 < R < 0,80
0,40 < R < 0,60
0,20 < R < 0,40
0 < R < 0,20
R = 0,00

Coeficiente de determinação (R²)
R² = 1,00
0,64 < R² < 1,00
0,36 < R² < 0,64
0,16 < R² < 0,36
0,04 < R² < 0,16
0 < R² < 0,04
R² = 0,00
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Interpretação
Correlação perfeita
Muito alta
Alta
Moderada
Baixa
Muito baixa
Nula

2.6.5 – Distribuição de probabilidades
Para Barbetta et al. (2010, p. 119), “[...] a distribuição de probabilidades de uma variável
aleatória X é a descrição do conjunto de probabilidades associadas aos possíveis valores
de X”. Há várias representações gráficas para uma distribuição de probabilidades, porém,
trabalha-se, preferencialmente, apenas com o histograma de probabilidade.
Conforme definido anteriormente, uma variável aleatória é aquela que apresenta um valor
numérico associado a cada resultado de um experimento. Essa variável pode ser discreta,
quando apresentar um número finito de possíveis resultados ou contínua, se apresentar
número incontável de possíveis resultados. Barbetta et al. (2010, p. 140) ressaltam que
“[...] muitas variáveis aleatórias que surgem na vida de um engenheiro [...] têm natureza
eminentemente contínua”. Com base nesse contexto é possível tratar as variáveis
solicitação e resistência de uma estaca de fundação profunda como variáveis aleatórias
contínuas, como será feito posteriormente.
Para Pinheiro et al. (2012), diz-se que X é uma variável aleatória contínua se existe uma
função f, chamada de fundação densidade de X, satisfazendo três condições básicas:
1 - f ( x) ≥ 0 para todo x real, ou seja, ∀ x ∈ R.
+∞

2-

 f ( x) dx = 1

−∞

b

3 - Para quaisquer a e b reais (sendo a < b), P(a ≤ X ≤ b) =  f ( x) dx
a

Silva (2003) afirma que a forma geométrica da função densidade de probabilidade
irá caracterizar a distribuição de probabilidade no caso de variáveis aleatórias
contínuas, e o gráfico da função dará uma ideia visual de como deve ser o seu
comportamento.
Uma maneira de se caracterizar a distribuição de probabilidade de uma variável aleatória
é por meio de uma função de distribuição acumulada (SILVA, 2013). A função
distribuição acumulada é definida por F(x):

F ( x) = P( X ≤ x)

(2.26)
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Onde P é a probabilidade de ocorrência de X ≤ x.
Portanto, tal função permite conhecer, para qualquer ponto considerado, a probabilidade
de que a variável aleatória assuma um valor menor ou igual que o correspondente a esse
ponto (SILVA, 2003). Para uma variável aleatória contínua tem-se que:
x

F ( x) =

 f ( x) dx

(2.27)

−∞

Uma vez feita as definições acima, pode-se redefinir, matematicamente, a medida de
tendência central conhecida como média e a de dispersão conhecida por variância
apresentadas anteriormente:
a) Esperança, valor esperado ou média
Seja X uma variável aleatória contínua com função de densidade f, a esperança de X é
definida como sendo:
+∞

µ = E ( X ) =  x f ( x) dx

(2.28)

−∞

A esperança pode ser interpretada como a abscissa do centro de gravidade da distribuição
de probabilidade representada pela função f, que, por sua vez, pode ser interpretada como
uma distribuição contínua de massa (PINHEIRO et al., 2012).
b) Variância
Matematicamente, a variância pode ser definida por:

σ ² = Var( X ) =

+∞

 [x − E ( X )]

2

f ( x) dx

(2.29)

−∞

A variância, por analogia, é equivalente ao momento de inércia da distribuição contínua
de massa representada, teoricamente, pela função densidade f em relação a um eixo
vertical que passa pelo seu centro de gravidade (PINHEIRO et al., 2012).
Pinheiro et al. (2012) ressaltam que o comportamento de uma variável aleatória contínua
X é, basicamente, caracterizado por sua função densidade f, então, o aspecto visual da
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distribuição de probabilidade acumulada pode auxiliar na interpretação dos conceitos de
média e variância de X. Geometricamente, é possível inferir que:
- quanto mais deslocado à direita estiver o centro de gravidade da função f no gráfico,
maior será a média da variável estudada;
- quanto mais espalhado (disperso) for o gráfico da função f com relação à sua média,
maior será a variância da variável estudada.
A Figura 2.17 apresenta três funções densidade com variância constante e médias
diferentes. É fácil perceber que as três curvas são exatamente iguais, porém, ocupam
posições diferentes, por isso ambas possuem a mesma variância, embora as médias sejam
diferentes.

Figura 2.17 – Três funções densidade com médias diferentes e com a variância
constante (PINHEIRO et al., 2012).
A Figura 2.18 apresenta três funções densidade com variâncias diferentes e com média
constante. É notório que todas as três curvas tem o mesmo “centro de gravidade” (E(X)),
porém, as dispersões em torno da média não são iguais, o que nos permite concluir que
ambas têm a mesma média, embora as variâncias sejam diferentes.

Figura 2.18 – Três funções densidade com variâncias diferentes e com a média
constante E(X) (PINHEIRO et al., 2012).
40

Inúmeros são os modelos matemáticos de distribuições de probabilidade. Para se estudar
variáveis aleatórias contínuas pode-se citar as seguintes principais distribuições:
distribuição uniforme, distribuição exponencial, distribuição normal ou de Gauss e
distribuição lognormal (SILVA, 2003). Fabrício (2006) destaca, ainda, que os tipos mais
comuns de distribuições adotados em Geotecnia são a Normal e a lognormal.
Distribuição Normal (distribuição de Gauss)
Para Barbetta et al. (2010, p. 152)
[...] a normal é considerada a distribuição de probabilidades mais importante,
pois permite modelar uma infinidade de fenômenos naturais e, alem disso,
possibilita realizar aproximações para calcular probabilidades de muitas
variáveis aleatórias que tem outras distribuições.

Para Pinheiro et al. (2012, p. 98), “[...] a curva Normal ou Gaussiana descreve de forma
muito adequada o comportamento de uma variável que se distribui de forma simétrica em
relação a um valor central”.
A distribuição Normal é caracterizada por uma função matemática de probabilidade, cuja
representação gráfica descreve uma curva em forma de sino, como mostra a Figura 2.19.
Tal forma de distribuição evidencia que existe maior probabilidade de a variável aleatória
X assumir valores x próximos do centro (BARBETTA et al., 2010).

Figura 2.19 - Representação gráfica da função densidade de probabilidade normal e a
indicação de seus dois parâmetros: μ e σ (BARBETTA et al., 2010).
Desta forma, uma curva normal com média μ (∈ R) e desvio padrão σ (σ > 0) pode ser
representada graficamente usando a função densidade de probabilidade normal
(LARSON e FARBER, 2010; BARBETTA et al., 2010), dada por:
1  x−µ 
σ 

− 
1
f ( x) =
e 2
σ 2π

2

(2.30)
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Com a Equação 2.42 fica evidente que há uma, e só uma, distribuição normal para uma
dada média μ e desvio padrão σ, ou seja, para cada conjunto de valores obtem-se curvas
diferentes (FREUND, 2006).
Algumas características da distribuição normal são importantes de se destacar:
1 – f(x) é simétrica em torno de μ, em consequência, os valores da média e da mediana
são iguais;
2 – O valor máximo para de f(x) se dá para x = μ;
3 – A curva prolonga-se, teoricamente, de -∞ a +∞, sendo lim f ( x ) = 0 ;
x → ±∞

+∞

4 – A área total sob a curva é igual a 1, ou seja,

 f ( x) dx = 1 .

−∞

Para o cálculo de probabilidades deve-se resolver a integral da função densidade no
intervalo de interesse, ou seja:
b

1  x−µ 
σ 

− 
1
P ( a ≤ X ≤ b) = 
e 2
a σ 2π

2

dx

(2.31)

Distribuição Normal padrão
Larson e Farber (2010) destacam a existência de uma infinidade de distribuições normais,
cada uma com suas respectivas média e desvio padrão. Quando considera-se para uma
distribuição normal média zero e desvio padrão unitário, a esta chama-se de distribuição
normal padrão.
A justificativa para a utilização da distribuição normal padrão é apresentada por Freund
(2006). Desenvolve-se a curva de distribuição normal com a finalidade de se obter as
áreas sob a curva normal, uma vez que essas áreas são numericamente iguais à função de
distribuição acumulada entre os limites que se deseja calcular a probabilidade. Porém,
assim como as curvas de distribuição normal, suas áreas também são funções da média e
do desvio padrão, o que tornaria impossível tabelar os valores das áreas para cada situação
de μ e σ. Para solucionar este problema tabulou-se os valores das áreas sobre uma curva
normal de desvio padrão unitário e média nula, ou seja, σ = 1 e μ = 0, respectivamente.
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Esta curva ficou conhecida como distribuição normal padrão e, assim, “pode-se obter
áreas sob qualquer curva normal através de uma mudança de escala que transforma as
unidades de medições da escala da escala original, ou escala x, em unidades padronizadas,
escores padronizados ou escores Z” (FREUND, 2006, p. 218). Tais escores padronizados
são obtidos por meio da seguinte equação:

Z=

x−µ

(2.32)

σ

A Figura 2.20 ilustra, graficamente, a mudança de escala para unidades padronizadas.

Figura 2.20 – Mudança de escala para unidades padronizadas (FREUND, 2006).
Pinheiro et al. (2012) ressaltam que a padronização é um recurso fundamental para o
cálculo de probabilidades envolvendo a distribuição normal. Suponha que deseja-se
calcular P(a ≤ X ≤ b) para qualquer intervalo [a, b] de números reais. Então, fazendo a
mudança de variáveis, conforme apresentado na Equação 2.32, obtem-se:

b

1
e
σ
π
2
a

P(a ≤ X ≤ b) = 

1  x−µ 
− 

2 σ 

b−µ

2

dx =

σ

z²
−
1
e
a−µ σ 2π 2 dz =

σ

b−µ

=

σ

a−µ

µ ϕ ( z ) dz = p 

a−

σ

≤Z ≤

b−µ 
b−µ 
a−µ 
 = Φ
 − Φ

σ 
 σ 
 σ 

(2.33)

σ

Em que φ representa a função densidade e Φ a função distribuição acumulada
correspondentes à normal padrão e Z para representar uma variável aleatória com essa
distribuição. Então, respectivamente, tem-se que:
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z²
−
1
ϕ ( z) =
e 2
σ 2π

(2.34)

Φ ( z) = P(Z ≤ z)

(2.35)

A Figura 2.21 ilustra a função distribuição acumulada Φ(z).

Figura 2.21– Interpretação gráfica da função Φ(z) para a curva normal padrão
(DEVORE, 2006).
Segundo Devore (2006), em inferência estatística, precisa-se dos valores do eixo das
medidas que encerram determinadas áreas abaixo da curva normal padrão. Dessa forma,
definire-se o parâmetro zα que representará o valor no eixo das medidas para o qual uma
área abaixo da curva z fica à direita de zα, ilustrado na Figura 2.22. A área sombreada
representa a probabilidade de Z ser menor ou igual a zα e será numericamente igual a α.

Figura 2.22 – Interpretação gráfica de zα (DEVORE, 2006).
Como α da área abaixo da curva normal padrão está à direita de zα, 1 – α da área está à
esquerda de zα. Portanto, zα é o 100(1-α)-ésimo percentil1 da distribuição normal padrão.
Por simetria, a área abaixo da curva normal e à esquerda de zα também é α. A Figura 2.23
exemplifica a obtenção de z0,05 que se trata do 95° percentil da distribuição normal padrão,
de tal forma que z0,05 = 1,645. Por simetria, a área abaixo da curva normal padrão à
1

o percentil refere-se a porcentagem de resultados abaixo de um determinado ponto.
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esquerda de - z0,05 também é 0,05.

Figura 2.23 – Interpretação gráfica de z0,05 (DEVORE, 2006).
A Tabela 2.2 relaciona os percentis normais padrão mais usados e os valores zα.
Tabela 2.2 – Percentis normais padrão (DEVORE, 2006).
Percentil
90%
P Z ≥ zα = α
0,1
zα = 100 (1 - α) 1,28

95%
0,05
1,645

97,50%
0,025
1,96

99%
0,01
2,33

99,50% 99,90% 99,95%
0,005
0,001
0,0005
2,58
3,08
3,27

2.6.7 – Gráfico QQ-plot e testes de hipóteses
QQ-plot ou gráfico quantil-quantil
O gráfico quantil-quantil ou QQ-plot é uma ferramenta estatística de grande valia para a
avaliação da adequação de uma distribuição de frequência de dados à uma distribuição de
probabilidades, uma vez que é de mais fácil visualização verificar se uma reta se ajusta aos
pontos, do que se uma curva de densidade se ajusta a um histograma ou, ainda, se uma curva
de probabilidade acumulada se ajusta à acumulada empírica. Ou seja, trata-se de um gráfico
do quantil amostral versus o quantil esperado sob uma distribuição Normal e quando a
configuração de pontos no gráfico se aproxima de uma reta, a suposição de normalidade é
sustentável.
Importante recordar que o quantil refere-se a um ponto estabelecido com base em intervalos
regulares da função distribuição de probabilidades acumulada, e, em algumas situações,
recebem nomes particularizados, como por exemplo, os quatro quantis são chamados de
quartis. Por sua vez, os quartis dividem a distribuição em quatro partes iguais de 25% dos
dados.
A Figura 2.24 ilustra uma curva Q-Q plot para dados de solicitação em estacas.
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Figura 2.24 – Curva Q-Q plot para solicitações em estacas.
Matematicamente, tem-se que se X ~ N (μ, σ²), a transformação Z =

X −µ

σ

tem

distribuição normal padrão. A distribuição acumulada de Z será denotada por Φ. Se F é a
função distribuição acumulada da distribuição normal com média μ e variância σ², temse que:

x−µ

 x−µ 
F ( x) = P [ X ≤ x ] = P  Z ≤
=
Φ


σ 

 σ 

(2.36)

Aplicando Φ-1 em ambos os lados da Equação 2.49, tem-se que:

Φ −1 ( F ( x) ) =

x−µ

(2.37)

σ

−1
Onde Φ ( F ( x) ) corresponde ao quantil da distribuição Normal padrão calculado no

ponto F(x). Como a expressão 2.47 tem o formato de uma expressão linear, ao fazer um
−1
gráfico entre x e Φ ( F ( x) ) deve-se esperar um comportamento linear dos pontos se a

distribuição Normal for realmente adequada.
A seguir, é descrito um roteiro para o desenvolvimento da QQ-plot:
1 – Calcular a média e o desvio padrão das observações amostrais (xi);
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2 - Ordenar as n observações originais xi, (i = 1, 2, 3,..., n) em ordem crescente, obtendo
assim as observações ordenadas x(i) (i = 1, 2, 3,..., n);
3 – Calcular di :

di =

i−a
n + 1 − 2a

(2.38)

Onde:
i = 1, 2, ..., n; a = 3/8 se n ≤ 10; a = 1/2 caso contrário.
Ressalta-se que os valores da constante a não são padrão, podendo variar de autor para
autor ou software de modelagem estatística;
4 – Calcular os quantis da distribuição Normal padrão para cada um dos valores di, ou
−1
seja, Φ ( di ) ;

5 – Plotar um gráfico ( Φ

−1

( di ) , xi);

6 – Avaliar a normalidade dos dados de forma gráfica seguindo a premissa de que quanto
“mais linear” for o gráfico de dispersão, melhor é a normalidade dos dados.
Testes de hipóteses
Conforme Morettin e Bussab (2010) o objetivo de um teste de hipóteses é dizer,
empregando-se uma estatística de teste, se uma hipótese H0 é ou não aceitável. A ideia
central é supor como sendo verdadeira a hipótese H0 e verificar se a amostra observada é
“verossímil” nessas condições. O resultado da amostra é tanto mais significativo para
rejeitar H0 quanto menor for o nível α de significância, usualmente fixado em 5%.
Portanto, “quanto menor for α, menor é a probabilidade de se obter uma amostra com
estatística pertencente à região crítica, sendo pouco verossímil a obtenção de uma amostra
da população para a qual H0 seja verdadeira” (MORETTIN e BUSSAB, 2010, p. 338).
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a) Teste de Shapiro-Wilk
O teste de Shapiro-Wilk testa a hipótese nula de que uma amostra x1, x2, ... , xn, retirada
de uma população, tem distribuição normal. A seguir, é descrito um roteiro para a
aplicação do teste conforme Shapiro e Wilk (1965):
1 – Formulação da hipótese do teste:
H0 : a amostra é proveniente de uma população de distribuição normal;
H1 : a amostra não é proveniente de uma população de distribuição Normal.
2 – Estabelecer o nível de significância do teste (α), via de regra, adotado como de 0,05,
ou seja, 5% de significância.
3 – Calcular a chamada estatística de teste (W):
- Ordenar as n observações da amostra de forma que: x1 ≤ x2 ≤ ... ≤ xn;

 ( x − x)
n

- Calcular o somatório dos desvios ao quadrado, ou seja,

i =1

i

2

;

- Calcular a constante b:
Se n é par, n = 2k, então:
k

b =  an −i +1 .  x( n −i +1) − xi 


i =1

(2.39)

Em que an-i+1 são constantes geradas pelas médias, variâncias e covariâncias das
estatísticas de ordem de uma amostra de tamanho n de uma distribuição Normal,
conhecidas como coeficientes de Shapiro-Wilk. Seus valores são tabelados e podem ser
consultados em Shapiro e Wilk (1965).
Se n é ímpar, n = 2k+1 e o cálculo é exatamente como apresentado na Equação 2.40, uma
vez que ak+1 = 0, quando n = 2k+1, então:

b = an ( xn − x1 ) + ... + ak + 2 ( xk + 2 − xk )
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(2.40)

- Cálculo do valor da estatística W:

W=

b2

 ( x − x)
n

i =1

(2.41)

2

i

4 – Tomada de decisão
Para a tomada de decisão quanto à normalidade dos dados, compara-se o valor calculado
de W com o valor tabelado Wn;α, que podem ser encontrados em Shapiro e Wilk (1965).
Se o valor da estatística W calculada for inferior ao tabelado, rejeita-se a hipótese de
normalidade ao nível de significância α. Ou seja, a amostra, teoricamente, não provém de
uma população Normal para um valor de p < 0,05, uma vez que isto indica que fora
rejeitada a hipótese nula, ou seja, os dados não possuem distribuição Normal.
b) Teste de Kolmogorov-Smirnov
Conforme Santos (2017), no teste de hipótese de Kolmogorov-Smirnov (teste K-S)
compara-se o resultado da estatística do teste (DK-S) ao valor crítico (D’K-S). A estatística
teste não possui um teste padrão, para tanto, trabalha-se com a tabela K-S2. Caso DK-S >
D’K-S, pode-se rejeitar a hipótese H0 com 1-α de confiança.
c) Algumas observações acerca dos testes de normalidade de Shapiro-Wilk e de
Kolmogorov-Smirnov
Razali e Wah (2011) compararam o poder de análise dos testes de normalidade de
Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, dentre outros. Os resultados indicaram que o poder
de análise dos testes variaram em função do tamanho da amostra. Os autores
consideraram o teste de Shapiro-Wilk como o de maior potência para a análise de
normalidade em detrimento aos demais. A NBR 10538 (ABNT, 1988) indica a utilização
do teste de Shapiro-Wilk (1965) para 3 ≤ n ≤ 50, ou seja, para um número de amostras
entre 3 e 50.
Ahad et al. (2011), desenvolveu análises de sensibilidade para os testes de normalidade
de Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, dentre outros, em dados propositalmente não
2

que pode ser visualizada em MORETTIN e BUSSAB, 2010, p. 521.
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normalmente distribuídos em diferentes tamanhos amostrais (39 a 201 amostras). O
trabalho indicou que o teste de Shapiro-Wilk obteve melhores respostas quanto à
normalidade dos dados que o teste de Kolmogorov-Smirnov. O autor ainda concluiu que
o teste de Kolmogorov-Smirnov potencializa a análise de normalidade para amostras com
n ≥ 77 dados. Em contrapartida às afimações de Ahad et al. (2011), Barbeta et al. (2010)
não apresentam restrições quanto ao número mínimo de amostras para a aplicação do
teste de Kolmogorov-Smirnov, inclusive, apresentam exemplos de aplicação do referido
teste para uma amostras compostas de 15 e 20 dados e destacam que o teste de
Kolmogorov-Smirnov pode ser aplicado para avaliar a aderência de uma amostra a
qualquer distribuição de probabilidade.
2.7 – Box plot
O box plot é uma ferramenta estatística gráfica que, conforme Morettin e Bussab (2010),
nos dá uma ideia da posição, dispersão, assimetria e dados discrepantes. Um exemplo
geral de gráfico do tipo box plot é indicado na Figura 2.25.

Figura 2.25 – Representação de um gráfico box plot (MORETTIN e BUSSAB, 2010).
As posições relativas dos quartis q1, q2, q3 dão uma noção da assimetria da distribuição.
A posição central é dada pela mediana e a dispersão por dq. A distância interquartil (dq)
é uma medida de avaliação de dispersão de dados alternativa ao desvio padrão, dada
por:
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dq = q3 − q1

(2.42)

Em que: q1 é o primeiro quartil e q3 é o terceiro quartil.
Para construir este gráfico, considera-se um retângulo onde estão contemplados a
mediana e os quartis. A partir do retângulo, para cima, segue uma linha até o ponto mais
remoto, de forma que não exceda o limite superior (LS), dado por:

LS = q3 + 1,5dq

(2.43)

De maneira análoga, tem-se a parte inferior do retângulo, em que segue uma linha até o
ponto mais remoto de maneira que não ultrapasse o limite inferior (LI), dado por:

LI = q1 − 1,5dq

(2.44)

Os dados que estiverem acima do limite superior ou abaixo do limite inferior
estabelecidos são, normalmente, representados por asteriscos, de forma a destacá-los uma
vez que essas observações destoam das demais, podendo, então, ser consideradas outliers
ou valores atípicos (MORETTIN e BUSSAB, 2010).
2.8 – Intervalo de confiança
Uma estimativa pontual, por ser um único número, não fornece por si mesma
qualquer informação sobre a precisão e a confiabilidade da estimativa. Uma
alternativa para apresentar um único valor sensato para o parâmetro que está
sendo estimado é calcular e relatar um intervalo completo de valores plausíveis
— uma estimativa de intervalo ou intervalo de confiança. Um intervalo de
confiança sempre é calculado selecionando-se primeiro o nível de confiança,
que é uma medida do grau de confiabilidade do intervalo (DEVORE, 2006, p.
245).

Devore (2006) ressalta que considerar a normalidade da distribuição populacional é
geralmente uma suposição razoável. Portanto, considerando uma distribuição normal com
desvio padrão e média conhecidos, temos que o intervalo de confiança (IC) em torno da
média será dado por:

σ
σ 

IC =  µ − zα .
, µ + zα .

2
2
n
n

Em que:
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(2.45)

μ = média;
σ = desvio padrão;
n = número de elementos que compõem a amostra;
zα/2 = escore definido para α.

(

Ou seja, o intervalo de segurança expressa a P − zα ≤ z ≤ + zα
2

2

) = 1−α

, graficamente

apresentada na Figura 2.26.

(

Figura 2.26 – Representação gráfica de P − zα ≤ z ≤ + zα
2

2

) = 1−α

(DEVORE,

2006).
2.7

-

VARIABILIDADE

ESPACIAL

DOS

PARÂMETROS

GEOLÓGICO/GEOTÉCNICOS
Os seres humanos construíram túneis, represas, barragens, edificações, estradas e outras
estruturas ligadas à geotecnia muito antes de haver uma formação técnica na área. Apesar
de impressionantes projetos construídos, a capacidade dos engenheiros para lidar com
problemas geotécnicos de maneira analiticamente rigorosa que lhes permitisse
compreender o comportamento de solos e rochas era limitado (BAECHER e
CHRISTIAN, 2003).
Phoon (2008), Baecher e Christian (2003) ressaltam que a fundamentação da mecânica
dos solos, no início do século XX, destaca-se do que vinha sendo praticado anteriormente
em virtude da avaliação quantitativa de propriedades do solo. Durante os dois primeiros
terços do século XX, Karl Terzaghi e um grupo de engenheiros e pesquisadores
desenvolveram métodos de teoria e análise, procedimentos em testes de laboratório e
técnicas para medições de campo (BAECHER e CHRISTIAN, 2003). Porém, tais
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medidas mostraram-se de grande variabilidade, não simplesmente de um local para outro
e de horizonte (ou estrato) para horizonte, mas mesmo dentro de um maciço que parecia
ser homogêneo. A prática geotécnica atual continua a lidar com essa variabilidade,
embora tenha-se ferramentas de avaliação para isso, nos conduzindo às análises de
confiabilidade, objetos de estudo mais aprofundado no decorrer do presente trabalho.
Phoon e Kulhawy (1999) afirmam que a variabilidade geotécnica é um atributo complexo
e resultado de muitas fontes diferentes de incertezas, destacando-se três fontes primárias:
a variabilidade inerente, erros de medição e o modelo matemático. Os referidos autores
ainda destacam que a variabilidade inerente ao solo é modelada como um campo
aleatório, que pode ser descrito de forma concisa pelo coeficiente de variação (COV) e
uma escala de flutuação (ordem de grandeza).
Conforme Uzielli et al. (2006), o coeficiente de variação (COV) é comumente utilizado
em análises de variabilidade de propriedades geotécnicas. Entre as vantagens da
utilização do COV ressalta-se o fato de que é adimensional e fornece uma medida
fisicamente significativa de dispersão em relação à média. Os autores ainda reforçam que
os coeficientes de variação das mesmas propriedades físicas em locais de todo o mundo
variam dentro de um intervalo relativamente estreito. Dessa forma, tal parâmetro
estatístico se mostra muito importante, pois permite o uso de valores de literatura com
alguma confiança, mesmo em locais para os quais pouco ou nenhum dado pode estar
disponível (PHOON e KULHAWY, 1999a). Harr (1987) forneceu uma “regra geral”, na
qual coeficientes de variação abaixo de 10% são considerados “baixos”, entre 15% e 30%
“moderados” e maiores que 30%, “altos”.
Phoon (2008) reforça que estimativas estatísticas realistas da variabilidade de
propriedades do solo foram estabelecidas por Phoon e Kulhawy (1999a e 1999b). Com
base em extensos e completos estudos (Phoon et al., 1995), três intervalos de variações
para os parâmetros do solo (baixa, média, alta) foram definidos. Para a análise da
resistência ao cisalhamento não drenada os autores definiram o exposto na Tabela 2.3.
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Tabela 2.3 – Intervalos de variabilidade da resistência ao cisalhamento não drenada
(PHOON, 2008).
Parâmetro geotécnico

Variabilidade da propriedade
Baixa
Média
Alta

Resistência ao cisalhamento não drenada

COV (%)
10 a 30
30 a 50
50 a 70

Duncan (2000) apresenta um “estado da arte” de pesquisas que avaliaram coeficientes de
variação para diversas propriedades geotécnicas dos solos. O citado autor aponta que os
intervalos de valores apresentados na Tabela 2.4 são referências aproximadas para se
estimar o COV para uma dada situação. Phoon (2008) e Baecher e Christian (2008)
ressaltam que os intervalos desses valores são amplos e sugestivos, mas que retratam
condições particulares às regiões estudadas.
Tabela 2.4 - Coeficientes de variação usuais por parâmetro geotécnico (DUNCAN,
2000, adaptado).
Propriedade ou resultado de
ensaio de campo

Coeficiente
de variação COV (%)

Peso específico (γ)

3a7

Peso específico submerso (γsub)
Ângulo de atrito efetivo (ϕ')
Resistência ao cisalhamento não
drenada (Su)
Parâmetro de resistência ao
cisalhamento não drenada (Su/σ'v)

0 a 10
2 a 13
13 a 40

Índice de compressão (Cc)

10 a 37

Coeficiente de permeabilidade de
argila saturada (k)
Coeficiente de permeabilidade de
argila não saturada (k)
Coeficiente de adensamento (cv)
Índice NSPT
Resistência de ponta elétrica (qc)
Resistência de ponta mecânica
(qc)
Resistência não drenada - Ensaio
de palheta (Sv)

5 a 15

68 a 90
130 a 240

Origem
Harr (1984), Kulhawy (1992),
Lacasse and Nadim (1997) e
Duncan (2000)
Harr (1984) e Kulhawy (1992)
Harr (1984) e Kulhawy (1992)
Lacasse and Nadim (1997) e
Duncan (2000)
Lacasse and Nadim (1997) e
Duncan (2000)
Harr (1984), Kulhawy (1992) e
Duncan (2000)
Harr (1984) e Duncan (2000)
Harr (1984) e Benson et al. (1999)

33 a 68
15 a 45
5 a 15

Duncan (2000)
Harr (1984) e Kulhawy (1992)
Kulhawy (1992)

15 a 37

Harr (1984) e Kulhawy (1992)

10 a 20

Kulhawy (1992)

Considerando somente a variabilidade inerente ao solo, Phoon e Kulhawy (1996)
apresentam coeficientes de variação entre 25% e 50% para os resultados obtidos do ensaio
SPT.
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CAPÍTULO

3

CAPACIDADE DE CARGA GEOTÉCNICA DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS EM
ESTACAS
Embora seja disponível no meio técnico da Engenharia de Fundações uma série de
metodologias para o cálculo da capacidade de carga geotécnica de fundações profundas,
esta não é uma simples tarefa, uma vez que, para tanto, é preciso avaliar previamente o
mecanismo de transferência de carga estaca/solo (interação estaca/solo). Reforçando a
não trivialidade da obtenção da capacidade de carga geotécnica, tem-se que esta é função
de uma série de variáveis, entre as quais destacam-se: metodologia executiva da estaca,
tipologias de solo ao longo do fuste e na ponta, parâmetros geométricos etc.
De uma maneira generalista, a literatura apresenta três abordagens clássicas para a
determinação da capacidade de carga geotécnica em elementos de estaca:
a) Métodos estáticos: os quais estudam a estaca mobilizando toda a resistência ao
cisalhamento estático do solo, obtida via ensaios em laboratório ou in situ (VELLOSO e
LOPES, 2010). Poulos e Davis (1980) ainda reforçam que tais modelos se aplicam às
metodologias já consagradas da Mecânica dos Solos para mensurar as propriedades do
solo e, consequentemente, definir a capacidade de carga do sistema.
Conforme Velloso e Lopes (2010), os modelos estáticos dividem-se em:
- Racionais ou teóricos: métodos que se valem de soluções teóricas clássicas de
capacidade de carga e parâmetros do solo;
- Semiempíricos: métodos que se baseiam nos ensaios in situ de penetração (SPT e CPT,
especialmente).
b) Métodos dinâmicos: métodos estes que estimam a capacidade de carga de um elemento
de estaca com base na observação da sua resposta à cravação (VELLOSO e LOPES,
2010). Velloso e Lopes (2010) apresentam, ainda, duas famílias de métodos dinâmicos:
- Fórmulas dinâmicas: equações com base nas leis da Física que governam o
comportamento da colisão de corpos.
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- Soluções com base na equação da onda: metodologias estas que estudam a estaca como
um corpo no qual se propaga uma onda de tensão ocasionada pelo golpe do martelo.
c) Provas de carga: que são ensaios de campo, em escala real, que permitem avaliar a
capacidade de carga de uma fundação por meio de simulação de carregamento. Destacamse dois tipos de provas de carga:
- Prova de carga estática (ensaio de carregamento dinâmico): conforme texto da NBR
12131 (ABNT, 2006, p. 1), “[...] a prova de carga consiste, basicamente, em aplicar
esforços estáticos à estaca e registrar os deslocamentos correspondentes. Os esforços
aplicados podem ser axiais, de tração ou compressão, ou transversais”.
- Prova de carga dinâmica (ensaio de carregamento dinâmico): nesta tipologia de ensaio,
o carregamento é aplicado dinamicamente, através de golpes de um sistema de percussão.
Conforme a NBR 13208 (ABNT, 2007, p. 1), “[...] o ensaio de carregamento dinâmico
visa à avaliação de cargas mobilizadas na interface solo-estaca”. A avaliação da
capacidade de carga do sistema estaca/solo é feita com base na teoria da equação da onda
unidimensional.
A NBR 6122 (ABNT, 2019) em seu item 8.2.1 “Estacas: determinação da carga
admissível ou da força resistente de cálculo a partir do estado limite último”, destaca que
a carga de ruptura deve ser determinada a partir da utilização e interpretação de um ou
mais dos procedimentos, detalhados em 8.2.1.1 a 8.2.1.4, que são, respectivamente:
provas de carga, métodos estáticos, ensaios de carregamento dinâmico e equações
dinâmicas.
De maneira a dar embasamento para as discussões que se seguirão e de forma a apresentar
o assunto da maneira clara e direta, estruturou-se o presente capítulo da seguinte forma:
inicialmente, serão apresentados os métodos estáticos com destaque às metodologias
brasileiras semiempíricas clássicas de cálculo de capacidade de carga geotécnica de
fundações profundas em estaca que utilizam resultados de ensaios de campo do tipo SPT
no modelo de cálculo; em seguida, será descrito o ensaio de carregamento dinâmico ou
prova de carga dinâmica bem como a teoria inerente: teoria da equação da onda e modelo
numérico de Smith; posteriormente será apresentado o ensaio de prova de carga estática
e finalmente haverá uma breve discussão acerca do ensaio de carregamento dinâmico e
da prova de carga estática.
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3.1 – MÉTODOS ESTÁTICOS
Pérez (2014) afirma que os métodos estáticos são divididos em dois processos: direto e
indireto. Nos chamados processos diretos, correspondentes aos métodos semiempíricos,
a capacidade de carga é determinada através de correlações semiempíricas utilizando
ensaios de campo (SPT, CPT, SPT-T e DMT); e os processos indiretos, correspondente
aos métodos teóricos ou racionais, baseiam-se em fundamentos na análise estática de
carga com base em parâmetros de resistência (c e ϕ) obtidos através de ensaios de campo
ou laboratórios.
3.1.1 – Métodos racionais ou teóricos
Cintra e Aoki (2010) ressaltam que as fórmulas teóricas ou racionais empregadas para o
cálculo da capacidade de carga de sistemas de fundações profundas em estacas constituem
um vasto capítulo no contexto da engenharia de fundações, representando um imenso
repertório de fórmulas.
A diversidade de proposições é fruto da dificuldade de se ajustar um bom modelo físico
e matemático que se adeque à ruptura em fundações profundas. Para fundações rasas, o
modelo teórico de ruptura generalizada proposto por Terzaghi (1943) é bastante coerente
uma vez que uma das hipóteses considera a sapata pouco embutida no terreno, o que
implicaria, no caso de uma ruptura, no levantamento de uma parte do maciço, visível à
superfície do terreno e acarretando no tombamento do elemento de fundação (CINTRA e
AOKI, 2010).
Ainda segundo Cintra e Aoki (2010), em se tratando de fundações profundas, tal modelo
de comportamento físico é inaplicável, haja vista a impossibilidade da ruptura e
levantamento do maciço conforme no caso de fundações rasas e no tombamento da estaca.
Pérez (2014) reforça que, devido à limitação do modelo teórico que considera o solo como
coesivo ou granular, e, além disso, o fato das fórmulas teóricas de capacidade de carga de
fundação profunda normalmente não fornecem previsões confiáveis, autores como Cintra
e Aoki (2010) recomendam, na prática de projetos de fundações por estacas, o uso restrito
de fórmulas teóricas para previsão de capacidade de carga.
Schnaid e Odebrecht (2012) apontam que a carga de ruptura de um elemento de fundação
pode ser determinada por meio da teoria clássica de capacidade de carga, em que, uma
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vez definido o mecanismo de ruptura, calcula-se a tensão última resistente com base nos
parâmetros de resistência ao cisalhamento do solo. Tal abordagem é amplamente utilizada
para fundações superficiais (p. ex., Terzaghi; Peck, 1967), em que o ângulo de atrito do
solo é relacionado aos fatores de capacidade de carga Nc, Nq e Nγ.
Cintra e Aoki (2010) ressaltam as diferenças abissais entre os valores de Nq obtidos pelos
diferentes métodos disponíveis. Os autores reforçam que tais discrepâncias levam a
descrédito a aplicação de fórmulas teóricas no cálculo de capacidade de carga geotécnica
de fundações profundas em estaca e ainda observam que tais métodos trabalham com
exclusividade de solo coesivo ou granular e, na prática corrente, encontra-se solos do tipo
c - ϕ, ou seja, que possuem coesão e ângulo de atrito.
A teoria de capacidade de suporte aplicada a fundações profundas não é, porém,
empregada com frequência na prática brasileira, contrariamente à prática inglesa. Como
o valor de Nq é sensível a ϕ’, um erro relativamente pequeno na estimativa de ϕ’
representará um erro significativo na estimativa de Nq. Somam-se a isso as dificuldades
na estimativa de ϕ’, em razão dos efeitos de instalação da estaca. Como alternativa a esse
método, difundiu-se no Brasil a prática de relacionar diretamente as medidas de NSPT com
a capacidade de carga de estacas (p. ex., Aoki; Velloso, 1975; Décourt; Quaresma, 1978).
Tal prática, aliás, foi difundida internacionalmente (POULOS, 1989).
Mediante ao apresentado, considera-se justificado o não alongamento do assunto relativo
aos métodos puramente racionais ou teóricos e a não aplicação destes nos estudos de caso
que serão desenvolvidos ao longo deste trabalho.
3.1.2 – Métodos semiempíricos
Para Amann (2010), os métodos semiempíricos podem ser definidos como os que partem
das formulações teóricas complementando-as com o estabelecimento das tensões
máximas de atrito e ponta obtidas a partir de correlações empíricas com ensaios de campo
(que eliminam a influência das variáveis relativas à retirada e transporte de amostras do
solo ao laboratório, entre outras). Assim, os ensaios de campo, ou sondagens, são parte
essencial dos métodos semiempíricos.
Cintra e Aoki (2010) afirmam que uma vez que as fórmulas teóricas geralmente não são
confiáveis na previsão da capacidade de carga de fundações por estacas, diversos autores
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têm proposto métodos baseados em correlações empíricas com resultados de ensaios in
situ e ajustados com provas de carga.
Velloso e Lopes (2010, p. 262) citam que
em nosso país, a sondagem (com realização do SPT) é a investigação
geotécnica mais difundida e realizada, assim expressa por Milititsky (1986): A
Engenharia de fundações no Brasil pode ser descrita como a Geotecnia do SPT.
Por isso, há muito tempo, os profissionais de fundações têm a preocupação de
estabelecer métodos de cálculo da capacidade de carga de estacas utilizando os
resultados das sondagens a percussão.

Alledi (2014) reforça que os métodos de previsão de capacidade de carga com base em
investigações geotécnicas in situ constituem-se na principal forma de se estimar o
comprimento das estacas e, consequentemente, o custo de uma obra antes da sua
realização propriamente dita ou da execução de estaca piloto para ser submetida à prova
de carga.
Schnaid e Odebrecht (2012) acrescentam que, em suas respectivas experiências, os
métodos semiempíricos são ferramentas valiosas para a Engenharia de Fundações, porém,
ressaltam a importância de se reconhecer que sua validade é limitada à prática construtiva
regional e às condições específicas dos casos históricos utilizados no seu
desenvolvimento.
Para Décourt, Albiero e Cintra (1996, p. 273-274),
[...] os métodos teóricos e experimentais e os ensaios laboratoriais são
fundamentais para estabelecer a influência relativa de todos os parâmetros
envolvidos nos cálculos de capacidade de carga. Sua utilização na prática da
engenharia de fundações é, todavia, muitíssimo restrita visto que a maioria dos
parâmetros do solo necessários a essas análises é de difícil, ou mesmo de quase
impossível, obtenção.
Por outro lado, correlações entre as tensões correspondentes a estados-limites
de ruptura e dados de resistências à penetração de ensaios "in situ" são simples
de ser estabelecidas.
Correlações com boas probabilidades de acerto são aquelas obtidas de forma
semiempírica. A filosofia contida nas mesmas é estabelecer-se através de
ajustes estatísticos equações de correlação que tenham embutida em sua
essência os princípios definidos nos métodos teóricos c/ou experimentais.

Os métodos consolidados como semiempíricos ajustam suas equações aos mais diversos
tipos de solo que as estacas penetram, assim como ao processo executivo da estaca já que
altera as condições iniciais do terreno como os seguintes parâmetros: o ângulo de atrito
da interface solo/estaca, a tensão horizontal que age sobre a estaca, a adesão solo/estaca
59

e a dimensão da área de contato. Os métodos semiempíricos levam em consideração tais
perturbações nas condições iniciais por meio dos coeficientes empíricos tanto para os
diferentes tipos de solo como para os variados processos executivos disponíveis para a
confecção das estacas de fundação profunda (PÉREZ, 2014).
Alledi (2013, p. 200) ressalta, ainda, a grande importância de se estudar continuamente
os métodos semiempíricos, pois, conforme a autora, “[...] os métodos semiempíricos são
os mais utilizados pelos projetistas de fundações na previsão da carga de ruptura de
estacas”.
A seguir, são apresentados os métodos semiempíricos fundamentados especialmente em
ensaios de campo do tipo SPT mais difundidos na Engenharia de Fundações brasileira,
porém, encontra-se na literatura técnica metodologias de cálculo embasadas em outros
ensaios como SPT-T, CPT, DMT e DPL, conforme apresentados por Schulze (2013).
Método de Aoki e Velloso (1975)
O método de Aoki e Velloso (1975) é considerado o primeiro método semiempírico
brasileiro e foi concebido, originalmente, a partir da comparação de resultados de prova
de carga em estacas com resultados de ensaios de penetração estática (cone).
Conforme a equação geral para o cálculo da capacidade de carga, uma vez definidas as
variáveis geométricas da estaca, quais sejam, o perímetro (U), o comprimento do
segmento (∆L) e a área da seção transversal da ponta da estaca (AP), as incógnitas passam
a ser as variáveis geotécnicas dadas pela tensão mobilizada na ponta (rP) e as tensões
laterais mobilizadas nos segmentos que compõem o fuste da estaca (rL). Conforme Aoki
e Velloso (1975), essas duas incógnitas são, inicialmente, correlacionadas com ensaios
de penetração estática (CPT), em função dos valores de resistência de ponta do cone (qc)
e do atrito lateral unitário na luva (fs), respectivamente.
Conforme apresentam Aoki e Cintra (2010), para se levar em conta o efeito de escala, ou
seja, a diferença de comportamento entre a estaca (protótipo), o cone do CPT (modelo) e
a influência da metodologia executiva de cada tipo de estaca foram embutidos no modelo
os coeficientes F1 e F2. F1 correspondes ao fator de ajuste de escala para a resistência de
ponta e F2 ao fator de ajuste de escala para a resistência lateral.
Matematicamente, os autores propuseram que:
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rP =

qc
F1

rL =

fs
F2

(3.1)

(3.2)

Aviz (2006, p. 35) ressalta que “[...] o ensaio de penetração dinâmica SPT (Standard
Penetration Test) é muito usado na engenharia de fundações brasileira. Em muitos casos,
constitui-se na única informação sobre as propriedades do solo disponível ao engenheiro
responsável pelo projeto”. Conforme Lobo (2005, p. 7), “[...] como o ensaio SPT é
geralmente o único ensaio de campo disponível, difundiu-se no Brasil a prática de
relacionar medidas de NSPT diretamente com a capacidade de carga”. Aoki e Cintra (2010,
p. 23) ainda apresentam que “[...] como no Brasil o CPT não é tão empregado quanto o
SPT, o valor de resistência de ponta (qc) pode ser substituído por uma correlação com o
índice de resistência à penetração (NSPT)”:

qc = K . N SPT

(3.3)

Conforme Nienov (2006), K é um coeficiente de conversão que estabelece a
proporcionalidade entre a resistência de ponta unitária, do ensaio de penetração estática
CPT e a resistência à penetração dinâmica NSPT.
De maneira análoga, por meio de um coeficiente de conversão, conhecido como razão de
atrito (α), é possível exprimir o atrito lateral em função de NSPT:

α=

fs
qc

(3.4)

Substituindo a Equação 3.3 pela Equação 3.4 e isolando fs, tem-se, então, que:

f s = α . qc ∴ f s = α . K . N SPT

(3.5)

Sendo α o coeficiente estabelecido por Begemann, no ano de 1965, para correlacionar o
atrito local do cone com a ponteira que leva seu nome e a tensão de ponta (qc)
(DÉCOURT; ALBIERO e CINTRA, 1996, p. 274).
Agora, é possível, então, reescrever as equações para o cálculo de rP e rL, respectivamente:
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rP =

rL =

K . NP
F1

(3.6)

α . K . NL

(3.7)

F2

Portanto, a capacidade de carga de um elemento de estaca de fundação isolado pode ser
estimada pela seguinte formulação semiempírica:

R=

(

K . NP
U n
. AP + .  α . K . N Li . ∆Li
F1
F2 i =1

)

(3.8)

Onde:
K = coeficiente de conversão que estabelece a proporcionalidade entre a resistência de
ponta unitária;
NP = valor de NSPT considerado como representativo da ponta da estaca (NSPT ao nível da
ponta);
F1 = fator de conversão (escala e tipo de estaca) aplicado à parcela referente à resistência
de ponta;
AP = área de ponta ou base da estaca;
U = perímetro da estaca;
F2 = fator de conversão (escala e tipo de estaca) aplicado à parcela referente à resistência
lateral;
α = razão de atrito, ou seja, coeficiente que correlaciona o atrito local do cone com a
ponteira e a tensão de ponta da estaca;
NLi = valor médio do NSPT correspondente a cada segmento (∆Li) de estaca;
∆Li = comprimento de cada segmento de estaca discretizado.
Os autores comentam que, na determinação de NL e NP, os valores de NSPT maiores que
50 devem ser considerados iguais a 50.
Velloso e Lopes (2010) apontam que, nas contribuições ao método desenvolvidas por
Laprovitera (1988) e Benegas (1993), as quais serão apresentadas a seguir, o NSPT da
ponta da estaca (NP) foi obtido como uma média dos NSPT’s numa faixa de 1 diâmetro da
estaca para cima e 1 para baixo, ou pelo menos, a partir de uma média entre os três valores
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mais próximos à ponta, sendo 1 m acima, 1 m abaixo e em sua cota.
Aviz (2006, p. 35) faz importante observação, reforçando que, quanto ao método
semiempírico de Aoki e Velloso, “[...] nenhuma distinção foi feita com relação à
utilização de diferentes tipos de amostradores do ensaio SPT”.
Os fatores de correção F1 e F2 foram inicialmente obtidos por intermédio da publicação
do método, em 1975, com base em 63 provas de carga realizadas em vários estados do
Brasil (AOKI e CINTRA, 2010). Velloso e Lopes (2010) reforçam que, nos anos 1970,
quando o método foi proposto, foram introduzidas as estacas tipo raiz e não se
executavam ainda estacas tipo hélice, portanto, após a publicação do método surgiram
aprimoramentos para estes fatores, os quais são contemplados na Tabela 3.1.
Quanto à carga admissível (Padm) conduzida pelo método de Aoki e Velloso (1975), os
autores propõem o mesmo fator de segurança global normativo aplicado à capacidade de
carga geotécnica igual a 2.
Tabela 3.1– Fatores de correção F1 e F2 atualizados (AOKI e CINTRA, 2010).
Tipo de estaca
Franki
Metálica
Pré-moldada
Escavada
Raiz, hélice contínua e ômega

F1
2,50
1,75
1+D/0,80
3,00
2,00

F2
2F1
2F1
2F1
2F1
2F1

Schnaid e Odebrecht (2012) reforçam que os coeficientes de conversão K e α são
variáveis dependentes do tipo de solo, assumindo diferentes valores segundo suas
características granulométricas, ou seja, tais coeficientes são função do tipo de solo.
Segundo Aoki e Cintra (2010), os valores de K e α apresentados na Tabela 3.2 foram
propostos pelos autores do método com base em sua experiência e em valores de
literatura.
Tabela 3.2 – Coeficientes de conversão K e razões de atrito α (AOKI e VELLOSO,
1975).
Solo

K (MPa)
1,00
0,80
0,70
0,60
0,50

Areia
Areia siltosa
Areia siltoargilosa
Areia argilosa
Areia argilossiltosa
63

α(%)
1,4
2,0
2,4
3,0
2,8

Silte
Silte arenoso
Silte arenoargiloso
Silte argiloso
Silte argiloarenoso
Argila
Argila arenosa
Argila arenossiltosa
Argila siltosa
Argila siltoarenosa

0,40
0,55
0,45
0,23
0,25
0,20
0,35
0,30
0,22
0,33

3,0
2,2
2,8
3,4
3,0
6,0
2,4
2,8
4,0
3,0

“A maior dificuldade para a correta aplicação desse método é a necessidade da perfeita
caracterização do tipo de solo envolvido, o que na prática é quase impossível de se
conseguir” (DÉCOURT; ALBIERO e CINTRA, 1996, p. 275).
Aoki e Cintra (2010, p. 26) enfatizam que
[...] o método Aoki-Velloso (1975) tem sido comparado aos resultados de
provas de carga realizadas em regiões ou formações geotécnicas específicas.
Portanto, esta deve ser a tendência do uso do método Aoki-Velloso: manter a
sua formulação geral, mas substituir as correlações originais, abrangentes, por
correlações regionais, que tenham validade comprovada.

Em consequência do exposto, alguns autores apresentaram novas propostas para a
obtenção dos fatores de correção F1 e F2 e para os coeficientes de conversão K e α, dentre
eles pode-se citar, cronologicamente, Danziger (1982), Laprovitera (1988), Benegas
(1993), Monteiro (1997) e Berberian (2017), os quais serão apresentados a seguir.
a) Contribuições de Danziger (1982)
No trabalho de Danziger (1982) são feitas algumas considerações acerca da abordagem
estatística do problema da determinação da capacidade de carga de estacas com base em
correlações entre ensaios de campo, para tanto, a autora analisou 64 obras, em um total
de 253 sondagens e 252 ensaios de “diepsondering”. Também foram avaliadas provas de
carga em diferentes tipos de estaca e comparadas aos resultados dos métodos usuais de
previsão da carga de ruptura de estacas. A autora apresenta uma tabela com valores
ajustados obtidos com base em regressão linear para os coeficientes de conversão K,
apresentados na Tabela 3.3.
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Tabela 3.3 – Coeficientes K sugeridos por Danziger, 1982.
Solo
Areia
Areia siltosa
Areia siltoargilosa
Areia argilosa
Areia argilossiltosa
Silte
Silte arenoso
Silte arenoargiloso
Silte argiloso
Silte argiloarenoso
Argila
Argila arenosa
Argila arenossiltosa
Argila siltosa
Argila siltoarenosa

K (MPa)
0,60
0,53
0,53
0,53
0,53
0,48
0,48
0,38
0,30
0,38
0,25
0,48
0,38
0,25
0,38

Danziger (1982, p. v) ressalta que “[...] as variações encontradas são atribuídas mais ao
caráter grosseiro das sondagens a percussão do que à qualidade das correlações ou
acurácia da metodologia de cálculo”.
b) Contribuições de Laprovitera (1988)
Laprovitera (1988) apresenta uma reavaliação do método de Aoki e Velloso (1975), com
base em um banco de dados contendo 172 provas de carga. Nas análises realizadas, os
valores de K utilizados não foram os do método Aoki e Velloso original (1975), mas
aqueles já modificados por Danziger (1982) e o autor apresentou uma nova proposta de
valores de razões de atrito (α), inclusive com a consideração de os dados de sondagem
não possuírem boa confiabilidade da parte do projetista (α*), ambos apresentados na
Tabela 3.4.
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Tabela 3.4 – Razões de atrito sugeridas por Laprovitera, 1988.
Solo

α (%)
1,4
1,9
2,4
3,0
2,8
3,0
3,0
3,0
3,4
3,0
6,0
4,0
4,5
5,5
5,0

Areia
Areia siltosa
Areia siltoargilosa
Areia argilosa
Areia argilossiltosa
Silte
Silte arenoso
Silte arenoargiloso
Silte argiloso
Silte argiloarenoso
Argila
Argila arenosa
Argila arenossiltosa
Argila siltosa
Argila siltoarenosa

α* (%)
1,4
1,9
2,4
3,0
2,8
3,0
3,0
3,0
3,4
3,0
4,0
2,6
3,0
3,6
3,3

α* corresponde aos valores de razões de atrito para situações em que os dados de
sondagem não possuam boa confiabilidade da parte do projetista.
Laprovitera (1988) ainda reavaliou os fatores de correção F1 e F2, consolidados na Tabela
3.5.
Tabela 3.5 Fatores de correção F1 e F2 sugeridos por Laprovitera, 1988.
Tipo de estaca
Franki
Metálica
Pré-moldadas de pequeno diâmetro
Pré-moldadas de grande diâmetro
Escavadas de grande diâmetro
Strauss

F1
2,5
1,7
1,9
2,5*
6,1
4,2

F2
2,0
3,0
1,4
1,4
5,2
3,8

* Valor assumido por questão de segurança, porém não encontrado na pesquisa
(LAPROVITERA, 1988).
O autor ressalta que considerou estacas de “grande diâmetro” aquelas cujo diâmetro era
igual ou superior a 60 cm.
É bastante válido ressaltar que Laprovitera (1988, p. vii) afirma que “[...] o método
proposto por Aoki e Velloso penaliza excessivamente a resistência lateral que o solo
oferece à estaca e não suficientemente a resistência de ponta, conduzindo a uma
resistência lateral subestimada e uma resistência de ponta superestimada”.

66

c) Contribuições de Benegas (1993)
O trabalho proposto por Benegas (1993) consistiu em analisar estatisticamente o banco
de dados de provas de carga em estacas da COPPE-UFRJ, estabelecendo correlações entre
resultados de ensaios de campo do tipo SPT e propriedades de deformação e resistência
dos solos ao redor das estacas. Ressalta-se que tal banco de dados contempla 287 provas
de carga abrangendo boa parte das regiões brasileiras (BENEGAS, 1993).
Benegas (1993, p. 45) descreve que “[...] para se proceder à retroanálise dos fatores de
escala e execução (F1 e F2) foi utilizado um programa desenvolvido por Laprovitera
(1988)”. O programa utiliza “[...] correlações propostas por Danziger (1982) e
complementadas por Laprovitera (1988)” (BENEGAS, 1993, p. 45).
Consolidando os resultados de Laprovitera (1988) e Benegas (1993), tem-se a Tabela 3.6.
Tabela 3.6 – Fatores de correção F1 e F2 sugeridos por Laprovitera (1988); Benegas
(1993 apud VELLOSO e LOPES, 2010).
Tipo de estaca
Franki
Metálica
Pré-moldadas de concreto
Escavadas

F1
2,5
2,4
2,0
4,5

F2
3,0
3,4
3,5
4,5

d) Contribuições de Monteiro (1997)
Monteiro (1997 apud VELLOSO e LOPES, 2010), com base em sua vasta experiência
adquirida na firma Estacas Franki Ltda. incorporou ajustes nos coeficientes de conversão
K, nas razões de atrito α, bem como nos fatores de correção de escala, F1 e F2, com
perspectiva de melhoria de desempenho da metodologia originalmente proposta por Aoki
e Velloso (1975). Tais valores são apresentados nas Tabelas 3.7 e 3.8, respectivamente.
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Tabela 3.7- Coeficientes de conversão K e razões de atrito α (MONTEIRO, 1997 apud
VELLOSO E LOPES, 2010).
Solo
Areia
Areia siltosa
Areia siltoargilosa
Areia argilosa
Areia argilossiltosa
Silte
Silte arenoso
Silte arenoargiloso
Silte argiloso
Silte argiloarenoso
Argila
Argila arenosa
Argila arenossiltosa
Argila siltosa
Argila siltoarenosa

K (MPa)
0,73
0,68
0,63
0,54
0,57
0,48
0,50
0,45
0,32
0,40
0,25
0,44
0,30
0,26
0,33

α (%)
2,1
2,3
2,4
2,8
2,9
3,2
3,0
3,2
3,6
3,3
5,5
3,2
3,8
4,5
4,1

Tabela 3.8 – Fatores de correção F1 e F2 (MONTEIRO, 1997 apud VELLOSO E
LOPES, 2010).
Tipo de estaca
Franki de fuste apiloado
Franki de fuste vibrado
Metálica
Pré-moldadas de concreto cravada à percussão
Pré-moldadas de concreto cravada por prensagem
Escavada com lama bentonítica
Raiz
Strauss
Hélice contínua

F1
2,3
2,3
1,75
2,5
1,2
3,5
2,2
4,2
3,0

F2
3,0
3,2
3,5
3,5
2,3
4,5
2,4
3,9
3,8

Segundo Velloso e Lopes (2010), Monteiro (1997) apresenta algumas recomendações
para a aplicação do método:
- O valor de NSPT é limitado a 40;
- Para o cálculo da resistência da ponta, o valor do Np (NSPT na ponta da estaca) deve ser
obtido considerando-se uma média do número de golpes medidos na região entre 7
diâmetros acima e 3,5 diâmetros abaixo da profundidade da ponta da estaca. A Figura 3.1
ilustra tal consideração.
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Figura 3.1 - Definição do NSPT da ponta da estaca conforme a proposta de Monteiro
(1997) (VELLOSO e LOPES, 2010, adaptado).
Com base na proposta de Monteiro, a média dos resultados de NSPT’s compreendida no
intervalo 7B conduzirá a uma tensão de ponta superior (rPs) e a média dos resultados de
NSPT’s compreendida no intervalo 3,5B conduzirá a uma tensão de ponta inferior (rPi), a
tensão de ponta mobilizada final será dada pela média entre rPs e rPi.
e) Contribuições de Berberian (2017)
Berberian (2017) apresenta novos fatores que correlacionam o atrito local do cone com a
ponteira e a tensão de ponta da estaca (razão de atrito α) e novos coeficientes de conversão
que estabelecem a proporcionalidade entre a resistência de ponta unitária (K), ampliando
os tipos de solo; bem como novos fatores de correção de escala, F1 e F2, ampliando os
tipos de estaca. Tais contribuições são apresentadas nas Tabelas 3.9 e 3.10.
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Tabela 3.9 – Coeficientes de conversão K e razões de atrito α (BERBERIAN, 2017).
Tipo de solo
Areia
Areia muito pouco siltosa
Areia pouco siltosa
Areia siltosa
Areia muito siltosa
Areia siltoargilosa
Areia muito pouco argilosa
Areia pouco argilosa
Areia argilosa
Areia muito argilosa
Areia argilosiltosa
Silte
Silte muito pouco arenoso
Silte pouco arenoso
Silte arenoso
Silte muito arenoso
Silte arenoargiloso
Silte muito pouco argiloso
Silte pouco argiloso
Silte argiloso
Silte muito argiloso
Silte argiloarenoso
Argila
Argila muito pouco arenosa
Argila pouco arenosa
Argila arenosa
Argila muito arenosa
Argila arenosiltosa
Argila muito pouco siltosa
Argila pouco siltosa
Argila siltosa
Argila muito siltosa
Argila siltoarenosa
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K (MPa)
1,00
0,80
0,84
0,80
0,75
0,70
0,60
0,58
0,60
0,50
0,50
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,45
0,38
0,30
0,23
0,20
0,23
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,60
0,40
0,42
0,44
0,46
0,66

α(%)
1,40
1,28
1,50
1,60
1,64
1,68
1,68
1,62
1,80
1,50
1,40
1,20
1,26
1,24
1,20
1,20
1,26
1,14
0,96
0,78
0,72
0,74
1,20
1,20
1,08
0,84
0,56
0,84
1,04
0,96
0,88
0,78
0,98

Tabela 3.10 – Fatores de correção F1 e F2 (BERBERIAN, 2017).
Tipo de estaca
Hélice contínua, ômega
Pré-moldada de concreto cravada à percussão
Franki de fuste apiloado
Franki de fuste vibrado
Perfis metálicos cravados
Escavada mecanicamente sem lama
Mega de concreto prensada
Escavada com lama bentonítica (estacão)
Escavada (barrete)
Raiz
Strauss
Solo-cimento plástico e estaca broca

F1
F2
10,0
2,5
2,5
2,35
2,4
4,0
2,4
4,2
2,0
3,2
4,0
4,6
1+1,25D 1,75+2,19D
3,5
5,0
4,5
5,0
2,8
2,4
4,0
3,0
3,0
5,0

Método de Décourt e Quaresma (1978) modificado por Décourt (1996)
Inicialmente, Luciano Décourt e Arthur R. Quaresma apresentaram um método de
avaliação da capacidade de carga de estaca pré-moldada (também chamada de estaca
referência ou padrão) com base nos valores N (NSPT) do ensaio SPT (DÉCOURT e
QUARESMA, 1978). O método ganhou grande notoriedade a partir de 1982, conforme
descrevem Aoki e Cintra (2010), por ocasião do ESOPT II (Second European Symposium
on Penetration Test) em Amsterdã, pois, fora promovido um “concurso” para previsão de
capacidade de carga de um elemento isolado de fundação em estaca e o citado método
apresentou o resultado mais próximo daquele obtido por prova de carga, sendo então
premiado pelo feito.
Amann (2010) cita que o método passou por uma série de ajustes para que fosse possível
a inclusão de outros tipos de estaca e coeficientes de ajuste do tipo de solo. Portanto, será
apresentada a versão do método consolidada por Décourt (1996). Nesta versão, estendeuse a utilização do método para outros tipos de estaca e, ainda, fez adequações do método
original ao ensaio SPT-T, pelo conceito de Nequivalente (Neq). Décourt (1996) ainda ressalva
que, quando a ruptura não for claramente definida, a carga de ruptura prevista pelo
método refere-se à ruptura convencional, ou seja, a carga correspondente a um
deslocamento do topo da estaca é igual a 10% do seu diâmetro para estacas cravadas e
estacas escavadas em argilas e igual a 30% do seu diâmetro para estacas escavadas em
solos granulares.
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Os autores propõem, então, que para o cálculo de rP e rL (tensão de ponta e tensão lateral
mobilizadas), respectivamente, sejam aplicadas as seguintes equações:

rP = C . N P

(3.9)

N

rL = 10  L + 1
 3


(3.10)

Onde:
C = coeficiente característico do solo, tabelado;

N P = valor médio do índice de resistência à penetração na ponta ou base da estaca, obtido
a partir de três valores: o correspondente ao nível da ponta, o imediatamente anterior (1
m acima) e o imediatamente posterior (1 m abaixo);

N L = valor médio do índice de resistência à penetração do SPT ao longo do fuste (a
expressão independe do tipo de solo). No cálculo de N L não se consideram os valores
que serão utilizados na avaliação da resistência de ponta. Deve ser observado o seguinte
limite quanto ao NSPT considerado: 3 ≥ N L ≤ 50, ou seja, valores médios menores que 3
deverão ser considerados iguais a 3 e valores médios maiores que 50 deverão ser
considerados 50.
Portanto, a capacidade de carga de um elemento de estaca de fundação isolado pode ser
estimada pela seguinte formulação semiempírica, substituindo as equações para o cálculo
de rP e rL, tem-se que:

N

R = α . C . N P . Ap + β . 10 .  L + 1 . U . L
 3


(3.11)

Onde α e β são fatores introduzidos no método por Décourt (1996) e representam
coeficientes empíricos de correção dados em função do tipo de estaca e de solo,
respectivamente aplicados na parcela de resistência de ponta e lateral. Tais fatores são
apresentados na Tabela 3.12. U refere-se ao perímetro da seção transversal da estaca e L
ao seu comprimento total.
Conforme Velloso e Lopes (2010) propuseram, no método, fatores de segurança globais
diferentes para as parcelas de ponta e lateral, obtidos da seguinte forma:
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FS = Fp Ff Fd Fw

(3.12)

Onde:
Fp = fator de segurança relativo aos parâmetros do solo (igual a 1,1 para o atrito lateral e
1,35 para a resistência de ponta);
Ff = fator de segurança relativo à formulação adotada (igual a 1,0);
Fd = fator de segurança para evitar recalques excessivos (igual a 1,0 para o atrito lateral e
2,5 para a resistência de ponta);
Fw = fator de segurança relativo à carga de trabalho da estaca (igual 1,2).
Substituindo os dados na Equação 3.12, tem-se que:
- Para a resistência lateral: FS = 1,1 . 1,0 . 1,0 . 1,2 = 1,32 ≅ 1,3
- Para a resistência de ponta: FS = 1,35 . 1,0 . 2,5 . 1,2 = 4,05 ≅ 4,0
Portanto, para o método de Décourt e Quaresma, a carga admissível geotécnica da estaca
é dada pela Equação 3.13:

Padm =

RL RP
+
1,3 4,0

(3.13)

Onde: Padm = carga admissível geotécnica da estaca; RL = resistência última lateral da
estaca; RP = resistência última da ponta da estaca.
Tabela 3.11 – Valores do coeficiente C em função do solo (DÉCOURT, 1996).
Tipo de solo
Argilas
Silte argiloso (residual)
Silte arenoso
Areia
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C (kN/m²)
120
200
250
400

Tabela 3.12 – Coeficientes empíricos de correção α e β em função do tipo de solo e
estaca (DÉCOURT, 1996, adaptada).
Tipo de solo

Coeficiente

Argilas

α
β
α
β
α
β

Solos
intermediários
Areias

Escavadas Escavada
Hélice Estaca
em geral (bentonita) contínua raiz
0,85
0,80
0,60
0,65
0,50
0,50

0,85
0,90
0,60
0,75
0,50
0,60

0,30
1,00
0,30
1,00
0,30
1,00

0,85
1,50
0,60
1,50
0,50
1,50

Injetadas
sob altas
pressões
1,00
3,00
1,00
3,00
1,00
3,00

Cabe a observação de que, como citado anteriormente, o método foi desenvolvido com
base na estaca pré-moldada (estaca referência ou padrão), portanto, para esse tipo de
estaca os coeficiente α e β são iguais a 1.
É válido considerar que, conforme cita Amann (2010), o método de Décourt e Quaresma
considera o cisalhamento lateral diferentemente do método de Aoki e Velloso, bem como
a avaliação do NSPT da ponta.
Conforme Alledi (2013), os valores de N indicados podem ser tanto os correspondentes
ao SPT tradicional, quanto aos correspondentes ao Neq do SPT-T. Para a obtenção do Neq,
adota-se a seguinte expressão:

N eq =

T
1,2

(3.14)

Onde T representa o valor do torque em kgf.m.
Contribuição de Silveira (2002) ao método de Décourt e Quaresma (1978, 1996)
Silveira (2002) apresenta sugestões para os valores do coeficiente característico do solo
(C) e para os coeficientes empíricos de correção dados em função do tipo de estaca e de
solo (α e β) não contemplados inicialmente pelo método de Décourt e Quaresma (1978,
1996), conforme a Tabela 3.13 e a Tabela 3.14, respectivamente.
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Tabela 3.13 – Valores do coeficiente C em função do solo (SILVEIRA, 2002).
Tipo de solo
Argila siltosa
Argila arenosa
Silte argiloso
Silte arenoso
Areia argilosa
Areia siltosa
Areia
Areia com pedregulhos

C (kN/m²)
110
120
200
250
350
350
400
400

Tabela 3.14 – Coeficientes empíricos de correção α e β em função do tipo de solo e
estaca (SILVEIRA, 2002).
Tipo de solo

PréHélice
moldada
Coeficiente
Franki
contínua
(concreto
e aço)

Argila siltosa
Argila arenosa
Silte argiloso
Silte arenoso
Areia argilosa
Areia siltosa
Areia
Areia com pedregulhos

α
β
α
β
α
β
α
β
α
β
α
β
α
β
α
β

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,85
1,00
0,85
1,00
0,60
1,00
0,60
0,90
0,50
0,80
0,50
0,80
0,50
0,70
0,50
0,70

Escavada
sem
revestimento

Escavada
com
revestimento
ou lama

Raiz

0,85
0,80
0,85
0,80
0,60
0,65
0,60
0,65
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

0,85
0,90
0,85
0,90
0,60
0,75
0,60
0,75
0,50
0,60
0,50
0,60
0,50
0,60
0,50
0,60

0,85
1,30
0,85
1,30
0,60
1,20
0,60
1,20
0,50
1,10
0,50
1,10
0,50
1,00
0,50
1,00

Método de Teixeira (1996)
O método proposto por Teixeira (1996) para previsão de capacidade de carga de estacas
foi apresentado no 3º Seminário de Engenharia de Fundações Especiais e Geotecnia
(SEFE III). Conforme Schulze (2013), Teixeira (1996) teve como base para a formulação
de seu método os estudos desenvolvidos por Aoki e Velloso (1975) e Décourt e Quaresma
(1978), apresentados anteriormente. O autor adotou parâmetros de correção α e β,
aplicados à resistência de ponta e à resistência lateral da estaca, respectivamente, para o
cálculo da capacidade de carga de um sistema solo/estaca e, com isso, propôs uma espécie
de equação unificada (AOKI e CINTRA, 2010), apresentada a seguir:
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R = α . N P . Ap + β . N L . U . L

(3.15)

Onde:
α = parâmetro de ajuste do método relativo à resistência de ponta, dado em função do tipo
de solo e do tipo de estaca (valores apresentados na Tabela 3.15);

N P = valor médio do índice de resistência à penetração na ponta medido no intervalo de
4 diâmetros acima da ponta da estaca e 1 diâmetro abaixo;

N L = valor médio do índice de resistência à penetração do SPT ao longo do fuste da
estaca.
β = parâmetro de ajuste do método relativo à resistência lateral, dado em função do tipo
de estaca (valores apresentados na Tabela 3.15).
Quanto ao cálculo da carga admissível, Teixeira (1996) recomenda, para as estacas dos
tipos I, II e IV o coeficiente de segurança da norma, isto é 2; para as estacas do tipo III
(escavadas); e recomenda, para a ponta, um coeficiente 4 e, para o atrito lateral, 1,5.
Tabela 3.15 – Coeficientes α e β (TEIXEIRA, 1996, adaptada).
Tipos de estaca*
I
II
III
IV
Argila siltosa
110 100 100 100
Silte argiloso
160 120 110 110
Argila arenosa
210 160 130 140
Valores de α (kN/m²) em
Silte arenoso
260 210 160 160
função do tipo de solo e
Areia argilosa
300 240 200 190
estaca (4 < N < 40)
Areia siltosa
360 300 240 220
Areia
400 340 270 260
Areia com pedregulhos
440 380 310 290
Valores de β (kN/m²) em função do tipo de estaca
4
5
4
6
* Tipos de estaca: I - Estacas pré-moldadas de concreto e perfis metálicos; II Estacas tipo Franki; III - Estacas escavadas a céu aberto; IV - Estacas raiz
Coeficiente de correção

Solo

Conforme reforçam Velloso e Lopes (2010), os dados da Tabela 3.15 não se aplicam ao
cálculo da resistência lateral de estacas pré-moldadas cravadas em espessas camadas de
argila mole sensível, para tanto, consultar Teixeira (1996); Aoki e Cintra (2010); Velloso
e Lopes (2010).
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Contribuição de Berberian (2017) ao método de Teixeira (1996)
Berberian (2017) apresenta a Tabela 3.16 com valores do parâmetro α de ajuste da
resistência de ponta, dado em função do tipo de solo e do tipo de estaca para o método de
Teixeira, modificada.
Tabela 3.16 – Coeficientes α (BERBERIAN, 2017).
Tipo de solo
Areia
Areia com pedregulho
Areia muito pouco siltosa
Areia pouco siltosa
Areia siltosa
Areia muito siltosa
Areia siltoargilosa
Areia muito pouco argilosa
Areia pouco argilosa
Areia argilosa
Areia muito argilosa
Areia argilosiltosa
Silte
Silte muito pouco arenoso
Silte pouco arenoso
Silte arenoso
Silte muito arenoso
Silte arenoargiloso
Silte muito pouco argiloso
Silte pouco argiloso
Silte argiloso
Silte muito argiloso
Silte argiloarenoso
Argila
Argila muito pouco arenosa
Argila pouco arenosa
Argila arenosa
Argila muito arenosa
Argila arenosiltosa
Argila muito pouco siltosa
Argila pouco siltosa
Argila siltosa
Argila muito siltosa
Argila siltoarenosa

Pré-moldada e
perfil metálico
400
440
390
380
360
340
320
380
350
300
290
310
220
260
260
260
300
200
220
200
160
140
180
100
200
190
210
220
180
90
100
110
130
150
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Franki
340
380
330
320
300
280
280
320
300
240
220
260
160
210
210
210
260
160
160
140
120
100
160
90
150
140
160
180
140
80
90
100
120
120

Escavadas a
céu aberto
270
310
300
280
240
230
260
250
270
200
190
210
140
160
160
160
200
140
140
130
110
100
130
90
120
110
130
150
110
80
90
100
120
120

Raiz
260
290
280
260
220
210
260
240
220
190
180
160
140
160
160
160
200
140
140
130
110
100
130
100
130
120
140
150
110
80
90
100
120
120

3.2 – MÉTODOS DINÂMICOS
Os métodos dinâmicos correspondem aos métodos de avaliação da capacidade de carga
de estacas cravadas que tem como base o registro da resposta à cravação (VELLOSO e
LOPES, 2010).
Pode-se dividir os métodos dinâmicos em dois grupos:
- Fórmulas dinâmicas: que são expressões que utilizam o princípio da conservação de
energia, a teoria do choque de Newton e a lei de Hooke para corpos perfeitamente
elásticos relacionando grandezas medidas durante a cravação com a resistência do
conjunto estaca-solo (CABETTE, 2014).
Destaca-se que as fórmulas dinâmicas não serão abordadas de forma aprofundada em
função de não possuírem aplicação direta com o objeto de estudo desta tese.
- Soluções da equação da onda: utilizam as equações da propagação unidimensional de
onda de tensões, estudando a estaca como uma barra ao longo da qual uma onda gerada
pelo golpe se propaga e esta onda está sujeita a atenuação por ação do solo que envolve
a estaca (CABETTE, 2014).
3.2.1 - Teoria da equação da onda
Conforme Cintra et al. (2013), a partir da consolidação da teoria da equação da onda a análise
da capacidade de carga em estacas cravadas passou a ser feita de forma mais apropriada.
O processo de cravação de uma estaca, de uma forma geral, ocorre de maneira dinâmica
por intermédio do impacto de um martelo no topo da estaca, o que faz com que uma zona
do material seja comprimida. Conforme Cabette (2014) e Bernardes (1989), essa
compressão induzida promove uma tensão que será transmitida aos trechos conseguintes.
Esse processo contínuo de compressão promove ondas de tensão que se propagam ao
longo da estaca.
Na teoria da propagação unidimensional da onda, para a interpretação da resposta ao
carregamento aplicado, considera-se inicialmente que o impacto do martelo causa uma
onda de tensão descendente na estaca. A resistência por atrito lateral ou uma mudança de
seção transversal da estaca (área, peso específico ou resistência) provoca reflexões
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ascendentes das ondas de tensão, as quais podem ser avaliadas, durante o impacto, por
meio de medidas de força e velocidade em seção instrumentada no topo da estaca
(CINTRA et al., 2013).
Durante a cravação de uma estaca a mesma é carregada por uma força F, ocasionada pelo
impacto do martelo. Dessa forma, uma zona do material que constitui a estaca é
comprimida e tal compressão gera uma tensão que será transmitida para os trechos
subsequentes, desenvolvendo uma onda de tensão que irá se propagar ao longo da estaca
(BERNARDES, 1989). Em um instante inicial, t, todas as partículas da estaca ainda estão
no repouso, como apresentado na Figura 3.2 (a).

Figura 3.2 – (a) Partículas no repouso (tempo t); (b) partículas aceleradas (tempo dt)
(GONÇALVES et al., 2000).
Cabette (2014) apresenta que, logo após o impacto do martelo no topo da estaca, em um
pequeno intervalo de tempo dt, o elemento dl é comprimido, ocasionando uma
deformação, Figura 3.2 (b). Consequentemente, há a geração de uma força de compressão
que age no elemento posterior, promovendo também deformação e assim, de maneira
subsequente aos demais elementos. Tal efeito em cadeia descrito gera uma onda de
compressão que irá se propagar ao longo da estaca com uma velocidade c.
Graças ao efeito da compressão da estaca e sua consequente deformação, o ponto A se
move para a posição A’ a uma distância dd. O deslocamento dd pode ser calculado com
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base na lei de Hooke, então:

F . dl
E.A

dd =

(3.16)

A variação da velocidade dv sofrida por uma partícula da estaca quando esta se desloca
de A para A’ é dada pela razão entre o deslocamento dd e o incremento de tempo durante
o qual ele ocorre, então:

dv =

dd
dt

(3.17)

A velocidade da onda de propagação c de tensão é definida matematicamente por:

c=

dl
dt

(3.18)

Velloso e Lopes (2010) ressaltam que a velocidade da onda de tensão (c) não deve ser
confundida com a velocidade de uma partícula qualquer da barra (v). Cabette (2014, p.
47) destaca que:
- “A velocidade de onda é a velocidade com que as zonas de compressão ou tração se
movem ao longo da estaca.
- A velocidade da partícula é a velocidade com que a partícula se move quando a onda se
propaga”.
Substituindo as equações 3.76 e 3.78 na equação 3.77, tem-se:

dv =

dd
F . dl
F .c
∴ dv =
∴ dv =
dt
E . A . dt
E.A

(3.19)

Com base na segunda lei de Newton, tem-se que a aceleração da onda é:

F = m . a ∴a =

F
m

(3.20)

A massa do elemento de estaca pode ser dada pelo produto entre a massa específica ρ do
material que constitui a estaca, o comprimento inicial do elemento de estaca dl e a área
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de seção transversal, dessa forma, pode-se reescrever a Equação 3.20:

a=

F
F
∴a =
m
ρ . dl . A

(3.21)

Por definição, a aceleração é a medida da variação da velocidade por unidade de tempo,
então:

a=

dv
F .c
=
dt E . A . dt

(3.22)

Igualando as Equações 3.21 e 3.22, tem-se:

F
F .c
1
c
dl E
E
=
∴
=
∴ c . = ∴ c² =
ρ . dl . A E . A . dt ρ . dl E . dt
ρ
dt ρ

(3.23)

Com base na Equação 3.23 é possível concluir que a velocidade da onda c é função das
propriedades do material que compõe a estaca, quais sejam: massa específica (ρ) e
módulo de elasticidade (E).
Suponha a estaca carregada novamente, com uma onda de tensão propagando na
velocidade c.
Por definição, a tensão é a medida da intensidade da força interna sobre um plano
específico (área), então:

dv =

F .c
σ .c
∴ dv =
E.A
E

(3.24)

Pelo princípio de Hooke é sabido que a razão entre tensão e módulo de elasticidade resulta
na deformação, então, retomando a equação 3.24, tem-se:

dv =

σ .c
E

∴ dv = ε . c

(3.25)

A própria estaca impõe uma resistência à mudança da velocidade das partículas que a
constituem, conhecida como impedância (Cabette, 2014). Velloso e Lopes (2010) afirmam
que a impedância reflete a maneira como a estaca transmite o pulso, uma vez que quanto
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maior a impedância, mais alto o pico da onda de tensão. Reajustando a Equação 3.24 e
substituindo a tensão por sua definição, tem-se que a força pode ser dada por:

σ = E .ε ∴

F
dv
 E . A
= E . ∴F = 
 dv
A
c
 c 

(3.26)

Conforme Medrano (2014), a partir da Equação 3.26 é possível observar uma
proporcionalidade existente entre força (F) e velocidade (dv), que se relacionam por um
fator constante, denominado impedância (Z):

E.A
c

(3.27)

F = Z dv

(3.28)

Z=
Portanto:

A equação da onda das tensões aplicadas a barras, a qual será apresentada em sequência,
é uma equação diferencial de derivadas parciais de segunda ordem envolvendo as
seguintes variáveis: posição de seção transversal ao longo da estaca (x) na qual se busca
determinar o deslocamento u (x, t) em um instante de tempo t qualquer do impacto de um
martelo de peso W caindo de uma altura H (CINTRA et al., 2013). Desenvolvendo o
equilíbrio dinâmico de um segmento de estaca é possível obter a solução geral da equação
unidimensional da onda de tensão. Para tanto, considere como referência o elemento de
uma barra homogênea sujeita a onda de tensão compressiva apresentado na Figura 3.3.
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Figura 3.3 – Barra homogênea sujeita a onda de tensão compressiva (VELLOSO e
LOPES, 2010).
Com base na lei de Hooke tem-se que a força externa atuante na estaca é:

σ = E .ε ∴

F
du
du
= E . ∴F = A. E .
A
dx
dx

(3.29)

A resultante interna mobilizada é obtida por meio da segunda lei de Newton:

F = m.ü

(3.30)

m = ρ . dx . A

(3.31)

Onde:

ü=

∂ ²u
∂t ²

(3.32)

Substituindo na segunda lei de Newton, m e ü :

F = ρ . dx . A .

∂ ²u
∂t ²

(3.33)

Desenvolvendo o equilíbrio de forças no elemento de barra indicado na Figura 3.3, temse que a força mobilizada internamente ao elemento é dada por:
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 Forças = 0 ∴ F = A σ

x

+

∂σ x
∂σ x

dx − σ x  ∴ F = A
dx
∂x
∂x


(3.34)

Com base na lei de Hooke, tem-se que:

εx =

σx
E

=

∂u
∂u
∴σ x =
E
∂x
∂x

(3.35)

Substituindo a Equação 3.35 na Equação 3.34, tem-se:

F=A

∂ ²u
E dx
∂x ²

(3.36)

Igualando as Equações 3.36 e 3.33, tem-se:

A

∂ ²u
∂ ²u ∂ ²u E ∂ ²u
E dx = ρ . dx . A .
∴
−
=0
∂x²
∂t ² ∂t ² ρ ∂x²

(3.37)

Substituindo a definição matemática da velocidade de propagação da onda de tensão,

c² =

E

ρ

, na equação anterior, tem-se a equação da onda tensões:

∂ ²u
∂ ²u
− c²
=0
∂t ²
∂x²

(3.38)

A solução geral da Equação 3.38 considera as seguintes hipóteses simplificadoras: seção
transversal uniforme, material isotrópico e tensão axial uniformemente distribuída sobre
a seção transversal (BERNARDES, 1989). Matematicamente, a solução é dada por:

u ( x, t ) = f ( x − ct ) + g ( x + ct ) = u ↓ + u ↑

(3.39)

Segundo Gonçalves et al. (2000), as funções f e g, apresentadas na Equação 3.39,
correspondem a duas ondas de tensão que se propagam com a mesma velocidade, mas
em direções contrárias, sendo usual a utilização de vetores para referenciar o sentido de
propagação destas.
Conforme Medrano (2014, p. 82),
[...] durante a aplicação do golpe, num primeiro momento, a onda será

84

descendente (wave down) em função da profundidade e, à medida que encontra
resistência do solo, parcelas são refletidas até chegar à ponta, sendo totalmente
refletida – onda ascendente (wave up).
As ondas ascendentes (originárias da reflexão) proporcional informações dos
efeitos internos e externos como o atrito lateral, danos estruturais e/ou variação
da impedância e variação dos contatos de solo, os quais provocam justamente
essas reflexões.

De maneira similar à apresentada na Equação 3.39, pode-se expressar a força (F) e a
velocidade de deslocamento da partícula (v) das seguintes maneiras:

F = F ↓ + F ↑= Z (v ↓ − v ↑ )

(3.40)

1
(F ↓ − F ↑)
Z

(3.41)

v = v ↓ + v ↑=

3.2.2 – Modelo de Smith (1960)
Vieira (2006, p. 24) destaca que
[...] a utilização da equação da onda na análise da cravação de estacas só
ganhou impulso mundialmente a partir da publicação do trabalho clássico de
Smith (1960), onde um algoritmo para solução numérica da equação da onda
por diferenças finitas é proposto. No modelo de Smith (1960), o martelo e o
capacete, por serem objetos curtos, pesados e rígidos, são para efeito de análise
simulados por pesos individuais sem elasticidade. O cepo e o coxim são
representados por molas sem peso, podendo ter ou não um comportamento
elástico. A resistência oferecida pelo solo à penetração da estaca, tanto pela
ponta como pelo atrito lateral, possui uma componente estática e uma
dinâmica.

Cintra et al. (2013, p. 107-108) reforçam que, no modelo numérico proposto por Smith
(1960),
[...] martelo, sistema de amortecimento, estaca e solo são representados por
componentes como massas, molas e amortecedores: o peso do martelo por uma
massa, a estaca por massas e molas interligadas e o solo por molas
(componentes elastoplásticos) e amortecedores (componentes viscolineares,
portanto dependentes da velocidade). A estaca é dividida em vários segmentos
de massa, e a resistência à penetração da estaca é calculada para cada
segmento.

A Figura 3.4 ilustra a descrita idealização de Smith (1960) para a resolução da equação
da onda de tensão para estacas de fundação profunda.
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Figura 3.4 – Modelo do conjunto estaca-solo (NIYAMA et al., 1982, adaptado, apud
AVELINO, 2006).
Numericamente, o modelo de Smith (1960) admite que a resistência à penetração da
estaca (Rt) é dada pela soma de uma parcela estática (Ru) e outra parcela não estática,
considerada como dinâmica (Rd), ou seja:

Rt = Ru + Rd

(3.42)

Conforme Medrano (2014), a parcela estática da reação do solo possui comportamento
elastoplástico, admitindo o diagrama resistência estática x deslocamento linear
representado na Figura 3.5.
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Figura 3.5 – Curva resistência estática x deslocamento conforme modelo de Smith
(1960) (CINTRA et al., 2013).
Nesse modelo, tem-se que a ponta da estaca penetra, a partir do ponto O, uma
distância Q, comprimindo o solo elasticamente, e no ponto A a resistência
estática atinge o seu valor máximo (Ru). A partir daí, ocorre a ruptura plástica,
e a resistência permanece igual a Ru, até a ponta atingir o ponto B. Depois,
tem-se a descompressão elástica igual a Q, e o movimento cessa no ponto C
com a penetração permanente S (CINTRA et al., 2013, p. 108-109).

À compressão elástica máxima do solo observada, Q, dá-se o nome de quake.
Para Smith (1960), a parcela não estática da reação (RNE ou Rd), de natureza viscosa, é
admitida como proporcional à resistência estática (RE ou Ru) e à velocidade do elemento
da estaca, conforme mostra a Figura 3.6, onde JSmith é o coeficiente de amortecimento
proposto pelo método.

Figura 3.6 – Representação gráfica da relação resistência não estática e resistência
estática x velocidade do elemento da estaca (MEDRANO, 2014).
Dessa forma, com base na representação gráfica da relação resistência não estática e
resistência estática x velocidade do elemento da estaca, apresentada na Figura 3.6, é
possível dispor matematicamente que:
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Rd = Ru . J Smith . v

(3.43)

E, consequentemente:

Rt = Ru (1 + J Smith . v )

(3.44)

3.2.3 - Ensaio de carregamento dinâmico ou “prova de carga dinâmica”
Com o desenvolvimento do modelo numérico de Smith para a solução da equação da
onda aplicada à cravação de estacas, bem como o desenvolvimento da eletrônica, que
viabilizou o registro acurado de força e aceleração no topo da estaca durante o impacto
da cravação, criou-se condições para o surgimento do ensaio conhecido como ensaio de
carregamento dinâmico ou “prova de carga dinâmica” (CINTRA et al., 2013).
Nesse contexto, inúmeros programas de computadores foram desenvolvidos com foco na
análise da cravação de estacas, destacando-se o programa desenvolvido pela Case
Western Reserve Institute em 1964 (LIMA, 1999). Conforme Niyama et al (1996), deste
programa resultou a técnica de instrumentação mais utilizada em todo o mundo
atualmente, sobre a qual está baseado o conceito de prova de carga dinâmica, em amplo
sentido. Desenvolveu-se, então, um equipamento portátil para ser usado em campo na
avaliação da capacidade de carga por meio dos resultados da instrumentação de força e
aceleração no topo da estaca durante o impacto de cravação, permitindo a simulação de
uma prova de carga estática na estaca ensaiada dinamicamente (CINTRA et al., 2013, p.
111).
No Brasil, a NBR 13208 “Estacas – Ensaio de carregamento dinâmico” (ABNT, 2007)
normaliza o método de ensaio para carregamento dinâmico em elementos de fundações
profundas, independentemente do processo de execução ou instalação da estaca no
terreno, com análise fundamentada na teoria da equação da onda unidimensional.
Conforme a referida norma, em seu item 1.3,
[...] o ensaio de carregamento dinâmico visa à avaliação de cargas mobilizadas
na interface solo-estaca, eficiência do sistema de impacto, tensões de
compressão e de tração ao longo do fuste da estaca, integridade estrutural e
características dinâmicas do sistema solo-estaca.

O equipamento para a aplicação do carregamento dinâmico na estaca pode ser o próprio
bate-estacas usado para a cravação de estacas. A aplicação da força de impacto é, então,
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feita por um martelo caindo de uma altura de queda controlada, devendo ele estar centrado
e posicionado axialmente em relação à estaca (CINTRA et al., 2013). A NBR 13208
(ABNT, 2007) indica qualquer martelo ou dispositivo similar que seja capaz de promover
um deslocamento permanente e mobilizar a resistência das camadas de solo atravessadas
pela estaca.
As respostas dinâmicas são obtidas por intermédio de transdutores ou dispositivos
instalados acima da superfície do terreno, no fuste da estaca, que forneçam valores de
deformação específica ou de força; e que forneçam valores de aceleração ou
deslocamento ou velocidade, em função do tempo e em uma seção transversal específica
da estaca (ABNT, 2007).
Conforme Avelino (2006), a aparelhagem utilizada no ensaio consiste basicamente do
dispositivo de impacto para provocar a onda de tensão (Figura 3.7 (a)) que pode ser o
mesmo martelo empregado na cravação de estacas, dispositivo para obtenção das
respostas dinâmicas (sensores de deformação e aceleração) (Figura 3.7 (b)) e
equipamento para aquisição registro e tratamento dos dados (Figura 3.7 (c)). No Brasil,
normalmente utiliza-se o PDA (Pile Driving Analyzer), o qual consiste em um circuito
eletrônico especial onde um microcomputador processa uma série de cálculos online
durante cada golpe do martelo.

Figura 3.7 – Aparelhagem para a realização do ensaio de carregamento dinâmico com o
uso do PDA (Cortesia do Prof. Dr. Thiago Bomjardim Porto).
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O esquema de montagem do ensaio de carregamento dinâmico com o uso do Pile Driving
Analyzer (PDA) é apresentado na Figura 3.8. Destacam Niyama et al. (1996) que a
instrumentação básica se constitui de transdutores de deformação específica e de
acelerômetros, os quais permitem a obtenção de registros de força e de velocidade,
respectivamente. Tais instrumentos são fixados aos pares, no fuste da estaca, em uma
dada seção, próxima ao topo, em posições diametralmente opostas.

Figura 3.8 – Esquema usual empregado em um ensaio de carregamento dinâmico
(GONÇALVES et al., 2007).
Conforme o item 6.1 da NBR 13208 (ABNT, 2007, p. 9), “[...] os procedimentos para
registro, interpretação e análise de dados, obtidos através da instrumentação dinâmica,
devem estar fundamentados na teoria da propagação unidimensional da onda”. Ainda,
segundo a referida norma, têm-se as seguintes metodologias para a avaliação da
capacidade de carga: o método simplificado CASE e a análise numérica rigorosa,
CAPWAP®. Ambas as metodologias serão apresentadas a seguir.
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Método CASE
O método CASE permite, de maneira simplificada, a estimativa imediata da resistência
estática mobilizada em uma estaca submetida a um impacto dinâmico. Avelino (2006, p.
24-25) ressalta que
trata-se de uma solução fechada da equação da onda, na qual são utilizados
sinais de força e velocidade registrados em uma determinada seção da estaca,
nos instantes de tempo t1 (instante em que o golpe atinge maior intensidade na
seção dos sensores) e t2 (instante em que a onda refletida na ponta da estaca
retoma à seção instrumentada). Mais especificamente o método utiliza o
mecanismo de reflexão e superposição das ondas de tensão. O método utiliza,
ainda, fator de amortecimento dinâmico do solo (Jc) e dos parâmetro da estaca,
como o módulo de elasticidade (E), a área de seção transversal (A) e a
velocidade de propagação da onda de tensão (c).

Na Figura 3.9 (a) observa-se que a influência do solo só começa a se manifestar no
instante 2(L - D)/c, com a chegada das primeiras reflexões. Na Figura 3.9 (b) é possível
notar que as duas curvas mantêm a proporcionalidade (até o instante t1) até que comecem
a chegar as ondas refletidas devidas às singularidades originadas da interação da estaca
com o terreno e, a partir do instante t1, é notório o afastamento da curva de força com a
curva de velocidade vezes impedância (Z), indicando de forma gráfica a ocorrência de
mobilização de resistência por atrito lateral ao longo do fuste da estaca.
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Figura 3.9 - (a) diagrama das trajetórias das ondas de tensão (JANSZ et al., 1976, apud
VELLOSO e LOPES, 2010); (b) registro (no tempo) típico de força e do produto
velocidade x impedância de uma estaca (VELLOSO e LOPES, 2010).
Conforme Cintra et al. (2013), a resistência imposta à penetração da estaca (Rt) é
estimada, nesse método, pela soma da resistência de ponta (RP) e pela resistência
mobilizada por atrito lateral ao longo da estaca (RL), supondo-se que todas as reflexões
da onda decorram da resistência do solo e que o atrito mobilizado seja igual para as ondas
descendentes e ascendentes.
Matematicamente, tem-se, então, que:

Rt = RP +  RL ∴ Rt =

1
[F (t1 ) + F (t2 )] + 1 [v(t1 ) − v(t2 )]
2
2

Em que:
t1 = tempo de maior intensidade do golpe;
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(3.45)

t2 = t1 + 2 L / 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 contempla a solução de Smith (1960) apresentada anteriormente, na qual
a resistência total à penetração da estaca (Rt) é composta por uma parcela estática (Ru) e
outra dinâmica (Rd). De maneira simplificada, o método considera que a parcela dinâmica
é proporcional à velocidade na ponta da estaca (vP), sendo tal proporção expressa por um
fator de amortecimento (Jc) que depende do solo presente na ponta da estaca, então:

Rd = J c . Z . vP

(3.46)

Consequentemente, tem-se:

Ru = Rt − J c . Z . v P

(3.47)

Os valores da constante de amortecimento (Jc) podem ser arbitrados com base em valores
indicativos como os apresentados por Rausche et al. (1985) apud Avelino (2006) na
Tabela 3.17. Niyama et al. (1996) reforçam que na definição da constante de
amortecimento deve prevalecer o tipo de solo da ponta da estaca.
Tabela 3.17 - Valores de Jc sugeridos por Rausche et al. (1985) apud Avelino (2006).
Tipo de solo
Areia
Areia siltosa ou silte arenoso
Silte
Argila siltosa e silte argiloso
Argila

Faixa de valores de Jc
0,05 - 0,20
0,15 - 0,30
0,20 - 0,45
0,40 - 0,70
0,60 - 1,10

Valor sugerido de Jc
0,05
0,15
0,30
0,55
1,10

Método CAPWAP®
O método CAPWAP (Case Pile Wave Analysis Program) é o mais utilizado para
estimativa da capacidade dc carga e distribuição de resistências ao longo da profundidade,
a partir dos dados de medições de força e aceleração. O modelo do solo possui para cada
ponto três incógnitas: a resistência estática limite, a deformação elástica máxima ("quake"
ou Q) e as constantes de amortecimento ("damping" ou J). A análise é iterativa,
atribuindo-se valores para os parâmetros do solo e estaca, e a mesma é prosseguida até a
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obtenção da suficiente concordância entre as curvas calculada e medida e, nessa situação,
os correspondentes parâmetros do modelo são considerados representativos (NIYAMA
et al., 1996).
Conforme Cintra et al. (2013) após o ensaio, utilizando-se as medidas registradas de força
e velocidade, o sistema estaca-solo modelado é comparado com os resultados de força ou
velocidade medidos. A modelagem do sistema é ajustada para coincidir com as respostas
medidas, e o resultado desse ajuste é assumido como a resistência real. Para tal
procedimento utiliza-se o programa de computador CAPWAP. Quanto melhor for o
ajuste entre as curvas, maior será a precisão do valor de resistência estática (Ru). A análise
do CAPWAP constitui um processo iterativo no qual os parâmetros da estaca
(conhecidos) e do solo (assumidos) devem ser adotados para a modelagem inicial.
O procedimento básico da análise CAPWAP pode ser apresentada da seguinte forma:
i) A estaca é subdividida em segmentos (ou trechos) e os parâmetros do solo são
inicialmente admitidos nestes trechos. Conforme Murakami (2015), para cada segmento
há três variáveis, conforme o modelo proposto por Smith (1960): resistência, quake e
damping (ou coeficiente de amortecimento). Gomes (1986) destaca que o modelo
matemático adotado na metodologia CAPWAP é análogo ao proposto por Smith (1960),
ou seja, o comportamento das resistências mobilizadas pelo solo é representado por
componentes elastoplásticas (mola) e viscolineares (amortecedor), conforme Figura 3.10.
Segundo Velloso e Lopes (2010), a resistência estática, de comportamento elastoplástico,
proporcional ao deslocamento, é representada por uma mola, onde K corresponde à
constante da mola; enquanto que a resistência dinâmica, considerada viscosa é
proporcional à velocidade de deslocamento e a resistência estática, é dada por um
amortecedor, a Figura 3.10 ilustra as analogias citadas.
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Figura 3.10 - Modelo de representação do solo com base no modelo de Smith (1960)
(VELLOSO e LOPES, 2010).
ii) Cálculo das forças atuantes no topo da estaca a partir das velocidades medidas (usandose uma solução da teoria da Equação da Onda, na qual são especificados valores para os
parâmetros de resistência do solo e adotado um mecanismo de distribuição dos esforços
resistentes com a profundidade), velocidades estas obtidas mediante a integração dos
registros de acelerações (GOMES, 1986).
iii) Comparação da curva das forças calculadas x tempo (obtida no item ii), com a curva
das forças medidas x tempo, obtida a partir da instrumentação da estaca e ajuste das
curvas (via método iterativo) por meio de uma conveniente alteração dos valores dos
parâmetros do solo adotados na análise. O processo iterativo se repete até que seja obtida
uma concordância razoável entre os valores calculados e medidos. Nesta condição, os
correspondentes parâmetros associados ao solo são considerados os mais representativos
do seu comportamento (GOMES, 1986).
A Figura 3.11 ilustra esse procedimento de ajuste entre a força medida e a força
calculada.
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Figura 3.11 – Três tentativas de ajuste mostrando, respectivamente, um ajuste falho,
razoável e bom entre a força medida (linha cheia) e a força calculada (linha tracejada)
no topo da estaca (GOBLE, 1986 apud AVELINO, 2006).
O processo computacional realizado na análise CAPWAP é apresentado na Figura 3.12
em forma de fluxograma.

Figura 3.12 – Fluxograma da metodologia CAPWAP (ALVES e LOPES, 2004).
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A Figura 3.13 apresenta um típico resultado da análise CAPWAP para um golpe de uma
prova de carga dinâmica. Na Figura 3.13 a) é comparada a força medida com a força
calculada na seção instrumentada. Na Figura 3.13 b) são mostradas as curvas de força e
de velocidade obtidas pelo sistema de armazenamento e processamento de dados de
campo conhecido como PDA (Pile Driving Analyzer). Já na Figura 3.13 c), são mostradas
as curvas carga x recalque no topo e na ponta da estaca, que simulam o resultado de uma
prova de carga estática. Por fim, na Figura 3.13 d) são apresentados o gráfico de barras
referente à distribuição de resistência por atrito lateral e o diagrama de esforços normais
ao longo da estaca.
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Figura 3.13 - Resultado típico de análise CAPWAP após interação (GEOMEC, 2012):
a) comparação da força medida com a força calculada na seção instrumentada; b) curvas
de força e de velocidade obtidas pelo PDA; c) curvas carga x recalque no topo e na
ponta da estaca; d) gráfico de barras referente à distribuição de resistência lateral e
diagrama de esforços normais ao longo da estaca.
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3.3 – PROVA DE CARGA ESTÁTICA
A NBR 12131 (ABNT, 2006) especifica a metodologia executiva para a realização de
provas de carga estática em estacas, visando fornecer elementos para avaliar o seu
comportamento carga x recalque e estimar sua capacidade de carga. Conforme a referida
norma, em seu item 3.1, “[...] a prova de carga consiste, basicamente, em aplicar esforços
estáticos à estaca e registrar os deslocamentos correspondentes” (ABNT, 2006, p. 1).
Conforme Oliveira (2013), o objetivo da prova de carga estática é obter parâmetros acerca
da capacidade de carga última mobilizada pelo conjunto estaca-solo e deformabilidade
das estacas quando submetida aos esforços solicitantes, sem romper o elemento estrutural
de fundação. Dessa forma, o valor exato da carga de ruptura, ou resistência última, muitas
vezes não é obtido em ensaio. Por este motivo existem vários métodos para a estimativa
a partir da forma da curva, ou adotando critérios de deformação estimar qual seria este
valor.
Segundo Cintra et al. (2013, p. 64), o procedimento executivo consiste na aplicação de
cargas conhecidas no topo da estaca, em incrementes sucessivos e iguais (conhecidos
como estágios de carga), com a simultânea monitoração dos respectivos recalques da
cabeça da estaca (que compreendem o encurtamento elástico do fuste e o recalque da
ponta da estaca), até que seja atingida a ruptura ou a carga máxima prevista, seguida do
descarregamento.
A gradativa aplicação de cargas no topo da estaca mobiliza, progressivamente, a
resistência lateral (por atrito) e de ponta, de maneira suficiente para promover o equilíbrio.
A ruptura da estaca seria caracterizada por recalques teoricamente incessantes uma vez
atingida a máxima resistência mobilizável (tanto lateral quanto de ponta). Ou seja, em
cada estágio de carregamento quantifica-se a resistência mobilizada pela interação do
sistema estaca-solo que, com base no princípio da ação e reação, é igual à carga induzida
no topo da estaca (CINTRA et al., 2013).
Atualmente, a montagem tradicional para a execução de provas de carga estática é
conforme o esquema apresentado na Figura 3.14, havendo outras variantes que não serão
descritas no presente trabalho.
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Figura 3.14 - Detalhe esquemático de provas de carga estática (OLIVEIRA, 2013).
A Figura 3.15 apresenta uma típica curva carga x recalque obtida de prova de carga
estática. A linha azul indica a etapa de carregamento e a linha vermelha a etapa de
descarregamento. A carga última mobilizada considerada foi de 272 tf para um recalque
(deslocamento) de 74,35 mm (neste caso, houve a paralisação do ensaio devido ao
elevado recalque indicando uma possível ruptura geotécnica).

Figura 3.15 – Típica curva carga x recalque obtida de prova de carga estática (FALCÃO
BAUER, 2015).
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Concluem Niyama et al. (1996) que uma grande vantagem da prova de carga estática é o
fato de se tratar de um ensaio onde se reproduz-se o complexo comportamento do
conjunto solo-fundação; influenciado pela modificação provocada no solo pelos trabalhos
de infraestrutura da obra e execução das fundações e pelas incertezas decorrentes das
dificuldades executivas das fundações.
3.4 – DISCUSSÃO ACERCA DOS MÉTODOS CASE E CAPWAP® E PROVAS
DE CARGA ESTÁTICAS
A NBR 6122 (ABNT, 2019) versa em seu item 9.2 acerca do desempenho dos elementos
de fundações e dispõe que é obrigatória a execução de provas de carga estática de
desempenho em obras que tiverem um número de estacas superior ao valor especificado
na coluna (B) da Tabela 3.18.
Tabela 3.18 – Quantidade de provas de carga (ABNT, 2019, adaptada).

Tipo de estaca

Pré-moldada
Madeira
Aço
Hélice e hélice de
deslocamento (monitoradas)
Estacas escavadas com ou
sem fluido φ ≥ 70 cm
Raiz
Microestaca
Trado segmentado
Franki
Escavadas sem fluido φ <
70 cm
Strauss

A
B
Tensão (admissível) máxima
Número total de
abaixo da qual não serão
estacas da obra a partir
do qual serão
obrigatórias provas de carga,
desde que o número de
obrigatórias provas de
estacas da obra seja inferior à
carga
coluna (B), em MPa
7,0
100
100
0,5 fyk
100
5,0

100

5,0

75

15,5
15,5
5,0
7,0

75
75
50
100

4,0

100

4,0

100

O texto da norma ainda expõe que
[...] quando o número total de estacas for superior ao valor da coluna (B) da
Tabela 3.30, deve ser executado um número de provas de carga igual a no
mínimo 1 % da quantidade total de estacas, arredondando-se com aproximação
numérica de uma casa decimal. Incluem-se nesse 1 % as provas de carga
executadas conforme 6.2.1.2.2. A quantidade de estacas a ser considerada é a
soma das estacas de todas as edificações da obra, mesmo de diferentes tipos.
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Incluem-se as estacas da periferia e das demais construções da obra, não
consideradas as estacas exclusivamente de contenção e de muros de
fechamento.

Sendo necessário ensaio de carga, pelo menos uma prova de carga estática ou ensaios de
carregamento dinâmico devem ser feitos nas estacas da edificação principal da obra.
É necessária a execução de prova de carga, qualquer que seja o número de estacas da
obra, se elas forem empregadas para tensões médias (em termos de valores admissíveis)
superiores aos indicados na coluna (A) Tabela 3.30.
Para comprovação de desempenho, as provas de carga estáticas à compressão podem ser
substituídas por ensaios de carregamento dinâmico, conforme ABNT NBR 13208, na
proporção de cinco ensaios de carregamento dinâmico para cada prova de carga estática
conforme ABNT NBR 12131” (ABNT, 2019, p. 38 e 40).
A NBR 13208 (ABNT 2007, p. 10) explicita que “[...] os dados obtidos e processados
pelo método simplificado do tipo CASE® devem ser confirmados e calibrados por meio
de análise numérica rigorosa, do tipo CAPWAP®, e/ou por uma prova de carga estática”.
Ainda, a referida norma (ABNT 2007, p. 10), em seu item 7, versa sobre a
representatividade dos ensaios, ressaltando que :
7.1 Para assegurar a representatividade dos resultados de ensaios de
carregamento dinâmico, recomenda-se a sua realização em pelo menos 5% de
estacas da obra e no mínimo de três ensaios, como parâmetros básicos,
podendo ser o percentual maior ou menor, de acordo com as condições
geológico-geotécnicas e variabilidade dos elementos de fundação.
7.2 Para cada estaca ensaiada deve ser processada, pelo menos, uma análise
tipo CAPWAP®.

Niyama et al. (1996) destacam que a estimativa inicial da capacidade de carga é feita em
campo com base do método simplificado CASE, valendo-se tradicionalmente do sistema
PDA ou equivalente. Porém, como já discutido, as formulações para a definição das
resistências tanto estáticas quanto dinâmicas envolvem parâmetros básicos inerentes às
metodologias como a velocidade de propagação de onda e os coeficientes de
amortecimento (damping) que deverão ser estimados em campo. Uma definição
equivocada ou mesmo inadequada de tais parâmetros possivelmente acarretará em
desvios proporcionais nos resultados. Os autores ainda apresentam que a velocidade de
propagação da onda nas estacas de concreto varia na ordem de 3400 a 4400 m/s e que a
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despeito da expertise do engenheiro, o valor de damping adotado deverá ser aferido por
meio de análises CAPWAP ou provas de cargas estáticas.
Mesmo no caso da utilização da análise numérica rigorosa CAPWAP há a adoção de
parâmetros que interferem o resultado final. No entanto, “[...] uma pesquisa realizada com
um grande número de usuários sobre um mesmo dado de uma instrumentação levou a
resultados, em termos de resistência do solo, bastante concordantes, com uma faixa de
variação da ordem de 10%, que é perfeitamente plausível” (NIYAMA et al., 1996, p.
744).
Com relação à correlação dos resultados com provas de carga estáticas, Niyama et al.
(1996) destacam que a capacidade de carga obtida via ensaios de carregamento dinâmico,
uma vez realizados levando-se em consideração a boa prática executiva, devem guardar
uma correlação satisfatória com resultados de provas de carga estáticas. Gonçalves et al.
(2007, p. 234) apresentam que
[...] alguns estudos estatísticos mostram a variação dos resultados entre as
análises CAPWAP® realizada para vários golpes desferidos ao final de
cravações, correlacionando-os entre si e entre os resultados obtidos através de
provas de carga estáticas. A variação dos resultados obtidos e correlacionados
entre si resulta em cerca de 10%, valor não muito significativo.

Colatino et al. (2018) desenvolveram um estudo comparativo de resultados de capacidade
de carga obtidos por meio de provas de carga estática e provas de carga dinâmica em
estacas do tipo hélice contínua assentes em solos moles. Compararam-se as análises
realizadas pelos métodos CASE e CAPWAP das provas de carga dinâmicas com as curvas
carga x recalque obtidas com as provas de carga estáticas e extrapoladas pelo método de
Van der Veen. Os autores observaram grande compatibilidade entre os resultados dos
dois tipos de ensaio, com valores muito próximos, tanto com o uso da avaliação pelo
método CASE quanto pelo CAPWAP. Nas conclusões, destacam que
[...] a prova de carga dinâmica se mostra uma excelente ferramenta de
avaliação e controle de execução de fundações, independente do tipo de solo,
principalmente pela possibilidade de se verificar o modelo de estaca projetado
e suas parcelas de resistência calculadas com a realidade executada, já que
através da análise numérica CAPWAP, é possível obter a contribuição do atrito
lateral metro a metro, à resistência total encontrada pelo ensaio, bem como a
parcela de contribuição referente à ponta da estaca (COLATINO et al., 2018,
p. 8).

Os autores finalizam o trabalho concluindo
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[...] que os métodos dinâmicos e estáticos são adequados e equivalentes para
avaliação e controle de elementos de fundação executados in situ” em solos
moles, com ênfase às provas de carga dinâmicas que apresentaram dados para
além da determinação da carga última da estaca (COLATINO et al., 2018, p.
8).

Fellenius (2019) afirma que a capacidade de carga determinada pelo CAPWAP
geralmente é próxima da obtida em uma prova de carga estática, o que não significa que
os valores obtidos sejam idênticos. O autor ainda ressalta que a capacidade de carga obtida
via prova de carga estática pode variar em 20%, só o erro na medição neste ensaio é
geralmente de cerca de 10% do valor obtido, às vezes até maior. Fellenius (2019) ainda
cita o trabalho desenvolvido por Oliveira et al. (2008) e conclui, com base nos resultados
apresentados, que a capacidade de carga determinada via CAPWAP concordou muito
bem com a capacidade de carga obtida via prova de carga estática e que o ensaio dinâmico
combinando uma série de golpes com energia crescente fornece resultados melhores do
que os obtidos com energia constante, apresentando resultados que se assemelham mais
aos de uma prova de carga estática.
Conforme aponta Gonçalves (2008), existem inúmeras correlações entre provas de carga
estáticas e ensaios de carregamento dinâmico. Vários outros autores compararam estes
ensaios mostrando boas coincidências de resultados em vários tipos de estacas e nos mais
diversos tipos de solo, podendo ser citados os importantes trabalhos desenvolvidos por
Rausche et al (1972) e Fellenius et al (1989).
Destaca-se aqui o trabalho desenvolvido por Likins e Rausche (2004) que correlaciona os
resultados de 303 ensaios de carregamento dinâmico (obtidos via análise CAPWAP) e
provas de carga estáticas (PCE’s), consolidados na Figura 3.16. As análises indicaram
uma relação “resultado obtido via ensaio de carregamento dinâmico/resultado obtido via
prova de carga estática” igual a 0,98 e coeficiente de variação de 0,169, convergindo para
uma excelente correlação entre os resultados obtidos nos ensaios. Em menos de 9% dos
casos estudados foram observados resultados superiores a 10% daqueles obtidos em
PCE’s (SLT’s), apresentando, geralmente, resultados conservadores. Os autores ainda
concluem reforçando que a aplicação do método CAPWAP (CW) para avaliação da
capacidade de carga de estacas é justificada tanto econômica quanto tecnicamente.
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Figura 3.16 – Correlação entre 303 resultados de ensaios de carregamento dinâmico
(CW) e provas de carga estáticas (SLT) (LIKINS e RAUSCHE, 2004, adaptada).
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CAPÍTULO

4

CONFIABILIDADE APLICADA À ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES
O conhecimento que se possui acerca de parâmetros geotécnicos do solo é obtido de
maneira pontual, ou seja, com base nos pontos (pequenas áreas) amostrados. Dessa forma,
as inferências estatísticas são fundamentais para a tomada de decisões no contexto da
engenharia de fundações.
Bezerra (2014) afirma que a Estatística é uma ciência essencial à Geotecnia, uma vez que
se torna ferramenta de trabalho e análise para o engenheiro à medida que suas
formulações permitem descrever qualitativamente e quantitativamente os valores médios,
as variações possíveis e o grau de incerteza associada ao estudo técnico de engenharia.
Triola (1999) reforça que com os recursos da estatística descritiva, pode-se entender
melhor um conjunto de dados através de suas características, sobretudo em posse de três
recursos:
1 - A natureza ou a forma da distribuição dos dados;
2 - Um valor representativo do conjunto de dados, como a média;
3 - Uma medida de dispersão ou variação.
Portanto, os métodos estatísticos nos ajudam a compreender a variabilidade ou dispersão
de um fenômeno. Por sua vez, a variabilidade descreve o fato de sucessivas observações
desse fenômeno não produzirem, exatamente, o mesmo resultado (MONTGOMERY e
RUNGER, 2009). Então, o pensamento estatístico é a maneira que tem-se para incorporar
essa variabilidade nos processos de tomada de decisão, fundamentais no contexto da
engenharia, seja, por exemplo, na definição de um parâmetro obtido por ensaios de
campo/laboratório ou no cálculo de capacidade de carga geotécnica de uma estaca de
fundação.
A própria normativa brasileira que trata sobre projeto e execução de fundações, NBR
6122 (ABNT, 2019, p. 1), reconhece que “[...] a engenharia de fundações não é uma
ciência exata e que riscos são inerentes a toda e qualquer atividade que envolva
fenômenos ou materiais da natureza”. Mesmo com tal reconhecimento a normativa não
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torna explícita a necessidade de uma análise de confiabilidade convergindo para a
quantificação do referido risco aliada aos fatores de segurança estipulados para que se
consiga garantir certa segurança ao projeto de fundações.
Cintra e Aoki (2010, p. 67) afirmam que
[...] é um conceito ultrapassado considerar que os fatores de segurança
prescritos em norma garantam a ausência de risco de ruína. [...] é necessário
verificar também a probabilidade de ruína da fundação, por meio da chamada
análise de confiabilidade. Antigamente, considerava-se como segura a
fundação projetada com base nos fatores de segurança de norma, o que explica
a própria nomenclatura: fatores de segurança. Atualmente, porém, é preferível
o conceito mais abrangente de segurança, com a inclusão da referida análise
de confiabilidade.
Em toda fundação, sempre teremos um risco de ruína e, por isso, no projeto,
além de utilizar os fatores de segurança de norma, é necessário adotar uma
probabilidade de ruína máxima, caso a caso, para fazer os cálculos de modo a
satisfazer esse risco, considerado aceitável.

Segundo Teixeira et al. (2011), em geral, os engenheiros civis estão cientes de como
conhecer as incertezas inerentes é importante para o projeto. Mas, no contexto da
Engenharia Geotécnica, as incertezas são na maioria desconhecidas ou realmente difíceis
de medir. É por isso que, diferentemente do projeto estrutural, a maneira tradicional como
os engenheiros geotécnicos introduzem as incertezas no projeto está usando altos fatores
de segurança global (FS), com base na experiência acumulada. No entanto, essa maneira
de tratar as incertezas não fornece uma base racional para entender sua influência no
projeto.
Alguns estudos destacam a importância das análises de confiabilidade aplicadas à
Engenharia Geotécnica, sobretudo na Engenharia de Fundações, que podem ser
mencionados: Duncan (2000), Aoki (2002), Phoon et al. (2003), Silva (2003), Silva
(2006), Teixeira (2012), Li et al. (2015), Souza e Albuquerque (2016), Neves e Reis
(2017), Beloni et al. (2017), Naghibi e Fenton (2017), Phoon e Tang (2018), Silva Neto
e Oliveira (2018), Haldar (2019), Romanini (2019), Romanini et al. (2019), Velloso
(2019) e Tang e Phoon (2019).
Duncan (2000) apresenta que análises simples de confiabilidade, que não envolvam teoria
complexa, nem termos desconhecidos, podem ser usadas na prática rotineira da
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Geotecnia. Essas análises simples de confiabilidade exigem pouco esforço além do
envolvido nas análises geotécnicas convencionais. Conforme o autor, elas fornecem um
meio de avaliar os efeitos combinados de incertezas nos parâmetros envolvidos nos
cálculos e oferecem um complemento útil aos métodos convencionais análises
(determinísticos). O artigo ainda contempla exemplos de aplicações para problemas de
estabilidade de taludes, recalques por adensamento e recalques de sapatas em areias,
ilustrando a simplicidade e utilidade prática da análise de confiabilidade. Finalmente,
Duncan (2000) reforça que a análise de confiabilidade, expressa pela probabilidade de
ruína, não deve ser vista como uma substituta ao fator de segurança, mas como um
complemento. A consideração conjunta do fator de segurança e da probabilidade de ruína
é melhor do que a consideração de qualquer um isoladamente. Embora nem o fator de
segurança nem a probabilidade de ruína possam ser computados com alta precisão, um
parâmetro aprimora outro.
Aoki (2002) propõe que a capacidade de carga geotécnica de estacas seja definida de
acordo com uma probabilidade de falha definida como aceitável, respeitando o fator
normativo de segurança e apresentando uma metodologia simples e direta para obter a
probabilidade de ruína do estaqueamento. Aoki (2002) conclui que em cada caso de obra
de fundações por estacas, o critério para a escolha do fator de segurança na previsão da
carga admissível pode ser feito considerando-se a probabilidade de falha associada. O
autor propõe então que a carga admissível seja determinada a partir da fixação de uma
probabilidade de ruína, onde o fator de segurança deve atender ao mínimo exigido nas
normas pertinentes, mantendo-se assim a coerência com a atual abordagem determinista
de projeto de fundações.
Phoon et al. (2003) mencionam que a análise de confiabilidade fornece um método
consistente para a avaliação de incertezas e exemplifica a aplicação de modelos
matemáticos de confiabilidade. Na dissertação de Silva (2003), a proposta apresentada
por Aoki (2002) é aplicada para verificar a segurança das fundações com base na
probabilidade de ruína para uma série de projetos de fundações em todo o Brasil. Silva
(2006) consolida a aplicação da proposta de Aoki (2002) em um projeto de fundação de
um píer e conclui que a metodologia pode ser aplicada na construção de fundações de
estacas, principalmente para auxiliar na tomada de decisão. Teixeira (2012), em sua tese
apresenta estudos de sensibilidade relacionados à confiabilidade e análise de custos em
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dois projetos de fundações e demonstra as vantagens do uso de ferramentas de
confiabilidade no processo de tomada de decisão no projeto de fundações de estacas. Li
et al. (2015) descrevem como o código para o projeto de fundações de estacas em Xangai,
na China, foi revisado com base na teoria da confiabilidade. Os autores descobriram que
a quantidade de incertezas associadas ao projeto de estacas em Xangai é menor que os
valores típicos relatados na literatura.
Souza e Albuquerque (2016) apresentam resultados de uma prova de carga estática e vinte
e oito ensaios de carregamento dinâmico (ECD) realizados em estacas tipo hélice
contínua, de mesmas características, que compunham as fundações de um conjunto de
edifícios residenciais. O fator de segurança obtido para o estaqueamento foi de 2,32 e,
mediante os dados obtidos nos ECD’s, a solicitação média nas estacas e a distribuição
normal das resistências, concluiu-se que o índice de confiabilidade era da ordem de 2,24
e a probabilidade de ruína de 1:79 (estacas), indicando uma provável ruína das fundações.
Evidenciando, em termos práticos, que assegurar fator de segurança normativo ou até
mesmo valor superior (como no caso descrito) não necessariamente conduz a uma
condição de segurança do empreendimento.
Neves e Reis (2017) apresentam uma avaliação da probabilidade de ruína e da segurança
de um trecho de fundações em estacas helicoidais para torres de linhas de transmissão de
energia. Os autores concluem que quando se refere às fundações, a probabilidade de ruína
é uma função da variabilidade do elemento estrutural de fundação considerando-se o
conjunto estaca e solo e que devido ao conjunto de incertezas, o uso de um fator de
segurança global para o dimensionamento das fundações em estacas helicoidais em linhas
de transmissão é inviável e pode ocasionar projetos inseguros.
Beloni et al. (2017) avaliam a confiabilidade geotécnica do estaqueamento de um cais
portuário no Porto Novo de Rio Grande (RS). A distribuição probabilística da capacidade
de carga foi avaliada empregando-se os conceitos da teoria bayesiana, onde a previsão de
capacidade de carga via métodos semiempíricos com base em sondagens do tipo SPT
(gerando uma distribuição de resistência considerada “a priori”) foi atualizada com base
na capacidade de carga avaliada empregando-se as medidas de nega da cravação das
estacas aplicadas à formulação dinâmica de Weisbach (distribuição de resistência “a
posteriori”) por meio de uma função de verossimilhança, permitindo então a redução da
incerteza em relação aos valores de capacidade de carga considerados em projeto. Os
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autores concluíram que os índices de confiabilidade “a posteriori” tiveram um
significativo aumento em relação aos índices de confiabilidade “a priori”, ressaltando a
redução da incerteza ocasionada pela inclusão dos dados de cravação das estacas na
análise. Finalmente, os autores ainda apontam para a importância do estudo de
confiabilidade para a correta avaliação da segurança de qualquer obra de engenharia e
reforçam a importância do monitoramento de desempenho de obras geotécnicas para uma
correta avaliação de riscos.
Naghibi e Fenton (2017) afirmam que os sistemas de suporte geotécnico, tanto fundações
profundas, quanto rasas, geralmente envolvem alguma redundância. Por exemplo, se um
edifício é suportado por vários elementos de fundação separados, a falha (por exemplo,
recalque excessivo) de um único elemento de fundação, geralmente, não resulta na falha
do edifício, se o edifício puder redistribuir as solicitações do elemento com falha para os
elementos adjacentes. Essa capacidade de redistribuição das solicitações gera a
redundância citada, ou seja, a falha do sistema ocorre apenas se vários elementos que
compõem a fundação falham. O artigo investiga, com base em simulações de Monte
Carlo, a relação entre o nível de confiabilidade do elemento de fundação isolado e a
confiabilidade do conjunto para fundações profundas em estacas.
Phoon e Tang (2018) afirmam que os códigos (normas) de projeto geotécnico estão
migrando para os conceitos de projeto baseado em confiabilidade (Reliability-Based
Design - RBD). O citado artigo coleta um grande número de provas de carga axial em
estacas helicoidais para a avaliação da incerteza do modelo. No estado limite último
(ELU), o modelo da incerteza é representado por um fator que é definido como a razão
da resistência medida sobre a resistência calculada. A resistência medida é interpretada a
partir dos dados de prova de carga, enquanto que a resistência calculada é obtida por
métodos empíricos ou semiempíricos de cálculo de capacidade de carga geotécnica.
Propriedades estatísticas foram exploradas, como médias, coeficientes de variação e
distribuições de probabilidade e permitiram a calibração do fator de resistência do método
LRFD (Load Resistance Factor Design) para estacas helicoidais carregadas axialmente.
Silva Neto e Oliveira (2018) avaliam a probabilidade de ruína de duas obras de fundação
em estacas de concreto do Complexo Industrial de Suape (PE), situado na costa Nordeste
do Brasil, com base na proposta de Aoki (2010) e Aoki (2011). Os autores concluíram
que a probabilidade de ruína variou consideravelmente para diferentes métodos
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semiempíricos de estimativa de capacidade de carga gerando um panorama de resultados
com valores de confiabilidade e segurança, aceitos ou não, pela literatura e por normas
internacionais para um mesmo grupo de estacas. Silva Neto e Oliveira (2018) evidenciam,
na obra do Cais IV, grande variabilidade dos valores de probabilidade de ruína e
confiabilidade estimados pelos três métodos semiempíricos (Aoki e Velloso (1975),
Décourt e Quaresma (1978) e Teixeira (1996)), para fatores de segurança com valores
muito próximos, o que demonstra que mesmo utilizando fatores de segurança
recomendados pela NBR 6122 as obras podem não apresentar a confiabilidade desejada.
Haldar (2019) apresenta uma visão geral das metodologias de projeto de fundações em
estacas baseadas em confiabilidade, destacando-se as seguintes metodologias: FORM
(First-Order Reliability Method), método de Monte Carlo e LRFD (Load Resistance
Factor Design) e a aplicação destas metodologias em algumas situações práticas. Outros
conceitos importantes são discutidos, dos quais podemos citar: índice de confiabilidade e
probabilidade de ruína, incertezas no projeto de fundações profundas, incerteza do
modelo matemático, incerteza das medições e efeito da variabilidade espacial do solo. Na
conclusão o autor destaca a importância de projetos de fundação em estaca com base em
confiabilidade, considerando então a variabilidade e a correlação espacial do solo,
conduzindo a decisões racionais de projeto.
Romanini (2019) e Romanini et al. (2019) desenvolveram análises de confiabilidade para
as fundações em estacas do tipo hélice contínua de dois edifícios de alto padrão no
município de Sinop – MT. Dentre as conclusões destacaram que em algumas das análises
de confiabilidade o FS igual a 2,0 (preconizado na NBR 6122:2019) resultou na
ocorrência da carga de trabalho de forma certa (a cada 1 dia) ou frequente (a cada 1
semana) ou provável (a cada 1 mês) e outras análises resultaram em probabilidade de
falha considerada ocasional com a carga de trabalho ocorrendo a cada 1 ano, porém,
quando a carga é dimensionada em função dessa expectativa de ruína ocorreram FS
negativos ou carga de trabalho abaixo do esperado pelo método de dimensionamento
semiempírico considerado. Algumas das análises retornam FS próximos ou abaixo do
valor de 1,0, indicando que a falha é iminente. Os autores ainda concluem que o conceito
de carga admissível utilizado atualmente, em diversas situações, conforme comprovado nos
trabalhos, não deixa o projetista ciente de todos os riscos envolvidos e qual a real segurança
da fundação, uma vez que o fator de segurança é uma situação determinística, bem diferente
do índice de confiabilidade que contempla as variabilidades de solicitações e respectivas
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resistências.

Velloso (2019) avaliou a probabilidade de ruína do estaqueamento composto por hélices
contínuas de uma edificação na região metropolitana de Belo Horizonte – MG com base
em 75 análises de confiabilidade. Dentre as conclusões obtidas no estudo, verificou-se
que a variabilidade da resistência provoca impacto significativo na segurança das
fundações e que o fator de segurança global previsto pela ABNT NBR 6122:2019 se
mostrou insatisfatório para garantir a segurança dentro de limites aceitáveis de
probabilidade de ruína. Adicionalmente, por meio de uma análise de vulnerabilidade,
identificou-se o impacto da ruptura de uma estaca na segurança do estaqueamento e
concluiu-se que a ruína de uma única estaca de fundação acarretaria uma redistribuição
da solicitação nas demais estacas do bloco, sem ocorrer necessariamente a ruptura do
conjunto.
Tang e Phoon (2019) motivados com a utilização crescente de estacas helicoidais de alto
deslocamento como fundações para vários tipos de estruturas desenvolveram este
trabalho. Com base em um banco de dados de 84 provas de carga estáticas os autores
desenvolveram uma análise de confiabilidade para a calibração de fatores de perturbação
em função dos deslocamentos sofridos pelas estacas durante a sua execução aplicados no
método dos estados limites ou LRFD (Load and Resistance Factor Design).
Para apresentar e discutir conceitos inerentes à confiabilidade aplicada à engenharia de
fundações, o presente capítulo está estruturado da seguinte forma: inicialmente, será
tratado o problema fundamental de confiabilidade, item este no qual será definido o
conceito matemático de probabilidade de ruína; na sequência, serão apresentados os
níveis dos métodos de confiabilidade; posteriormente, será caracterizada a insuficiência
do fator de segurança global em projetos de fundações, bem como definição das variáveis
envolvidas, da margem de segurança e do índice de confiabilidade; na sequência, será
apresentada uma metodologia de projeto de fundações por estacas incluindo
probabilidade de ruína; por fim, será discutido a abordagem da confiabilidade em normas
de projeto, o conceito de risco e o processo de otimização do fator de segurança e,
finalmente, serão apresentados valores de referência dos níveis de probabilidade de ruína.
4.1 - O PROBLEMA FUNDAMENTAL DE CONFIABILIDADE
Antes de qualquer coisa duas definições fundamentais precisam ser feitas: a de
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confiabilidade e a de probabilidade de ruína. Para Beck (2019, p. 5-6)
Confiabilidade de um sistema é a probabilidade de que este sistema não falhe,
dentro de uma vida de projeto especificada, respeitada as condições de
operação e de projeto do mesmo.
Em termos gerais, confiabilidade é o complemento da probabilidade de falha:
Probabilidade de falha é a probabilidade de o sistema falhar, não atendendo às
especificações de projeto dentro de uma vida de projeto especificada, mesmo
respeitadas as condições de operação e de projeto do sistema.

O problema fundamental de confiabilidade aplicado à Engenharia de Fundações, sob a
ótica da proposta do presente trabalho, pode ser posto como: determinar a probabilidade
de que a solicitação (S) de um elemento de fundação profunda em estaca seja maior que
sua capacidade de carga geotécnica (R), em suma, definir a probabilidade de ruína das
fundações de um determinado empreendimento.
O evento considerado como ruína, por sua vez, ocorre quando R – S < 0 ou R/S < 1. Ang
e Tang (1984) definem a probabilidade de ruína, matematicamente, da seguinte forma:
∞

pr =  FR ( x ) . f S ( x ) dx

(4.1)

0

Conforme Silva (2006), para se obter a Equação 4.1, chamada de integral de convolução
(que representa a soma do produto de duas funções ao longo de uma subentendida região),
a ruína é causada pela simultânea ocorrência das condições descritas a seguir:
1 - P (r < x) =

x

 f ( x ) dx
R

−∞

2 – P ( x ≤ s ≤ x + dx ) = f S ( x ) dx
Considerando solicitação (S) e resistência (R) como eventos independentes:
3 – P ( r ≤ x ≤ s ≤ x + dx ) = f S ( x ) dx .

x

 f ( x ) dx
R

−∞

A ruína pode ocorrer, teoricamente, para qualquer valor de x, com R > 0 e S > 0,
então:
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4 – pr =

+∞

∞

x

 f ( x ) dx .  f ( x ) dx ∴ p =  f ( x ) dx . F ( x )
S

−∞

R

−∞

r

S

R

0

Em que:
fR(x) = função distribuição R em x;
fS(s) = função distribuição S em x;
FR(x) = função distribuição R acumulada até x.
A Figura 4.1 nos mostra, graficamente, as funções densidade fR(r) e fS(s). No ponto A,
fR(r) e fS(s) são iguais. A área destacada em preto na Figura 4.1 indica a probabilidade de
ruína pr. Quanto maior for esta área, maior a probabilidade de ruína e, consequentemente,
menor a confiabilidade da fundação (SILVA, 2006).

Figura 4.1 – Funções densidade fR(r) e fS(s) (ANG e TANG, 1984, modificado por
SILVA, 2006).
A probabilidade de ruína pode ser determinada a partir da função margem de segurança
(Z = R – S) e da função fator de segurança (FS = R/S) que dependem das funções
densidade de probabilidade fS(s) e fR(r) (SILVA, 2006). Segundo Ang e Tang (1984), o
coeficiente de variação reflete a forma dessas curvas e influencia a magnitude da
probabilidade de ruína ou de falha.
Portanto, o problema de resistência e solicitação pode ser formulado analiticamente em
termos das funções margem de segurança (MS) e fator de segurança (FS), através de seus
respectivos índices de confiabilidade (βMS e βFS) que medem o afastamento da condição
de ruína em termos de desvios padrões (SILVA, 2006).
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4.2 - CLASSIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DOS MÉTODOS DE CONFIABILIDADE
Para Madsen et al. (2006), diante da grande variedade de idealizações dos modelos de
análise de confiabilidade e as numerosas possibilidades para a incorporação deles a nível
de projeto, torna-se necessária sua classificação em níveis, de acordo com a quantidade
de informação usada e disponível sobre o problema estrutural.
Madsen et al. (2006) sugerem a definição de quatro níveis de métodos de confiabilidade
e afirmam que os métodos de projeto ainda estão em processo de desenvolvimento. Diniz
(2006, p. 2 e 3), por sua vez, apresenta cinco níveis de métodos de confiabilidade:
Nível 0: métodos de confiabilidade que usam o formato das “tensões admissíveis”. No
método das tensões admissíveis todas as cargas são tratadas similarmente e as tensões
elásticas são reduzidas por um fator de segurança;
Nível 1: métodos de confiabilidade que empregam um valor característico para cada valor
“incerto”. Como exemplos têm-se os formatos do tipo LRFD (Load and Resistance
Factor Design) ou Método dos Estados Limites;
Nível 2: métodos de confiabilidade que empregam dois valores para cada parâmetro
“incerto” (usualmente média e variância) e uma medida da correlação entre parâmetros
(usualmente covariância);
Nível 3: métodos de confiabilidade que empregam a probabilidade de falha da estrutura
como medida de sua confiabilidade, nos quais a função densidade de probabilidade das
variáveis básicas é requerida.
Nível 4: métodos que combinam a confiabilidade com a otimização estrutural. Nestes
métodos, todos os custos incorridos ao longo da vida útil devem ser calculados e referidos
ao tempo presente. O objetivo então é a minimização do custo total.
Por opção didática, neste trabalho, os níveis 2 e 3, apresentados por Diniz (2006), serão
tratados como um único nível, configurado como nível 2. Tais classificações serão
brevemente apresentadas a seguir.
4.2.1 - Nível 0 – Método das tensões admissíveis
Segundo Diniz (2006), sob um ponto de vista estrutural, no método das tensões
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admissíveis, a filosofia de dimensionamento consiste em se calcular a tensão no regime
elástico-linear para o carregamento máximo esperado e compará-la à tensão admissível
σadm. A tensão limite define o nível de tensão a partir do qual o comportamento elásticolinear não mais se aplica.
Portanto, a grandeza fundamental a ser definida é a tensão admissível, descrita conforme
a NBR 6122 (ABNT, 2010, p. 5), como
[...] tensão adotada em projeto que, aplicada ao terreno pela fundação
superficial ou pela base de tubulão, atende com coeficientes de segurança
predeterminados, aos estados-limites últimos (ruptura) e de serviço (recalques,
vibrações etc.). Esta grandeza é utilizada quando se trabalha com ações em
valores característicos.

Matematicamente, tem-se, então, que:

σ ≤ σ adm =

σ lim

(4.2)

FS

Onde:
σ = tensão obtida pela teoria linear para as cargas máximas que podem ser esperadas
durante a vida útil da estrutura;
σadm = tensão admissível;
σlim = tensão limite, análoga à capacidade de carga;
FS = fator de segurança global.
Narváez (2012) destaca que esse método utiliza apenas a média da resistência como dado
estatístico e não permite a avaliação da probabilidade de falha. Diniz (2006) reforça que,
além do fato da probabilidade de ruína ser desconhecida, o mesmo fator de segurança
pode corresponder a distintas probabilidades de ruína, conforme será comprovado,
posteriormente, no presente trabalho.
4.2.2 - Nível 1 – Método dos estados limites ou Método semi-probabilístico
Diniz (2006, p. 4) define o estado limite como “[...] uma condição onde a estrutura ou
elemento estrutural torna-se inadequado para desempenhar a função proposta”.
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Conforme Silva (2006, p. 23), “[...] a essência da formulação semi-probabilística é
transformar valores característicos (ou médios) das grandezas em valores de cálculo pela
aplicação de todos os fatores de ponderação. A condição de verificação de segurança é:
Sd ≤ Rd”. Tal metodologia é análoga ao LRFD (Load and Resistance Factor Design)
adotada na normativa norte americana. Portanto, pode-se dizer que a ideia central deste
método é que as resistências deverão ser minoradas, por meio de um fator de minoração
ϕ; e as solicitações, por sua vez, deverão ser majoradas, por meio de um fator de segurança
γ. O critério é dado, então, matematicamente, por:

φ Rn ≥  γ i Qi

(4.3)

Onde: Rn = resistência nominal e Qi = valor nominal da i-ésima carga (ou seu efeito).
Diniz (2006) aponta que o método dos estados limites é conhecido como método
semiprobabilístico, pois, os fatores de majoração das cargas e de minoração das
resistências são calibrados de tal maneira a se obter uma certa uniformidade do índice de
confiabilidade.
4.2.3 - Nível 2 – Métodos probabilísticos ou métodos baseados em confiabilidade
São métodos que empregam a probabilidade de ruína da estrutura como medida da sua
confiabilidade. Nesse método as distribuições de probabilidade são especificadas
(NARVÁEZ, 2012). Conforme Madsen et al. (2006), tais métodos empregam dois
valores para cada parâmetro “incerto” (via de regra: média e variância ou o desvio padrão)
e uma medida da correlação entre parâmetros (covariância ou o coeficiente de variação).
A confiabilidade de uma estrutura deve ser medida em termos da probabilidade de
sobrevivência, P(R > S) ou da probabilidade de ruína P(R < S). Uma vez conhecidas as
distribuições de probabilidade de resistência e solicitação a probabilidade de ruína poderá
ser calculada por meio da Equação 4.1 (DINIZ, 2006). A seguinte condição deve ser
respeitada:

pr ≤ pr ,adm

(4.4)

pr = probabilidade de ruína associada;
pr,adm = probabilidade de falha admissível.
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4.2.4 - Nível 3 – Métodos com base em confiabilidade e otimização
Tal nível envolve tanto elementos de segurança quanto de otimização, com o objetivo de
minimizar o custo total ou maximizar o benefício ao longo da vida útil da estrutura. É
consenso no meio técnico que o projeto ótimo de estruturas deve envolver não apenas
estimativas de custos iniciais, mas, também, todos os custos envolvidos ao longo da vida
útil (DINIZ, 2006; AZEVEDO, 2011; NARVÁEZ, 2012). Portanto, o custo total ao longo
da vida útil da estrutura, CVU, pode ser dado por:

CVU = Ci + Cinsp + Cr + Cd + C f

(4.5)

Em que: Ci é o custo inicial, Cinsp é o custo da inspeção, Cr é o custo do reparo, Cd é o
custo de demolição ou retirada de serviço da estrutura e Cf é o custo associado à falha,
sendo Cf dado por:
n

C f =  Pfi . C fi

(4.6)

i =1

Onde: Pfi é a probabilidade de falha associada ao i-ésimo modo de falha e Cfi é o custo
associado ao i-ésimo modo de falha (exemplos: custo em decorrência de danos, perda de
vidas humanas, etc.).
Desta maneira, o problema de projeto é um problema de otimização sujeito a restrições
quanto à confiabilidade da estrutura (DINIZ, 2006, p. 6).
4.3 - CARACTERIZAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DO FATOR DE SEGURANÇA
GLOBAL EM PROJETOS DE FUNDAÇÕES
Para que seja possível caracterizar a questão da insuficiência do fator de segurança global
(FS) no projeto de fundações apresenta-se, a seguir, a proposta descrita, inicialmente, por
Aoki e Cintra (2002).
Imagine a fundação de um edifício composta por estacas de mesma seção transversal.
Dessa forma, para cada elemento isolado de fundação (estaca), encontra-se um valor para
a capacidade de carga geotécnica (resistência), o qual será chamado de R, e um valor de
carga atuante (solicitação), ao qual será chamado de S.
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Conhecendo a grande variabilidade entre os valores de R e S é possível o
desenvolvimento de uma análise estatística e, dessa maneira, traçar as curvas de
densidade de probabilidade de resistência fR(R) e de solicitação fS(S), conforme
apresentadas na Figura 4.2.

Figura 4.2 – Curvas de densidade de probabilidade de resistência e solicitação (AOKI e
CINTRA, 2010).
Onde:
Sméd = solicitação média das estacas;
Rméd = resistência média ou capacidade de carga geotécnica média das estacas;
A = ponto de inflexão da curva de solicitação;
B = ponto de inflexão da curva de resistência;
σS = desvio padrão das solicitações;
σR = desvio padrão das resistências.
A dispersão em torno do valor médio das variáveis independentes aleatórias R e S é dada
pelos seus respectivos desvios padrão (σR e σS), tal variabilidade também pode ser
expressa pela variação dos dados em relação à média, ou seja, por meio dos coeficientes
de variação υR e υS:

υS =

υR =

σS

(4.7)

Sméd

σR

(4.8)

Rméd
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Onde:
υR = coeficiente de variação das resistências;
υS = coeficiente de variação das solicitações;
Por definição, o conceito de fator de segurança global (FS) considera apenas a relação
entre os valores médios de resistência (Rméd) e de solicitação (Sméd), desconsiderando-se
a variabilidade da capacidade de carga geotécnica e da solicitação, ou seja:

FS =

Rméd
Sméd

(4.9)

Concluem então, Cintra e Aoki (2010, p. 69), que “[...] criamos a ilusão de que o problema
é determinista e, em consequência, que não haveria qualquer hipótese de ruína da
fundação. Esse é o calcanhar de Aquiles dos cálculos baseados em fator de segurança
global”.
Por sua vez, o fator de segurança indica não só o afastamento entre os valores médios de
resistência e solicitação, mas, também, o afastamento entre a posição relativa das próprias
curvas de resistência e solicitação, conforme evidenciado na Figura 4.3. Portanto, quanto
maior o fator de segurança global previsto em projeto, maior a distância entre as curvas
R e S.

Figura 4.3 – Curva de probabilidade de ruína (AOKI e CINTRA, 2010).
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Figura 4.4 – Curva de solicitação e de resistência mais próximas entre si (AOKI e
CINTRA, 2010).
De maneira análoga ao apresentado na Figura 4.3, na 4.4, as curvas interceptam-se no ponto
C. Analisando o entorno de C, observa-se que há pontos em que a solicitação supera a
resistência, caracterizando uma situação de ruína. Incluindo a curva de densidade de
probabilidade de ruína, representada pela linha pontilhada, na região de superposição das
curvas R e S. A probabilidade total de ruína (pr) é dada pela área situada abaixo da linha
pontilhada, matematicamente calculada pela Equação 4.1, apresentada anteriormente.
Quando compara-se as Figuras 4.3 e 4.4 observa-se que, nesta, o FS de segurança é
reduzido, visto que as curvas R e S estão mais próximas de uma superposição e há um
aumento da probabilidade de ruína, pois a área abaixo da linha pontilhada torna-se maior.
Portanto, há uma relação intrínseca entre o fator de segurança global (FS) e a
probabilidade de ruína (pr), o que nos permite classificá-las como variáveis
interdependentes, estabelecendo uma relação intrínseca entre si.
Cintra e Aoki (2010, p. 71) concluem que
[...] em todo estaqueamento, caracterizadas as variabilidades de R e de S, a
cada valor especificado de FS automaticamente está implícita uma
probabilidade de ruína. Trata-se de um mito a crença de que a utilização de um
valor adequado de FS implica a inexistência de risco de ruína. Em razão disso,
é indispensável analisarmos sempre se o valor de pr é aceitável ou não.

Lacasse e Nadim (1996 apud El-Ramly, 2001) apresentam um estudo de reavaliação de
segurança de uma estaca de fundação executada em 1976. Inicialmente, a estaca fora
projetada com base em limitadas informações e com um fator de segurança previsto de
1,79. A reavaliação, conduzida por novas informações acerca dos parâmetros geotécnicos
e do carregamento, permitiu observar um fator de segurança de 1,40. Porém, a
probabilidade de ruína associada a esta reavaliação de projeto foi de 10-4,
significativamente inferior que aquela obtida originalmente, de 5 x 10-3, conforme pode
ser observado na Figura 4.5.
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Figura 4.5 – Análise probabilística de uma estaca de fundação (LACASSE e NADIM,
1996 apud EL-RAMLY, 2001, adaptada).
As novas informações conduziram a uma redução do fator de segurança, mas, contudo,
também reduziram a incerteza dos parâmetros geotécnicos. Ou seja, a estaca possuía
nível de confiabilidade mais alto do que se imaginava originalmente, mesmo com um
fator de segurança inferior ao previsto. Portanto, conforme destaca El-Ramly (2001),
na prática convencional, acredita-se que, quanto maior o fator de segurança de um
empreendimento, maior o seu nível de segurança, o que não é uma verdade, conforme
já evidenciado.
A prática tradicional de projeto de fundações é determinista. Há a tendência de se
trabalhar com um perfil de sondagem do tipo SPT média e a consequente definição de um
valor único de capacidade de carga geotécnica para um grupo/conjunto de estacas
desconsiderando a variabilidade de tal parâmetro. A este valor de capacidade de carga
geotécnica aplica-se um fator de segurança global (FS) para se chegar à carga admissível
geotécnica (Padm). Assim, destacam Aoki e Cintra (2010), mesmo que sejam avaliados os
diferentes valores de solicitação, todos inferiores à carga admissível (determinista,
conforme explicitado), há a falsa impressão de que seja impossível uma condição de
ruína, uma vez que não se despreza a dispersão dos resultados em torno do valor médio,
ou seja, desconhece-se a magnitude do desvio padrão.
Aoki e Cintra (2010) acreditam que graças à prática determinista, muitos projetistas ainda
não se conscientizaram da necessidade de verificar se, para o fator de segurança global
adotado, a probabilidade de ruína associada é aceitável. Mesmo os fatores de segurança
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de norma podem conduzir a valores indesejáveis de probabilidade de ruína.
4.4 - DAS VARIÁVEIS ENVOLVIDAS
A Figura 4.6 apresenta um estaqueamento cujo fator de segurança global (FS) é o mesmo
da Figura 4.3, porém, com menor variabilidade nos valores de capacidade de carga
geotécnica (R), ou seja, graficamente, a curva fR(R) é mais fechada em torno da
resistência média (Rméd).

Figura 4.6 – Curva de resistência mais fechada (menor variabilidade de R) (AOKI e
CINTRA, 2010).
Comparando-se as duas figuras é possível inferir qualitativamente a diminuição da
probabilidade de ruína. Ou seja, mantido o mesmo fator de segurança global, uma curva
do tipo fR(R) mais fechada, fruto de uma menor dispersão de valores de capacidade
geotécnica expresso por um menor coeficiente de variação (υR), resulta em uma menor
probabilidade de ruína (AOKI e CINTRA, 2010). Portanto, obviamente, estaqueamentos
de empreendimentos diferentes, mesmo apresentando um idêntico fator de segurança
global, terão probabilidades de ruína diferentes visto que o formato das curvas fS(S) e
fR(R) serão diferentes para cada obra uma vez que, consequentemente, tem-se valores de
resistência e solicitação próprios de cada situação de obra. Mediante o exposto, é possível
concluir que a probabilidade de ruína não será função única do fator de segurança global
(afastamento entre as curvas R e S) embora interdependentes, mas, também, das formas
das curvas de solicitação e resistência. Isso implica na impossibilidade de se associar,
diretamente, valores de fatores de segurança global a probabilidades de ruína por meio de
tabelas, por exemplo, uma vez que existem variáveis envolvidas inerentes às condições
particulares de cada projeto de fundação.
Partindo-se do princípio que o comportamento das curvas de distribuição seja normal, com
valor médio conhecido, basta considerar o coeficiente de variação para se levar em conta a
forma da curva no modelo matemático. Dessa forma, chega-se a quatro variáveis
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envolvidas no problema: fator de segurança global (FS), probabilidade de ruína (pr),
coeficiente de variação das resistências (υR) e coeficiente de variação das solicitações (υS).
4.5 - MARGEM DE SEGURANÇA
O conceito de margem de segurança é bastante intuitivo e, no contexto do presente
trabalho, pode ser definido como a diferença entre resistência e solicitação, ou seja,
matematicamente:

Z = R−S

(4.10)

Em que: Z = margem de segurança; R = resistência; S = solicitação.
Dessa forma, a ruína ou falha ocorrerá quando Z ≤ 0, pois tem-se R ≤ S. A Figura 4.7
ilustra esta situação, na qual a área hachurada corresponde, exatamente, à região em que
Z ≤ 0.

Figura 4.7 – Função margem de segurança (AOKI e CINTRA, 2010).
Partindo-se do princípio que a solicitação e a resistência sejam independentes, define-se
a função margem de segurança fZ(Z) como:

f Z ( Z ) = f R ( R) − f S ( S )

(4.11)

Dessa forma, tem-se que o desvio padrão σZ da função margem de segurança será dado
por:

σZ =

(σ R ) + (σ S )
2

2

(4.12)

O valor médio da margem de segurança, com base nas curvas de solicitação e resistência,
será expresso por:
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Z méd = Rméd − Sméd

(4.13)

Por sua vez, o fator de segurança pode ser dado por:

FS =

Rméd
Sméd

(4.14)

Então, reescrevendo a equação anterior, é possível relacionar o fator de segurança global
do projeto de fundações com a margem de segurança matematicamente:

Z méd = Sméd ( FS − 1)

(4.15)

Silva (2003) apresenta que, uma vez que a ruína é o evento Z < 0, a probabilidade de ruína
da fundação pode ser definida com base na margem de segurança, da seguinte forma:

pr = P ( Z < 0 ) = FZ ( 0 ) =

0



f Z ( z ) dz

(4.16)

−∞

4.6 - ÍNDICE DE CONFIABILIDADE
Beck (2019, p. 10) caracteriza o índice de confiabilidade (β) como “[...] uma medida
geométrica da probabilidade de falha”. Conforme apontam Aoki e Cintra (2010), o valor
médio da margem de segurança pode ser expresso em termos de unidade de desvio padrão
por intermédio do parâmetro denominado índice de confiabilidade:

Zméd = β . σ Z

(4.17)

Observando a função margem de segurança apresentada na Figura 4.7 pode-se notar que
a distância que separa a margem de segurança média (Zméd) à origem do sistema z = 0
(condição de estado limite) é múltipla do desvio padrão. Quanto maior for o índice de
confiabilidade (β), o qual multiplica o desvio padrão da margem de segurança, maior será
a margem de segurança média e, consequentemente, mais distante da ruína as fundações
estarão uma vez que mais distante da condição Z ≤ 0, Zméd estará. Portanto, é possível
inferir que o índice de confiabilidade a probabilidade de ruína são grandezas inversamente
proporcionais.
Isolando o índice de confiabilidade da Equação 4.17 e sabendo que o coeficiente de
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variação (υ), por usa vez, é dado pela razão entre desvio padrão e a média do conjunto de
dados, tem-se que:

β=

Z méd

σZ

∴β =

1

(4.18)

υZ

Portanto, quanto maior a variabilidade da margem de segurança, expressa por meio do
coeficiente de variação υZ, menor será o índice de confiabilidade expresso por β.
Igualando as equações 4.10 e 4.12, tem-se uma equação que expressa a relação entre a
margem de segurança, o fator de segurança global e o índice de confiabilidade que
confirma a dependência estatística entre estes valores:

β . σ Z = S méd ( FS − 1)

(4.19)

Conforme propõem Aoki e Cintra (2010), desenvolvendo-se a equação 4.19, acima,
chega-se que:

FS =

1 + β υS2 + υ R2 − β 2 υS2 υ R2
1 − β 2 υ R2

(4.20)

A Equação 4.20 indica que, uma vez fixadas as formas das curvas R e S, definidas pelos
respectivos coeficientes de variação υR e υS, o fator de segurança global FS torna-se
dependente do índice de confiabilidade β, ou seja, a segurança e a confiabilidade são
inseparáveis do ponto de vista matemático (AOKI e CINTRA, 2010).
Cardoso e Fernandes (2001) ainda deduziram que:

β=

1−

1
FS

(4.21)

2

 1  2
υ +
 υS
 FS 
2
R

Beck (2019) ressalta que o índice de confiabilidade ou índice de confiabilidade de Cornell é
de extrema importância na confiabilidade estrutural e que a Equação 4.22 é válida apenas
para as variáveis aleatórias resistência (R) e solicitação (S) normais e independentes.
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β=

Rméd − Sméd

(4.22)

σ R2 + σ S2

Ang e Tang (1984) demonstram que a probabilidade de ruína (pr) é função direta do índice
de confiabilidade (β), dada pela seguinte equação:

pr = 1 − Φβ

(4.23)

Onde Φ é a função da distribuição normal acumulada.
Aoki (2009 apud Oliveira, 2013), apresenta que a equação anterior pode ser reescrita, de
maneia aproximada, por:

pr =

1
10β

(4.24)

Conforme nos chama a atenção, Oliveira (2013) destaca que, convenientemente, a
probabilidade de ruína é representada por valores muito reduzidos, sendo, de maneira
prática, indicada na forma da proporção 1:N. Por exemplo: 1:10.000, que significa que há
probabilidade de ruína de uma estaca a cada dez mil estacas com aquelas características.
Portanto, a probabilidade de ruína pode ser escrita como:

pr =

1
N

(4.25)

A relação entre o índice de confiabilidade (β) e o inverso da probabilidade de ruína (N) é
apresentada na Figura 4.8.
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Figura 4.8 - Relação entre índice de confiabilidade e o inverso da probabilidade de ruína
(AOKI e CINTRA, 2010).
Intuitivamente, fica então definida a correspondente probabilidade de segurança das
fundações (ps), dada matematicamente por:

ps = Φβ

(4.26)

Por sua vez, concluem Aoki e Cintra (2010) que fixada a forma das curvas de resistência
e de solicitação, por seus respectivos coeficientes de variação, cada valor de fator de
segurança corresponde a um valor de probabilidade de ruína, inevitavelmente. Portanto,
não se deve adotar o fator de segurança global de uma fundação por estacas
independentemente da probabilidade de ruína envolvida. Fica então explícita a
importância de se fazer a estimativa desse risco e, sobretudo, elaborar projetos com riscos
aceitáveis.
4.7 - METODOLOGIA DE PROJETO DE FUNDAÇÕES POR ESTACAS
INCLUINDO PROBABILIDADE DE RUÍNA
Silva (2006) apresenta uma metodologia que objetiva incluir a análise da confiabilidade
consolidada, por meio do cálculo da probabilidade de ruína das fundações, na verificação
de segurança dos projetos de fundações por estacas.
A metodologia propõe a determinação do índice de confiabilidade e da probabilidade de
ruína para a superfície resistente inferida a partir da metodologia proposta pelos
professores Nelson Aoki e José Carlos Angelo Cintra, apresentadas neste trabalho.
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A proposta parte do princípio de que, para que se possa garantir que uma fundação seja
segura e confiável, dois critérios deverão ser obedecidos na metodologia deste projeto:
1 – Os fatores de segurança considerados no projeto deverão obedecer aos mínimos
normativos vigentes.
2 – A probabilidade de ruína deverá ser considerada adequada para o projeto em questão,
uma vez avaliada por engenheiros projetistas, executores e proprietários do
empreendimento.
A metodologia proposta fora aplicada e validada com base no estudo de caso da fundação
do Píer 3 do Porto de Vila do Conde localizado no estado do Pará. Concluiu-se, então,
que a metodologia pode ser aplicada nas obras de fundações por estacas, especialmente,
para auxiliar nas tomadas de decisões (SILVA, 2006).
A seguir, serão abordadas as premissas da citada metodologia, quanto à forma como serão
determinadas as curvas de distribuição de frequências, das solicitações e das resistências,
considerando as variabilidades que influenciam estas variáveis e as simplificações
adotadas no seu cálculo. Silva (2006) ainda observa que para garantir que a probabilidade
de ruína de projeto seja mantida após a execução da fundação, controles executivos de
campo criteriosos devem ser adotados.
4.7.1 - Determinação da solicitação
A solicitação de cada elemento isolado de fundação (estaca) é variável, o que ficará
bastante claro no desenvolvimento desta tese. Tal variabilidade é função especialmente
da variação do carregamento proveniente da superestrutura, complexidade do modelo
matemático de cálculo das solicitações nas estacas e interação solo-estrutura.
De forma simplificada, a solicitação pode ser determinada através dos seguintes
procedimentos (SILVA, 2006, p. 59):
a) Consideração da solicitação de cada EIF (elemento isolado de fundação),
que compõe a fundação da obra, com valor determinado máximo no projeto;
b) Esta solicitação máxima deve ser calculada, considerando um modelo
estrutural pertinente, sujeito às várias combinações de cargas e parâmetros
previstos pelas normas;
c) Determinação dos parâmetros probabilísticos (média e desvio padrão), que
caracterizam a curva de densidade de probabilidade de ocorrência das
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solicitações, através da análise estatística dos valores individuais de cada EIF
do conjunto.

Russo Neto (2005) ressalta que a medição da real solicitação dos pilares nos elementos
de fundação ainda é um assunto pouco investigado na engenharia. A validade desta
afirmação é baseada nos escassos trabalhos encontrados na literatura. O referido autor
apresenta, em seu trabalho, um estudo contemplando medidas de solicitação normal de
pilares nos elementos de fundação e de recalque com base em instrumentação de uma
obra real. Entre as conclusões apresentadas, Russo Neto (2005) destaca que os resultados
obtidos para as solicitações normais nos pilares foram concordantes com os fornecidos
pelo cálculo estrutural.
4.7.2 - Determinação da resistência
A determinação da capacidade de carga geotécnica foi assunto exaustivamente abordado
no capítulo 3 da presente tese. Com base na proposta de Silva (2006), destaca-se dois
momentos que abordam as fundações de um empreendimento:
- Fase de projeto: etapa em que a capacidade de carga é obtida, via de regra, com base em
dados indiretos, conforme a prática da Engenharia de Fundações brasileira embasada,
essencialmente, em resultados de ensaios de campo, como o SPT;
- Fase executiva: nesta, deve ser avaliado o elemento isoldado de fundação, desde a sua
nega, à realização de provas de carga estática e/ou ensaios de carregamento dinâmico
(provas de carga dinâmica).
Ressalta-se que, na maioria maciça dos casos de fundações, “[...] o elo mais fraco do
sistema estaca-solo é o solo” (SILVA, 2006, p. 59). Tal afirmação evidencia a razão pela
qual este trabalho considera, a priori, que a resistência da estaca é dada pela sua
capacidade de carga.
4.7.3 - Discussões acerca da metodologia
Silva (2006) afirma que a metodologia apresenta limitações decorrentes de
simplificações, modelos de cálculo ou desconsideração de efeitos, tais como:
- O efeito de grupo das estacas que, por definição da NBR 6122 (ABNT, 2019, p. 3),
corresponde ao “[...] processo de interação entre as diversas estacas ou tubulões
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constituintes de uma fundação quando transmitem ao solo as cargas que lhes são
aplicadas” e será desconsiderado;
- Possível redistribuição de esforços nas estruturas, sejam elas hiperestáticas ou
isostáticas, como mostra Russo Neto (2005); fruto, por exemplo, de vinculações de apoio
idealizadas em projeto, porém, não correspondidas executivamente;
- Caracterização da resistência do sistema solo-estaca, definida, via de regra, como já dito,
pela capacidade de carga geotécnica prevista essencialmente na fase de projeto por
métodos semiempíricos fundamentados em dados de investigação geotécnica do tipo
SPT, conforme a prática brasileira;
- “A degradação da superestrutura e da fundação ao longo do tempo. A probabilidade de
ruína aceitável das estruturas cresce com o estado de deterioração das estruturas ao longo
do tempo” (SILVA, 2006, p. 66). A normalização européia expressa pelo Eurocódigo 0
(2009), há anos, recomenda a redução do valor do índice de confiabilidade nas análises
de estado limite último quando se atinge um período referente a 50 anos;
- Os riscos improváveis de serem obtidos, tais como desastres naturais, humanos e mistos;
Conforme destacado por Silva (2006), a probabilidade de ruína cresce com o estado de
deterioração das estruturas ao longo tempo e a durabilidade é um item essencial implícito
nos projetos de engenharia, item este totalmente influenciado pela qualidade das obras. A
qualidade executiva das fundações influencia de maneira clara no sucesso de uma obra,
porém sua medição é dificilmente quantificada.
Neste trabalho não será contemplado o mérito da discussão da qualidade das fundações,
partindo-se, então, do pressuposto de que todos os serviços relacionados à fundação foram
executados com profissionalismo e responsabilidade. A probabilidade de ruína avaliada
levará em consideração somente os aspectos técnicos de projeto: capacidade de carga
geotécnica (resistência) e solicitação nos elementos isolados de fundação em estaca.
Apesar das simplificações da metodologia apresentada baseada na estimativa da
probabilidade de ruína, entende-se que esta é uma alternativa para se prever o
comportamento de uma fundação ainda na fase de projeto (SILVA, 2006).
Silva (2006) ainda ressalta que trata-se de um equívoco pensar que, somente, a realização
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de provas de carga após a conclusão do estaqueamento, independente do número delas,
aumente a segurança e confiabilidade da fundação, pois as provas de carga apenas
constatam ou verificam os valores da resistência in situ. A segurança e confiabilidade só
podem ser impostas se: a) durante a execução, for possível quantificar a resistência a cada
profundidade e, sempre que necessário, aumentar a profundidade de apoio do elemento
estrutural de fundação; b) após a execução da fundação outras medidas possam ser
adotadas: reforço, alteração da superestrutura para redução da solicitação, etc.
4.8 - A CONFIABILIDADE E AS NORMAS DE PROJETO
Para Beck (2019, p. 215),
[...] normas técnicas buscam um equilíbrio delicado entre dois objetivos
conflitantes: garantir a segurança dos usuários, e da sociedade em geral, e
produzir estruturas eficientes, ou economicamente competitivas. A solução
deste conflito torna-se mais difícil porque normas devem atender a toda uma
classe de estruturas, e não a uma estrutura em particular. Normas estabelecem
o nível de risco aceitável para a sociedade [...]”.

As primeiras normas consideravam a determinação das ações variáveis de projeto com
base em um máximo valor histórico observado, porém, dado os curtos períodos de registro
destas ações, elas eram ultrapassadas com frequência, conduzindo à necessidade de se
aplicar a estatística para se analisar registros de vento, por exemplo, conduzindo a valores
mais realistas de projeto (BECK, 2019).
A teoria da confiabilidade estrutural surge no período compreendido entre os anos 19501960, mas apenas entre 1968-1972 apresenta avanços significativos. Uma tabela contendo
um paralelo histórico entre a evolução da confiabilidade e das normas técnicas de projetos
de estruturas pode ser vista em Beck (2019). O autor destaca que as normas técnicas
anteriores a 1982 (e algumas atuais, como o caso da NBR 6122:2019) utilizam a
metodologia das tensões admissíveis, cuja tensão última ou resistência última é dividida
por um fator de segurança global. Ao longo dos anos, o fator de segurança global foi
sendo ajustado, refletindo avanços técnicos e conferindo maior confiança nas
metodologias de cálculo. Desta forma, em 1978, com suporte dos avanços da
confiabilidade estrutural, surgem os conceitos técnicos para o desenvolvimento da teoria
dos estados limites, adotados nas principais normas de projeto atuais e diferenciando-se
pela utilização de fatores de segurança parciais para cada uma das ações e, outros, para a
resistência dos materiais estruturais. Uma característica muito importante desta
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metodologia é que estes fatores parciais de segurança são calibrados com vistas a atingir
índices de confiabilidade previstos (BECK, 2019).
As filosofias para projetos de fundações profundas, conforme propostas pela NBR 6122
(ABNT, 2019), são apresentadas no capítulo 2. Aoki (2008, p. 13) destaca que
[...] no Brasil, o dimensionamento baseado no princípio dos fatores parciais de
segurança ou no conceito de probabilidade de ruína é pouco utilizado em
fundações, embora seja obrigatório, por exemplo, no caso de estruturas de
concreto armado. Em outros países (Canadá, Estados Unidos da América e
União Européia), a prática é semelhante à do Brasil, ressaltando-se que, no
caso da União Européia, exige-se a verificação baseada em fatores parciais
para todos os tipos de estruturas.

De uma maneira geral, os conceitos relativos à confiabilidade já estão mais consolidados
e explícitos nas principais normativas vigentes internacionais, a exemplo, o Eurocode
(Eurocódigo). O Eurocódigo 0 (EN, 2009, p. 17) define confiabilidade como sendo a “[...]
aptidão de uma estrutura ou de um elemento estrutural para satisfazer os requisitos
especificados, incluindo o valor de cálculo do tempo de vida útil para o qual foi projetada.
A confiabilidade é normalmente expressa em termos probabilísticos”. A referida
normativa ainda emite uma nota frisando que “[...] a confiabilidade abrange a segurança,
a utilização e a durabilidade de uma estrutura”.
Conforme destaca Aoki (2008), o Eurocódigo 0 (EN, 2009) prescreve os valores mínimos
do índice de confiabilidade (β) para diversas classes de consequências (CC) considerando
a ruína ou o mau funcionamento da estrutura. A Tabela 4.1 apresenta as classes de
consequências e, associadas a essas classes, a Tabela 4.2 apresenta as classes de
confiabilidade, bem como os valores mínimos de índice de confiabilidade e suas
respectivas probabilidades de ruínas máximas admissíveis.
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Tabela 4.1 – Definição das classes de consequências (EN, 2009).
Classe de
Exemplos de edifícios e de
Descrição
consequências
obras de engenharia civil
Estádios, edifícios públicos em
Consequência elevada em termos
que as consequências do
de perda de vidas humanas; ou
CC3
colapso são elevadas (por
consequências econômicas, sociais
exemplo, uma sala de
ou ambientais muito importantes
concertos)
Edifícios de habitação e de
Consequência média em termos de
escritórios, edifícios públicos
perda de vidas humanas; ou
em que as consequências do
CC2
consequências econômicas, sociais
colapso são médias (por
ou ambientais medianamente
exemplo, um edifício de
importantes
escritórios)
Consequência baixa em termos de
Edifícios agrícolas
perda de vidas humanas; e
normalmente não ocupados
CC1
consequências econômicas, sociais permanentemente por pessoas
ou ambientais pouco importantes
(por exemplo, armazéns),
ou desprezíveis
estufas
Tabela 4.2 – Definição das classes de confiabilidade (EN, 1990, adaptado por Aoki,
2008).
Período de referência de 1 ano
Período de referência de 50 anos
Valor mínimo
Classe de
Máxima
Valor mínimo
Máxima
do fator de
confiabilidade
probabilidade
do fator de
probabilidade de
confiabilidade
de ruína
confiabilidade β
ruína
β
RC3
5,2
9,964E-08
4,3
8,540E-06
RC2
4,7
1,301E-06
3,8
7,235E-05
RC1
4,2
1,335E-05
3,3
4,834E-04
Porém, em nota, o Eurocódigo frisa que, atualmente, os requisitos de confiabilidade são
relacionados ao elemento estrutural da obra de construção analisada que constituem o
objeto de estudo específico.
Phoon (2004) ressalta que novas metodologias de projeto fundamentadas em
confiabilidade já são amplamente adotadas na engenharia de estruturas, porém, não são
prontamente aceitas na comunidade geotécnica, em parte devido a robustez matemática
dos modelos estatísticos e em parte pelo desconhecimento de conceitos probabilísticos.
Projetos baseados em confiabilidade fornecem um meio mais consistente de gerenciar
incertezas, mas não são de forma alguma uma solução perfeita. A tomada de decisão de
engenharia ainda é indispensável. A análise de confiabilidade elimina a necessidade de
adivinhação sobre como as incertezas afetam o desempenho das fundações. O autor ainda
ressalta que o uso de métodos de confiabilidade é o próximo passo lógico em direção a
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uma maior racionalidade nos projetos e seus benefícios potenciais não devem ser
descartados por causa da relutância em avançar além do atual nível de complexidade nos
projetos.
4.9 - DO CONCEITO DE RISCO E O PROCESSO DE OTIMIZAÇÃO DO FATOR
DE SEGURANÇA
Para Beck (2019, p. 19), “[...] risco é a chance (ou probabilidade) de um determinado
nível de dano ocorrer durante um período específico ou associado a uma atividade
específica”.
Beck (2019, p. 18) pontua, ainda, que o
[...] risco está associado a eventos negativos que podem ocorrer com maior ou
menor frequência, ou com menor probabilidade. O risco associado a
determinado evento ou atividade E pode ser definido como o produto da
probabilidade ou frequência de ocorrência do evento, por uma medida das
consequências do evento”

Portanto:

Risco [ E ] = P [ ocorrência de E ] . C [ consequências de E ]

(4.27)

Conforme Aoki (2008, p. 13), “[...] sabe-se que o risco, medido pela consequência da
ruína em termos econômicos, sociais e ambientais, depende do tipo de obra, e da
vulnerabilidade específica do conjunto de elementos estruturais analisado”.
Aoki (2008) e Beck (2019) sugerem que o conceito matemático de risco, apresentado na
Equação 4.18, pode ser dado em função dos custos de determinado empreendimento ou
projeto, melhorando, então, a percepção do risco associado à atividade. Dessa forma, a
parcela C[consequências de E] pode ser substituída pelos custos inerentes.
Nesse sentido, Aoki (2008, p. 18) apresenta um procedimento para a obtenção do risco
associado à ruína das fundações de um determinado empreendimento em função dos
custos para a sua realização:
a) Fixar o número de estacas e calcular as solicitações e o fator de segurança resultante;
b) Determinar as quantidades de serviços e materiais da superestrutura e da fundação;
c) Determinar os custos da superestrutura e da fundação;
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e) Determinar o custo inicial da obra = custo superestrutura + custo fundação;
f) Determinar pf = probabilidade de ruína da fundação, associada ao fator de segurança
resultante;
g) Determinar o custo consequência em caso de ruína (incluindo a vulnerabilidade);
h) Determinar o custo risco = (pf x custo consequência);
i) Determinar o custo total = custo inicial + custo risco;
j) Repetir os passos (a) até (i) para valor crescente de número de estacas;
k) Determinar o ponto da curva de custo total mínimo e determinar o fator de segurança
ótimo.
Aoki (2008) conclui em seu trabalho que a otimização do fator de segurança do ponto de
vista econômico conduz à solução de projeto com custo total mínimo. Esta solução deve
ser analisada considerando aspectos técnicos relacionados à segurança e à confiabilidade
e, aspectos legais relativos aos fatores de segurança mínimos prescritos em Normas. A
solução final a ser adotada no projeto deve atender simultaneamente a todos estes
aspectos, ou seja, cumprir os fatores de segurança mínimos normativos e apresentar uma
probabilidade de ruína considerada admissível. O público em geral, o investidor, o
projetista e o executor devem estar cientes de que a engenharia é uma atividade de risco
e devem trabalhar no sentido de minimizar a probabilidade de ruína estimada.
4.10 - DOS NÍVEIS DE PROBABILIDADE DE RUÍNA – VALORES DE
REFERÊNCIA
Aoki (2005, p. 5) destaca que a
[...] escolha do valor de probabilidade de ruína ou índice de confiabilidade
depende do risco de engenharia que a sociedade julgar mais adequado [...]. Esta
escolha depende do vulto da obra, dos custos de reparação e consequências de
perdas materiais e de vidas envolvidas, no caso de ocorrência de falha da
fundação.

O que nos permite concluir que o critério de adoção da probabilidade de ruína admissível
no projeto é algo subjetivo.
Whitman (1984) ressalta que, especialmente na engenharia geotécnica, não há padrões de
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risco admissível e sugere que um possível caminho é compilar riscos observados em
eventos naturais e provocados pelo homem. O autor apresenta, então, valores de
probabilidade de ruína anual em várias atividades da engenharia civil associadas às
consequências em termos financeiros e perdas de vida, conforme a Figura 4.9. Esses
vários resultados dão alguma indicação de riscos aceitos pelo meio técnico e pela
sociedade, portanto, de risco admissível (WHITMAN, 1984).

Figura 4.9 – Probabilidade de ruína e consequências da ruína (WHITMAN, 1984,
adaptado por AOKI, 2005).
Whitman (1984) cita que, em seu julgamento, considera um índice de confiabilidade de
ordem 2 seria um valor típico comumente aceito na prática da Engenharia Geotécnica.
Porém, na literatura, encontram-se vários exemplos segundo os quais o índice de
confiabilidade assume valores superiores ou inferiores deste, em obras geotécnicas
(COSTA, 2005).
Conforme explicitado por Aoki (2005), a Figura 4.9 mostra que a probabilidade de ruína
anual de fundações situa-se na faixa de 10-2 a 10-3 que corresponde aos índices de
confiabilidade de 2,326 e 3,09, respectivamente.
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Phoon (2004) afirma que o índice de confiabilidade para a maioria dos projetos em
geotecnia situa-se entre 1 e 5, conduzindo à probabilidade de ruína da ordem de 0,16 a 3
x 10-7, respectivamente, conforme pode ser observado na Figura 4.10.

Figura 4.10 – Relação entre índice de confiabilidade e probabilidade de ruína (US
ARMY CORPS OF ENGINEERS, 1997).
Aoki (2011), citando Clemens (1983), apresenta uma escala subjetiva de nível de
probabilidade de ocorrência de eventos segundo as normas militares publicadas pelo
Departamento de Defesa dos Estados Unidos (MIL-STD-882) a fim de balizar nossa
sensibilidade para a questão da fixação da probabilidade de ruína de obras de fundações.
Tais valores são mostrados na Tabela 4.3.
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Tabela 4.3 – Nível de risco em função do índice de confiabilidade (CLEMENS, 1983,
apud AOKI, 2011, adaptado).
Nível
Índice de
Tempo de
Probabilidade
Ocorrência
Frequência
de
confiabilidade
recorrência
de ruína
risco
-7,94
Certeza
1 dia
Todo dia
1,000000
0,00
50%
2 dias
A cada 2 dias
0,500000
0,52
Frequente
1 semana
Toda semana
A
0,300000
1,88
Provável
1 mês
Todo mês
B
0,030000
2,75
Ocasional
1 ano
Todo ano
C
0,003000
3,43
Remota
10 anos
A cada década
D
0,000300
Extremamente
4,01
100 anos
A cada século
E
0,000030
remota
A cada
4,53
Impossível
1.000 anos
0,000003
milênio
5,475E+12
Idade do
7,27
Nunca
1,82E-13
anos
universo
Ahmad e Vannucchi (2003) discutem que um índice de confiabilidade β = 3,0 para o
elemento de estaca isolado conduz a índices de confiabilidade para o grupo de estacas da
ordem de 2,0 a 2,8, Os autores ainda citam Barker et al. (1991) e Withiam et al. (1997)
que recomendam um índice de confiabilidade alvo na faixa de 2,0 a 2,5 para estacas
isoladas.
Dell’Avanzi e Sayão (1998) afirmam que a faixa de variação da probabilidade de ruína e
do índice de confiabilidade é muito ampla. Os autores apresentam, na Tabela 4.4, valores
típicos adotados na prática da Engenharia Geotécnica para a probabilidade de ruína e
índice de confiabilidade.
Tabela 4.4 – Valores típicos de índice de confiabilidade e de probabilidade de ruína
utilizados na Engenharia Geotécnica (DELL’AVANZI e SAYÃO, 1998).
Caso
Índice de confiabilidade (β)
Probabilidade de ruína (pr)
Fundações
2,3 a 3,0
10-2 a 10-3
Taludes de mineração
1,0 a 2,3
10-1 a 10-2
Barragens
3,5 a 5,0
10-3 a 10-5
Estruturas de contenção
2,0 a 3,0
10-2 a 10-3
Boni (2018) destaca que a norma brasileira de fundações NBR 6122 (ABNT, 2019) não
prescreve valores limites para a probabilidade de ruína (pf) ou índices de confiabilidade
(β) mínimos recomendados para projetos de fundação. A adoção explícita desses valores
fica, via de regra, a critério do projetista de fundações.
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CAPÍTULO

5

NOÇÕES BÁSICAS DE GEOESTATÍSTICA APLICADA
Neste capítulo abordam-se aspectos teóricos básicos ligados à Geoestatística.
Inicialmente será apresentado um breve histórico e a definição da ferramenta matemática
conhecida como Geoestática; em sequência têm-se uma fundamentação teórica onde
serão abordados conceitos como fenômeno e inferência espacial, variáveis aleatórias e
regionalizadas, variograma e hipóteses consideradas para as variáveis regionalizadas
segundo a Geoestática. Por fim, será tratada da técnica Geoestatística conhecida como
krigagem ordinária, apresentando de forma direta a sua conceituação matemática.
5.1 – BREVE HISTÓRICO E DEFINIÇÃO DA GEOESTATÍSTICA
Conforme Yamamoto e Landim (2013, p.19), “a Geoestatística tem por objetivo a
caracterização espacial de uma variável de interesse por meio do estudo de sua
distribuição e variabilidade espaciais, com determinação das incertezas associadas”.
O nascimento da Geoestatística se deu em um ambiente ligado à indústria da mineração,
tendo como seus “criadores” Georges Matheron, André Joumel, Alain Marechal e em
especial Daniel Krige (YAMAMOTO e LANDIM, 2013). Conforme Grego et al. (2014),
Krige trabalhando com análise quantitativa de concentração de ouro em minas na África
do Sul concluiu que para encontrar sentido nas variâncias observadas era preciso levar
em conta as distâncias relativas entre as amostras, e assim surgiu o conceito da
geoestatística ou teoria das variáveis regionalizadas (formalizada por MATHERON,
1963), que leva em consideração a localização geográfica e a dependência espacial.
Portanto, com a aplicação dos recursos matemáticos oferecidos pela Geoestatística é
possível estimar o valor de um dado parâmetro geológico/geotécnico para um local onde
não fora medido, utilizando uma função de correlação espacial entre os dados conhecidos
e com variância mínima (VIEIRA, 2000; GREGO et al., 2014). A análise Geoestatística
permite então avaliar a variabilidade e a distribuição espacial das propriedades estudadas
e constitui fundamental ferramenta na análise e descrição detalhada da variabilidade dos
parâmetros do solo (VIEIRA, 2000; CARVALHO et al., 2002; VIEIRA et al., 2002;
GREGO e VIEIRA, 2005).
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Srivastava (1996) estabelece uma comparação entre a estatística clássica e a geoestatística
em que o autor conclui que a primeira necessita da normalidade e independência espacial
entre os dados enquanto que a geoestatística requer a autocorrelação espacial. Como
citado, a estatística clássica assume que os pontos de observação são independentes, o
que, na maioria dos casos, não acontece nos estudos ligados às propriedades dos solos,
pois, os valores dos parâmetros geotécnicos de locais que estão próximos tendem a ser
mais semelhantes do que valores de dados de locais distantes.
5.2 – CONCEITOS BÁSICOS DE GEOESTATÍSTICA – FUNDAMENTAÇÃO
TEÓRICA
5.2.1 – Fenômeno espacial e inferência espacial
Yamamoto e Landim (2013) definem o fenômeno espacial como o conjunto de todos os
valores possíveis da variável de interesse, que define a distribuição e variabilidade
espaciais dessa variável dentro de um dado domínio seja em 2D ou 3D. Portanto, em
termos estatísticos, representa a população, que é o conjunto de todos os valores da qual
uma amostra pode ser extraída.
Os referidos autores ainda definem que (YAMAMOTO e LANDIM, 2013, p. 20):
A amostra é um subconjunto de valores do fenômeno espacial que, se
representativa, deve reproduzir a distribuição e variabilidade espaciais tanto
em tamanho, isto é, número de pontos de dados, como em termos de
distribuição dos pontos no domínio a ser estudado.
Qualquer estimativa baseada em pontos amostrais está, porém, sujeita a uma
incerteza, e, nesse sentido, a metodologia geoestatística se destaca ao oferecer
a incerteza associada à estimativa.

Quanto à interpolação de amostras, Yamamoto e Landim (2013) apresentam que o
processo de reprodução das características do fenômeno espacial baseado em pontos
amostrais é denominado interpolação ou estimativa. A interpolação ou estimativa de um
ponto não amostrado é feita por meio do ajuste de funções matemáticas locais (pontos
mais próximos ao ponto não amostrado) ou globais (todos os pontos amostrais).
Os autores ainda ressaltam que a interpolação ou estimativa em pontos não amostrados é
sempre necessária, pois a amostragem nunca é feita em pontos muito próximos entre si,
devido, especialmente, à limitação econômica.
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A título de ilustração do disposto, a Figura 5.1 apresenta três amostragens de mesmo
tamanho, mas com diferentes distribuições espaciais de um determinado fenômeno
espacial. Destaca-se que cada amostragem conduz a uma estimativa espacial diferente do
fenômeno espacial, ou seja, a disposição da amostragem também influência a inferência
espacial do fenômeno.

Figura 5.1 - Processo de inferência de fenômeno espacial com base na amostragem
(YAMAMOTO e LANDIM, 2013).
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5.2.2 – Variáveis aleatórias e regionalizadas
Drumond (2017) define uma variável aleatória como uma função em que se associa cada
elemento do conjunto universo à um valor real, e a este uma dada probabilidade.
Uma variável regionalizada pode ser definida como uma função numérica com
distribuição espacial, que varia de um ponto a outro com aparente continuidade, mas cujas
variações não podem ser representadas por uma função matemática simples
(MATHERON, 1963; CAMARGOS, 1998; VIEIRA, 2000). Grego et al. (2014) definem
Geoestatística como sendo um ramo da estatística que aplica o conceito de variáveis
regionalizadas na avaliação da variabilidade espacial de um determinado parâmetro.
Conforme Drumond (2017) uma variável aleatória regionalizada é uma variável aleatória
associada a uma identificação no espaço, normalmente em coordenadas cartesianas (x, y,
z). O autor destaca que uma peculiaridade da variável aleatória regionalizada é que ela
assume valor determinístico nos pontos (locais) amostrados. Em outras palavras, no ponto
amostrado, o único valor possível da variável aleatória regionalizada é o valor da amostra.
Quando a variável aleatória regionalizada é definida para todo o domínio do espaço então
tem-se uma função aleatória Z(x).
Duas variáveis aleatórias são consideradas independentes quando a sua covariância é
igual a zero. Nos fenômenos geológicos tais como em muitos daqueles descritos pela
natureza, os fenômenos mais proximais tendem a ser mais dependentes. Determinando
assim uma lei de conectividade ou correlação da função aleatória Z(x) pode-se tentar
prever uma realização de uma variável aleatória Z(xi) em um local desconhecido. Este
valor é indeterminado, mas, no entanto, é possível assegurar que uma dada realização
tenha uma maior probabilidade de existir, mesmo que isso não ocorra (DRUMOND,
2017).
Para Yamamoto e Landim (2013) o formalismo geoestatístico é baseado no conceito da
dependência espacial e no entendimento de que cada ponto no espaço não apresenta um
valor único, mas sim uma distribuição de probabilidade de ocorrência de valores.
No ponto x, a propriedade Z(x) será uma variável aleatória com média, variância e uma
função de distribuição acumulada. No espaço existem infinitos pontos {xi, i = 1, 2, ...}
em que os valores {z(xi), i = 1, 2, ...} são realizações das funções aleatórias com suas
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distribuições de probabilidade. O conjunto de variáveis aleatórias constitui uma função
aleatória ou um processo aleatório ou processo estocástico, e o conjunto de valores reais
de Z(x), que inclui a realização da função aleatória, é conhecido como variável
regionalizada (YAMAMOTO e LANDIM, 2013).
O conceito apresentado por Yamamoto e Landim (2013) é bem diferente do tradicional,
que considera cada observação pontual como o resultado independente de uma variável
casual. Uma variável regionalizada é entendida, porém, como uma única realização de
uma função casual, possuindo dependência espacial. Desse modo, o seu entendimento
pode descrever melhor o padrão espacial do fenômeno em estudo.
5.2.3 – Variograma e hipóteses consideradas para as variáveis regionalizadas
segundo a geoestatística
Segundo Yamamoto e Landim (2013) para entender a variação espacial do processo
aleatório subjacente, deve-se levar em consideração a possibilidade de que o valor de cada
ponto no espaço está relacionado, de algum modo, com valores obtidos de pontos situados
a certa distância, sendo razoável supor que a influência é tanto maior quanto menor for a
distância entre os pontos. Isso significa que a inferência da continuidade espacial de uma
variável regionalizada pode ser feita com valores amostrais tendo como base a estatística
de dois pontos. Aplicando-se as definições da função covariância e função variograma,
verifica-se que elas dependem apenas de dois pontos x1 e x2 situados a uma distância h =
x1 - x2, então cada par de pontos é considerado uma realização diferente, o que toma
possível a inferência estatística dessas. Para determinação do modelo de correlação
espacial da variável regionalizada, calcula-se experimentalmente essa correlação usando
os pontos amostrais e, em seguida, ajusta-se um modelo teórico. Esse modelo teórico
permite determinar o valor da correlação espacial para qualquer distância dentro do
espaço amostrado.
Para Soares (2006), o conjunto de variáveis aleatórias {Z(xi), i = 1, ..., n} correlacionadas
entre si constitui uma função aleatória cuja amostragem fornece uma realização z(xi).
Desta forma, com uma única realização torna-se impossível determinar as estatísticas
descritivas no ponto xi desta função, tais como média e variância. Então, a solução
consiste em assumir que as variáveis aleatórias tenham a mesma média:
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E [ Z ( x1 ) ] = E [ Z ( x2 ) ] = ... = E [ Z ( xn ) ] = m

(5.1)

Em que:
E[Z(xi)] = esperança matemática no ponto xi da função Z;
m = média.
Desta forma, conforme ressalta Bezerra (2014), a média é constante para todas as
variáveis aleatórias no espaço x, independentemente da sua localização espacial xi, e neste
caso, os dois primeiros momentos (média e variância) são tomados como invariantes
sobre efeitos de translações do espaço ou do tempo.
Ou seja, a média m passa a ser independente da localização e pode ser obtida como a
média aritmética das realizações das variáveis aleatórias:

m = E [ Z ( x)] =

1
n

n

 Z (x )
i =1

(5.2)

i

A variância associada à média pode ser calculada como:

{

Var [ Z ( x ) ] = σ 2 [ Z ( x ) ] = E [ Z ( x ) − m]2

}

(5.3)

No contexto da Geoestatística, a covariância (C) mede a relação entre valores da mesma
variável, obtidos em pontos separados por uma distância h, conforme uma determinada
direção (YAMAMOTO e LANDIM, 2013). Portanto, a covariância de uma variável
regionalizada para pontos separados por uma distância h pode ser definida
matematicamente como:

C ( h ) = E {[ Z ( x + h) − m ][ Z ( x ) − m ]}

(5.4)

Em que h representa um vetor entre dois pontos x1 e x2 no espaço tridimensional.
Ressalta-se que a covariância para uma distância nula (h = 0) é igual à variância da
variável regionalizada Z(x), ou seja:

{

C ( h = 0) = Var [ Z ( x ) ] = E [ Z ( x ) − m ]2
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}

(5.5)

Por sua vez, a função variograma (γ) é definida como a variância do incremento [Z(x+h)
– Z(x)], matematicamente:

1
2

{

}

1
2

γ (h) = E [ Z ( x + h) − Z ( x)] = Var [ Z ( x + h) − Z ( x)]
2

(5.6)

De forma objetiva pode-se dizer que o variograma é uma representação matemática da
modelagem espacial da dispersão de uma variabilidade. O variograma reflete a estrutura
do fenômeno estudado, quantificando as correlações espaciais existentes para amostras
separadas por uma distância h (ISAAKS e SRIVASTAVA, 1989; FOLLE, 2002;
BEZERRA, 2014).
Yamamoto e Landim (2013, p. 35) destacam que:
Com relação ao termo variograma, há uma confusão terminológica na literatura
geoestatística. Alguns autores preferem essa terminologia, como Wackernagel
(2003), por exemplo; outros, a denominação semivariograma, a exemplo de
Journel e Huijbregts (1978). Segundo Bachmaier e Backes (2008), a confusão
a respeito do prefixo semi surgiu porque Matheron (1965) tinha em mente a
variância das diferenças [Z (x + h) - Z (x)], mas o valor desejado, na prática,
era a metade dessa diferença, que fornece a variância da diferença de pares de
pontos separados por h. Na realidade, o prefixo semi se deve à divisão da média
das diferenças ao quadrado por dois. Portanto, 2γ(h) é chamado de variograma
e ½ γ(h), de semivariograma, por causa da divisão por dois. Muitos
pesquisadores simplesmente chamam o semivariograma de variograma, mas,
nos cálculos, sempre consideram a divisão por dois.

Com base na Equação 5.6 é possível concluir que o variograma pode ser definido como
a medida da variância dos acréscimos da variável regionalizada em estudo.
A Figura 5.2 apresenta as formas mais comuns de um semivariograma e dos seus
principais parâmetros.
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Figura 5.2 - Exemplo de semivariograma e de suas partes constituintes fundamentais
(BEZERRA, 2014).
Os parâmetros do semivariograma representados na Figura 5.2 são definidos como sendo
(BEZERRA, 2014):
- Alcance (range): corresponde à máxima distância dentro da qual as amostras
apresentam-se espacialmente correlacionadas. A partir do alcance (ou range), não mais
existe correlação entre os pares de valores da variável aleatória e estes podem ser ditos
independentes (DRUMOND, 2017).
- Patamar (C = C0+C1): é o máximo valor do semivariograma, atingido no valor do
alcance. Conforme Drumond (2017), o patamar representa o estabelecimento da máxima
dispersão admissível.

É neste nível que se considera a independência espacial entre as

amostras, uma vez que a variância da diferença entre pares de amostras converge ou se
torna invariante com a distância h.
- Efeito pepita (C0): representa uma descontinuidade do variograma. Significa que,
mesmo a pequenas distâncias h, as amostras apresentam algum tipo de variância não
explicada. Algumas explicações para existência de C0 podem ser: erros de medição e uma
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provável descontinuidade do espaço em razão da escala considerada para a amostragem
(ISAAKS e SRIVASTAVA, 1989). Teoricamente, se espera que a semivariância quando
h = 0 seja também nula, ou seja, γ(h=0) = 0.
- Contribuição = C1: é a diferença entre o patamar (C) e o efeito pepita (C0).
Conforme destacam-se na Figura 5.3, o variograma experimental pode assumir várias
formas dependendo da continuidade espacial das amostras, da sua variabilidade e do
suporte de amostragem (BEZERRA, 2014).
Conforme Bezerra (2014, p. 74):
Para se construir o variograma, é necessária uma procura de pares de pontos
igualmente espaçados para cada valor (módulo) do conjunto de vetores h .

{}

Na procura dos pares de amostras espaçadas por um determinado vetor h , um
processo de gráfico é empregado para determinar a direção (θ) e as regiões de
busca dos pontos que atendem a critérios de espaçamento h .

A Figura 5.3 ilustra os parâmetros para o cálculo/definição do variograma. Conforme
Bezerra (2014), o espaço de interesse é então divido em regiões de influência da
amostragem para se determinarem os pontos que serão considerados da mesma família
de espaçamento, adotando-se para isso tolerâncias angulares e de espaçamento.

Figura 5.3 - Parâmetros para o cálculo do variograma: (a) busca isotrópica; (b) busca
direcional (BEZERRA, 2014).
Após a determinação do variograma experimental (aspecto gráfico), este deve ser
traduzido por algum modelo matemático de variograma (modelo teórico) que melhor se
ajuste àquele variograma experimental. Neste contexto, diversos são os modelos
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matemáticos teóricos de ajuste de variogramas, cujas equações visam representar
fenômenos espaciais (BEZERRA, 2014).
A prática tem mostrado que alguns modelos têm satisfeito a maioria das suas aplicações,
embora exista uma infinidade de funções que se ajustam aos semivariogramas
experimentais, fundamentados nas suposições teóricas das variáveis regionalizadas
(STURARO, 2015). Dentre os modelos matemáticos teóricos de variogramas temos:
linear, esférico, gaussiano e exponencial, ambos ilustrados na Figura 5.4.

Figura 5.4 - Exemplos de alguns modelos teóricos de ajuste de variogramas
(BEZERRA, 2014).
As etapas de procedimento de cálculo e modelagem de variogramas experimentais são
sintetizadas na Figura 5.5. Na imagem (A) é apresentado o mapa de pontos amostrados;
em (B) tem-se dois variogramas experimentais; nas imagens (C) e (D) tem-se os vetores
usados nos cálculos dos variogramas experimentais da imagem (B); a imagem (E) destaca
o comportamento dos variogramas próximo à origem, demonstrando alta continuidade;
nas imagens (F) e (G) tem-se as relações gráficas Z(x) x Z(x+h); a imagem (H) apresenta
os modelos teóricos ajustados aos variogramas experimentais (YAMAMOTO e
LANDIM, 2013).
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Figura 5.5 – Síntese do procedimento de cálculo e modelagem de variogramas
experimentais (YAMAMOTO e LANDIM, 2013).
5.3 - A KRIGAGEM ORDINÁRIA
Drumond (2017) destaca que a ferramenta geoestatística conhecida como krigagem é um
termo genérico que expressa um conjunto de metodologias de estimativa que levam em
consideração o mínimo valor do erro, dentre essas metodologias pode-se destacar:
krigagem ordinária, krigagem simples, krigagem universal, etc.
Conforme Bezerra (2014), a krigagem é um processo otimizado de regressão de um
conjunto de valores amostrados ao redor do ponto ou espaço a ser estimado. No processo
de estimação, os valores amostrais recebem pesos (que correspondem a um grau de
influência na interpolação) de acordo com covariância espacial entre os pontos amostrais
e o próprio ponto estimado. Na krigagem, os pesos dados a cada amostra são calculados
através de funções que decrescem em função da distância destas amostradas ao ponto
estimado. Tal função de ponderação decrescente com a distância é semelhante aos
processos determinísticos, porém, na krigagem busca-se minimizar a variância dos
valores estimados em torno da sua média esperada em cada ponto estimado.
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Yamamoto e Landim (2013) explicitam que estimativas geoestatísticas são, via de regra,
superiores aos demais métodos de interpolação numérica, pois fazem uso da função
variograma, que não é simplesmente uma função da distância entre pontos, mas depende
da existência ou não do efeito pepita, da amplitude e da presença de anisotropia. Na
impossibilidade de obtenção de um modelo de correlação espacial, métodos de
interpolação não estocásticos, que não necessitam do variograma, podem ser
considerados (Figura 5.6). A estimativa geoestatística tem por objetivo a modelagem do
fenômeno espacial em estudo, ou seja, determinar a distribuição e variabilidade espaciais
da variável variograma de interesse.

Figura 5.6 – Interpolação x krigagem (YAMAMOTO e LANDIM, 2013).
Conforme Camargo (1998) o que diferencia a krigagem de outros métodos de
interpolação é a estimação de uma matriz de covariância espacial que determina os pesos
atribuídos às diferentes amostras, o tratamento dos dados, a vizinhança a ser considerada
no procedimento inferencial e o erro associado ao valor estimado. Além disso, a krigagem
também fornece estimadores exatos com propriedades de não tendenciosidade e
eficiência.
A não tendenciosidade significa que em média a diferença entre valores estimados e
observados para o mesmo ponto dever ser nula e ter mínima variância (GREGO et al.,
2014).
Camargo (1998, p. 5-19) afirma que:
A diferença entre a krigagem e outros métodos de interpolação é a maneira
como os pesos são atribuídos às diferentes amostras. No caso de interpolação
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linear simples, por exemplo, os pesos são todos iguais a 1/N (N = número de
amostras); na interpolação baseada no inverso do quadrado das distâncias, os
pesos são definidos como o inverso do quadrado da distância que separa o valor
interpolado dos valores observados. Na krigagem, o procedimento é
semelhante ao de interpolação por média móvel ponderada, exceto que aqui os
pesos são determinados a partir de uma análise espacial, baseada no
semivariograma experimental. Além disso, a krigagem fornece, em média,
estimativas não tendenciosas e com variância mínima.

Conforme Folle (2009, p. 19):
O método de krigagem ordinária (KO) é parte fundamental da geoestatística
linear, sendo um método que fornece valores estimados não tendenciosos
pontuais ou médias de blocos, partindo de um modelo de covariância/variância
e de uma variável em seu domínio geoestatístico. A KO define uma média
ponderada das amostras com mínima variância de erro, ou seja, mínima
variância de estimativa.

Drumond (2017) destaca que é importante compreender que estimar é um processo
sempre associado ao erro, porém, é possível reduzi-lo ao máximo possível durante uma
estimativa e encontrar o valor mais provável de ocorrência.
Na krigagem ordinária utiliza-se um estimador, que é uma combinação linear de vários
valores de amostras ao redor do ponto a ser estimado, para determinar a realização de
uma variável aleatória em um ponto desconhecido (DRUMOND, 2017).
Suponha-se que se queira estimar valores, z*, para qualquer local, x0, onde não se tem
valores medidos, e que a estimativa deve ser uma combinação linear dos valores medidos,
então, matematicamente:
n

z *( x0 ) =  λi z ( xi )

(5.7)

i =1

Onde:
z*(x0) = valor estimado da variável regionalizada no local;
z(xi) = valores obtidos por amostragem no campo, onde varia de 1 até n amostras;
n = número de valores medidos z(xi);
λi = peso associado a cada valor medido na posição espacial, z(xi).
É válido destacar que o estimador da Equação 5.7, até então, não apresenta nada de
novidade, pois, praticamente todos os métodos de interpolação seguem essa forma.
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Porém, no método da krigagem, os pesos são variáveis de acordo com a variabilidade
espacial evidenciada no semivariograma. Esse estimador nada mais é que uma média
móvel ponderada. O que torna a krigagem um interpolador ótimo, então, é a maneira
como os pesos são distribuídos (VIEIRA, 2000).
Conforme Yamamoto e Landim (2013), os pesos ótimos são calculados sob duas
condições de restrição: a) que o estimador não seja enviesado e b) que a variância de
estimativa seja mínima. O não viés da estimativa é obtido quando o erro, diferença entre
o valor real e o valor calculado, é igual a zero, portanto:

E { z *( x0 ) − z ( x0 )} = 0

(5.8)

A condição de não viés é que:
n

λ
i =1

i

=1

(5.9)

A variância de estimativa ou a variância do erro de estimativa é calculada como:

σ E2 = Var [ z *( x0 ) − z ( x0 )]

(5.10)

As Equações 5.8 e 5.10 envolvem a grandeza z(x0), que é o valor real em um ponto não
amostrado, então desconhecida. Conforme Isaaks e Srivastava (1989) e Yamamoto e
Landim (2013), a solução para esse problema é baseado em um modelo probabilístico, de
tal forma que os valores desconhecidos são considerados realizações de um processo
aleatório, assim como são os valores da variável aleatória {z(x1), i = l, n}. A minimização
da variância do erro de estimativa será dada por:

{

}

σ E2 = E [ z *( x0 ) − z ( x0 ) ] − { E [ z *( x0 ) − z ( x0 )]}
2

2

(5.11)

Expandindo-se a Equação 5.11 chega-se a uma expressão da variância do erro de
estimativa em termos da função covariância, de forma que:

σ E2 = C (0) − 2 λi C ( x0 − xi ) +  λi λ j C ( xi − x j )
i

i

(5.12)

j

Utilizando-se a técnica dos multiplicadores de Lagrange é possível encontrar o ponto de
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mínimo desta equação. A demonstração matemática pode ser vista em Isaaks e Srivastava
(1989). O resultado pode ser expresso de forma matricial:

 C11
 ⋮

Cn1

 1

… C1n
⋱ ⋮
⋯ Cnn
⋯ 1
C

1   λ1   C10 
⋮   ⋮   ⋮ 
=
1  λn  Cn 0 
   
0  α   1 
W

(5.13)

D

Conforme Bezerra (2014), C é uma matriz composta pelos valores da covariância entre
as amostras (variáveis aleatórias e z(xi) e z(xj)) em função das posições espaciais relativas.
O vetor D contém as covariâncias Ci0 entre as variáveis z(xi) e a variável a ser estimada
z(x0) na localização onde se realizará a estimativa por krigagem. Desta forma, o vetor W
é a solução do sistema e contém os pesos da krigagem , bem como o multiplicador de
Lagrange α introduzido.
A matriz apresentada em 5.13 permite calcular os ponderadores (λi) para um ponto não
amostrado na localização x0, pela denominada krigagem pontual.
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CAPÍTULO

6

METODOLOGIA
No presente capítulo serão descritos, brevemente, a tipologia da pesquisa, bem como os
dados utilizados para o seu desenvolvimento; os softwares que foram empregados para a
viabilização das análises que serão descritas no capítulo 8 e as etapas processuais da
pesquisa.
6.1 – TIPOLOGIA DA PESQUISA
A pesquisa possui caráter numérico, com possibilidade de aplicações práticas
imediatas. Dessa forma, todo o desenvolvimento desta tese está vinculado à dados e
documentos reais amparados por um estudo de caso que será apresentado a posteriori,
com mais riqueza de detalhes, no capítulo 7. Tais dados constituem-se,
essencialmente, por:
1. Projetos arquitetônico e estrutural do empreendimento;
2. Planta de carga, projetos geotécnico e estrutural de fundações;
3. Características geométricas dos elementos estruturais: seção transversal,
comprimento, etc.
4. Relatórios de sondagem do tipo SPT (Standard Penetration Test);
5. Relatórios de ensaios de carregamento dinâmico.
6.2 – SOFTWARES UTILIZADOS
6.2.1 – Cypecad
O Cypecad é um software para dimensionamento de estruturas de concreto armado com
interface gráfica dinâmica e intuitiva, que visa facilitar o desenvolvimento de projetos. O
programa possui todas as ferramentas para realizar o cálculo estrutural, perpassando pelo
lançamento, análise estrutural, dimensionamento e detalhamento dos elementos
estruturais, respeitando os aspectos normativos vigentes no Brasil.
No presente trabalho, o Cypecad, na versão 2018, foi empregado para a obtenção das
solicitações normais nas estacas, fruto da combinação das ações provenientes do pilar.
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Para tanto, foi feito o lançamento da estrutura no software, conforme Figura 6.1, com
base na concepção estrutural original do projeto.

Figura 6.1 – Interface de lançamento da estrutura no Cypecad 2018.
Em sequência, conforme a planta de carga em posse, procedeu-se à entrada das
solicitações dos pilares (esforços verticais, horizontais e momentos). Uma vez
processada, ou seja, calculada a estrutura, viabilizou-se a obtenção das solicitações
normais nas estacas, conforme pode ser observado na Figura 6.2, via módulo Strut3D,
incorporado ao Cypecad na versão 2018. Trata-se de uma rotina computacional que
permite a visualização tridimensional dos modelos de bielas e tirantes gerados para as
verificações dos blocos de coroamento. Dessa forma, é possível obter as solicitações, em
termos de forças, atribuídas a cada uma das bielas de compressão que atuam no topo de
cada uma das estacas.
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Figura 6.2 –Interface do módulo Strut3D (Cypecad 2018) para o pilar P-38.
O software ainda gera um relatório especificando a solicitação normal obtida para cada
uma das estacas que compõem o bloco analisado. A Figura 6.3 ilustra o relatório de
solicitações normais nas estacas do bloco de coroamento referente ao pilar P-38.

Figura 6.3 – Relatório de solicitações normais nas estacas do bloco de coroamento do
pilar P-38.
6.2.2 – Isatis
Isatis é um software destinado à análise geoestatística de uso bastante abrangente. O
software, apesar de desenvolvido com foco na mineração, permite uma geomodelagem
avançada de dados de sondagem do tipo SPT, finalidade esta para a qual o programa na
versão 2018 será empregado, permitindo a importação dos dados de sondagem SPT
(Figura 6.4, a); caracterização da continuidade espacial dos dados, por meio de variografia
experimental (Figura 6.4, b), e a modelagem matemática da equação que descreve tal
variograma; avaliação dos resíduos de NSPT via krigagem ordinária, com a geração de
bloco (Figura 6.4, c); validação do modelo krigado e a geração dos espectros de perfis de
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SPT nos pontos de interesse não amostrados (Figura 6.4, d).

Figura 6.4 – Interfaces gráficas do software Isatis®: (a) representação dos perfis
amostrados; (b) variograma experimental; (c) blocos de resíduos de NSPT; (d) espectros
dos perfis de sondagem nos pontos de interesse não amostrados.
6.2.3 – Rmarkdown (R), Rstudio e Minitab
O Rmarkdown (ou somente R) é um software livre que permite, por meio da
implementação de linguagem de programação, a modelagem e resolução de problemas
estatísticos e o RStudio, por sua vez, é um software que permite uma melhor visualização
de interface e gráfica dos recursos matemáticos do Rmarkdown. No presente trabalho os
softwares Rmarkdown e RStudio, versão 3.6.1, foram empregados para o tratamento
estatístico dos dados de solicitações e resistências das estacas e desenvolvimento das
curvas Q-Q plot (Figura 6.5, a), dos testes de normalidade de Shapiro-Wilk e
Kolmogorov-Smirnov (Figura 6.5, b), avaliação de outliers por meio de gráficos do tipo
box plot (Figura 6.5, c) e representação gráfica das curvas de distribuição Normal (Figura
6.5, d).
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Figura 6.5 – Interfaces gráficas utilizadas do software R 3.6.1: (a) curva Q-Q plot; (b)
testes de normalidade; (c) gráfico box plot; (d) curva de distribuição Normal.
O Minitab é um software análogo ao R, mas, sem interface programável, sendo, portanto,
de utilização mais simples e direta para o tratamento estatístico, porém, com menos
recursos de análise. A versão 19 do Minitab foi empregada para o desenvolvimento de
estudos de estatística descritiva (Figura 6.6, a) e, especialmente, para a representação
gráfica conjunta das curvas de distribuição Normal das solicitações e resistências (Figura
6.6, b).

Figura 6.6 – Interfaces gráficas do Minitab 19: (a) entrada de dados e estatísticas
descritivas; (b) curvas de distribuição Normal das solicitações e resistências conjuntas.
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6.2.4 - Excel
O Excel é um software da Microsoft voltado para a organização e análise de dados,
permitindo a geração de planilhas, gráficos e implementação de equações de forma a
desenvolver cálculos de forma automatizada.
Neste trabalho utilizou-se o Excel versão 2010 para:
- a implementação das metodologias semiempíricas de cálculo de capacidade de carga
geotécnica, a fim de se obter uma memória de cálculo automatizada e organizada;
- desenvolvimento de gráficos, retas de ajuste ao conjunto de dados, determinação do
coeficiente de determinação (Figura 6.7);

Figura 6.7 – Interface gráfica do Excel para a organização de dados, geração de gráficos
e definição de retas de ajuste.
- implementação de uma rotina de cálculo para a análise de probabilidade de ruína de
fundações (Figura 6.8).
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Figura 6.8 – Interface gráfica do Excel para a análise de probabilidade de ruína de
fundações.
6.3 – ETAPAS PROCESSUAIS DA PESQUISA
Esta pesquisa fundamentou-se por meio de revisão bibliográfica e dos conceitos
apresentados nos capítulos 3, 4 e 5. De forma a apresentar o estudo de caso, cuja presente
tese se apoiará, optou-se por criar um capítulo (capítulo 7) com foco em sua apresentação
de forma a abordá-lo com maior riqueza de dados e informações.
Inicialmente, organizou-se os dados de sondagem do tipo SPT de forma a se obter
parâmetros da estatística descritiva e, com base nos estudos de Duncan (2000), Harr
(1984), Kulhawy (1992), Phoon e Kulhawy (1996) e Phoon (2008) discute-se a
variabilidade dos dados de SPT e da indefinição do que seriam regiões representativas
geotécnicas citada pela NBR 6122 (ABNT, 2019).
Posteriormente, partiu-se para o tratamento geoestatísticos dos dados do solo
provenientes de ensaio de campo (adotado, nesta pesquisa, o ensaio SPT). Foram gerados
espectros de perfis de sondagem em pontos não amostrados e de interesse com base em
krigagem ordinária empregando-se o software Isatis® versão 2018.
Com base no relatório dos ensaios de carregamento dinâmico (resistências laterais e de
ponta mobilizadas nas estacas) e os dados de sondagem extrapolados tornou-se possível
definir valores médios de tensão lateral mobilizada ao longo do fuste da estaca e de tensão
mobilizada na ponta da mesma para determinado tipo de solo. Dessa forma, desenvolveuse uma metodologia para a obtenção da capacidade de carga geotécnica de estacas prémoldadas em argila arenosa na região de Uberlândia-MG. Tal metodologia foi validada
de forma prática comparando-se os resultados obtidos com os resultados dos ensaios de
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carregamento dinâmico pertinentes bem como a aplicação de metodologias já
consagradas de previsão de capacidade de carga geotécnica de estacas, quais sejam: Aoki
e Velloso (1975), Décourt e Quaresma (1978, 1996) e Teixeira (1996).
Uma análise de desempenho dos citados métodos e do método proposto foi desenvolvida
empregando-se o Excel, versão 2010, de forma que foi definida uma reta de ajuste
relacionando as resistências laterais e de ponta obtidas para cada um dos métodos e para
cada uma das estacas ensaiadas em relação aos resultados de referência (obtidos via
ECD’s), avaliou-se, então, os coeficientes de determinação R² obtidos para cada uma das
metodologias.
Avaliou-se, também, o efeito do embuchamento (ou tamponamento) na ponta das estacas
de seção vazada. Para tanto, calculou-se a resistência mobilizada na ponta das estacas via
metodologias semiempíricas já citadas, inicialmente, desconsiderando-se o efeito e,
posteriormente, considerando-se o efeito (seguindo as premissas da ABNT NBR
6122:2019), e comparou-se esses resultados com os valores de referência obtidos via
ensaio de carregamento dinâmico, para uma análise crítica.
Quanto à análise de probabilidade de ruína das fundações do empreendimento, uma vez
que há grande diferença de utilização entre o edifício multiuso e a rampa de acesso,
implicando no nível de solicitação das fundações, optou-se por estudá-los separadamente.
Empregando-se o software Cypecad (versão 2018) foi possível obter a solicitação Normal
atuante em cada estaca. Com o conjunto de solicitações, valendo-se dos softwares R
(versão 3.6.1) e Minitab (versão 19), além dos dados de estatística descritiva, foi possível
desenvolver a curva de distribuição de probabilidades e, aplicando-se os testes de
normalidade (Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov) concluir se o conjunto de dados
comportava-se com uma distribuição Normal. Quanto às resistências das estacas
(capacidades de carga geotécnicas) considerou-se os resultados dos ensaios de
carregamento dinâmico, uma vez que são resultados mais realistas quanto à mobilização
de resistência na interface estaca/solo do que os resultados obtidos, empregando-se
metodologias semiempíricas. Quanto à análise estatística dos resultados de resistência,
procedeu-se de maneira análoga às solicitações. Finalmente, aplicando-se a teoria
apresentada no capítulo 4, calculou-se a probabilidade de ruína das fundações que
compõem o edifício multiuso e a sua rampa de acesso.
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CAPÍTULO

7

ESTUDO DE CASO
O desenvolvimento desta tese, conforme descrito anteriormente, baseia-se em dados reais
da fundação de um empreendimento. Por sua vez, o presente capítulo tem como
fundamento apresentar este empreendimento que servirá como estudo de caso para a
investigação que se seguirá. Inicialmente, será feita uma apresentação geral do
empreendimento com dados numéricos, fotos da obra executada e elementos do projeto
de arquitetura; na sequência, será apresentado o projeto de fundações com descrição das
tipologias de estacas utilizadas e a indicação de elementos de projeto; posteriormente,
serão apresentadas as características geológico-geotécnicas da região de estudo bem
como os resultados das sondagens do tipo SPT; em seguida, será tratado dos ensaios de
carregamento dinâmico, em que serão apresentados os resultados obtidos via metodologia
CASE e via metodologia CAPWAP; e, finalmente, tem-se os quadros de cargas
características atuantes nas fundações.
7.1 – APRESENTAÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO
O estudo de caso é sobre um edifício multiuso com as seguintes áreas aproximadas
construídas: pavimento térreo – 1.265,00 m², pilotis – 513,00 m², 2º pavimento – 1.552,75
m², 3º pavimento – 762,34 m²; 4º pavimento – 762,34 m², totalizando 4.855,43 m² de área
construída e por uma rampa de acesso. As Figuras 7.1 e 7.2 são fotos reais do
empreendimento já executado e a Figura 7.3 ilustra as partes que compõem o estudo de
caso em planta de locação.

Figura 7.1 – Vista lateral do edifício e da rampa de acesso (MESQUITA, 2019).
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Figura 7.2 – Acesso principal ao edifício (MESQUITA, 2019).

Figura 7.3 – Identificação dos elementos que compõem o estudo de caso em planta de
locação: edifício e rampa de acesso, hachurados (TAVOLUCCI, 2010, adaptado).
Para uma melhor compreensão do empreendimento, as Figuras 7.4, 7.5 e 7.6, apresentam,
respectivamente, a planta baixa, um corte e uma elevação do edifício. As Figuras 7.7 e
7.8 apresentam, respectivamente, uma planta baixa e um corte da rampa de acesso.
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Figura 7.4 – Planta
baixa do 2° pavimento
(TAVOLUCCI, 2010,
adaptado).
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Figura 7.5 – Corte do edifício multiuso (TAVOLUCCI, 2010).

Figura 7.6 – Elevação do edifício multiuso (TAVOLUCCI, 2010).
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Figura 7.7 – Planta baixa do 2° nível da rampa de acesso (TAVOLUCCI, 2010).
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Figura 7.8 – Corte da rampa de acesso (TAVOLUCCI, 2010).
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7.2 – PROJETO DE FUNDAÇÕES
Para o projeto de fundações do edifício multiuso foram utilizadas 201 estacas do tipo prémoldadas de concreto protendido e hexagonais de seção cheia (preenchida) denominadas
P27, P31 e P34. Em tal denominação, a letra P indica estaca poligonal e o número em
sequência indica o comprimento da diagonal da estaca em centímetros. Para o projeto de
fundações da rampa de acesso ao edifício foram adotadas 48 estacas pré-moldadas de
concreto armado, circulares e de seção vazada com diâmetro externo (De) de 42 cm e
diâmetro interno (Di) de 25 cm. Ambas as estacas são de fabricação Incopre, projetadas
com fck = 35 MPa.
A Figura 7.9 ilustra as estacas pré-moldadas de concreto protendido e hexagonais de
seção cheia (preenchida) e a Figura 7.10 ilustra as estacas pré-moldadas de concreto
armado, circulares e de seção vazada.

Figura 7.9 – Estacas pré-moldadas de concreto protendido e hexagonais de seção cheia
(SOTEF, 2020).
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Figura 7.10 – Estacas pré-moldadas de concreto armado, circulares e de seção vazada
(INCOPRE, 20-?).
A Figura 7.11 representa a seção transversal das estacas de seção hexagonal e de seção
circular vazada.

Figura 7.11 – Representação da seção transversal das estacas hexagonal e circular
vazada, respectivamente (o autor).
A Figura 7.12 apresenta um quadro com a simbologia adotada no projeto de fundações
para a identificação das estacas, bem como sua quantidade e comprimento.
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Figura 7.12 – Simbologia das estacas adotadas em projeto (o autor).
A Tabela 7.1 indica a carga admissível estrutural à compressão das estacas de projeto,
conforme o catálogo de estacas pré-fabricadas da fabricante (INCOPRE, 20-?).
Tabela 7.1 – Carga de catálogo das estacas de projeto.
Simbologia

Tipo

Carga admissível estrutural
de compressão (kN)

P27

700

P31

900

P34

1050

P42

1300

A Figura 7.13 apresenta a planta baixa do projeto geotécnico de fundações do edifício
multiuso e da rampa de acesso, bem como a locação dos cinco furos de sondagem do tipo
SPT realizados e a indicação dos blocos de coroamento os quais tiveram estaca submetida
a ensaio de carregamento dinâmico (blocos circulados). A figura, bem como todos os
elementos de projeto citados, poderão ser encontradas no Apêndice A e visualizados com
melhor qualidade.
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Figura 7.13 – Projeto geotécnico de fundações simplificado (o autor).
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7.3 – CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS
Segundo Andrade (2005), as unidades geológicas presentes na zona urbana de Uberlândia
são as pertencentes à bacia sedimentar do Paraná, representadas pelas formações Serra
Geral e Marília. A formação Serra Geral é caracterizada por rochas efusivas basálticas e
por lentes pequenas de arenitos, intercaladas aos derrames. A formação Marília é
constituída por arenitos com alta porcentagem de finos e minerais micáceos (muscovita)
e conglomerados. Nishiyama (1989 apud ANDRADE, 2005, p. 47-48)
[...] comenta que as rochas sedimentares do Grupo Bauru e sedimentos
cenozóicos formam, respectivamente, solos areno-argilosos e argilo-arenosos
presentes nas áreas de topo, diferentemente dos basaltos da Formação Serra
Geral, que propiciam o desenvolvimento de solos argilosos nas vertentes dos
vales dos principais rios da região.

As características geológico-geotécnicas foram determinadas com base em resultados de
sondagens à percussão do tipo SPT. Foram realizados cinco (05) furos de sondagem com
30 m de prospecção cada, na região de projeção da edificação, conforme locados na
Figura 7.13 – Projeto de fundações do edifício multiuso. As posições das sondagens em
planta estão indicadas com o símbolo da Figura 7.14.

Figura 7.14 – Simbologia adotada para a representação das posições das sondagens SPT
(o autor).
Os resultados das cinco (05) sondagens SPT (SP-01 a SP-05) são apresentados na Figura
7.15 e nos permitem concluir que se trata de um solo relativamente homogêneo sob o
ponto de vista de classificação, tratando-se de argila arenosa que oscila entre consistência
mole a rija. A cota do início dos furos variou entre 936,21 m (mais alta) a 935,80 m (mais
baixa), indicando pequeno desnível da ordem de 40 cm, justificando o fato de termos
considerado o terreno como sendo aproximadamente plano e os perfis de sondagem em
um mesmo nível.
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Prof.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

N
1
5
6
5
8
4
5
6
9
7
8
10
9
12
13
15
15
16
18
19
18
22
26
26
28
23
22
32
27
30

SP - 01
Solo

Argila arenosa,
muito mole a dura
cor marrom claro

Prof.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

SP - 02
SP - 03
N
Solo
Prof. N
Solo
Prof. N
4
1
0,70
1
2
8
2
7
2
4
6
3
7
3
6
8
4
8
4
7
8
5
6
5
8
10
6
7
6
9
7
7
5
7
7
6
8
6
8
8
Argila arenosa,
7
9
6 muito mole a rija,
9
8
Argila arenosa, mole
cor marrom claro 10
8
10
6
6
a dura cor marrom
10
11
5
11
9
claro
9
12
6
12
7
6
13
11
13
9
9
14
8
14
9
10
15
10
15 10
11
16
11
16
8
15
17
9
17 10
16
18
11
18 12
19
19
13
19 13
20
20
15
20 17
18
21
18
21 11
19
22
19
22 16
22
23
19
23 18
Argila arenosa,
20
24
20
rija a dura, cor
24 28
variegada
25 Argila arenosa, mole 25
26
25 32
28 a dura cor variegada 26
28
26 22
30
27
30
27 20
26
28
19
28 30
29
29
25
29 27
32
30
31
30 36

SP - 04
Solo

Argila arenosa, muito
mole a média, cor
marrom claro

Argila arenosa, média
a dura, cor variegada

Figura 7.15 – Resumo dos resultados das sondagens do tipo SPT realizadas (o autor).
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Prof.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

SP - 05
N
Solo
2
4
5
6
7
8
9 Argila arenosa, muito
8
mole a rija, cor
marrom claro
6
7
7
7
10
8
11
11
14
16
17
19
18
26
Argila arenosa, rija a
30
dura, cor variegada
22
23
29
23
29
29
34

7.4 – ENSAIOS DE CARREGAMENTO DINÂMICO
O objetivo do ensaio de carregamento dinâmico, conforme já evidenciado anteriormente, é a
avaliação da capacidade de carga mobilizada através do método CASE, imediatamente à
execução do ensaio e, posteriormente, em escritório, com a utilização do sistema CAPWAP, de
maneira mais precisa, aplicando os sinais de força mobilizada x velocidade obtidos em campo.
Ao todo, foram ensaiadas dez (10) estacas componentes do projeto em estudo,
compreendendo estacas pré-moldadas hexagonais do tipo P27, P31 e P34 e pré-moldadas
circulares, de seção vazadas com diâmetro externo de 42 cm.
Os pares de acelerômetros e transdutores de deformação específica foram instalados no
fuste das estacas, diametralmente opostos, conforme a Figura 7.16, visando a,
fundamentalmente, compensar os efeitos de flexão durante a realização do ensaio.

Figura 7.16 – Esquema de execução do ensaio PDA (GEOMEC, 2012).
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A velocidade da onda compressiva fora considerada como sendo de 3.500 m/s para o
método CASE, conduzindo a um módulo de elasticidade dinâmico de 312.000 kg/cm².
Os sinais dos sensores foram acondicionados e analisados no equipamento PDA e
gravados para posterior reavaliação em escritório.
O PDA registrou, imediatamente após a aplicação de cada golpe do martelo no topo da
estaca, os valores de energia máxima transferida para a estaca (EMX), força máxima de
compressão (FMX), carga mobilizada da estaca pelo método CASE (RMX) em função
do valor selecionado de amortecimento dinâmico do solo e deslocamento (DMX).
A Tabela 7.2 especifica as estacas ensaiadas e as características da instrumentação.
Tabela 7.2 – Dados das estacas ensaiadas e da instrumentação.
Estaca

Tipo
de
estaca

P-42
P-45
P-10
P-17-18-A
BEL-02
B40-A
PR2-A
P54-A
PR-5-A
P62-A

P31
P27
P34
P31
P34
P34
φ42
P27
φ42
P31

U

A

L (m)

Peso do
Composição
martelo do
- elementos
ensaio
cm cm² Total Cravado
(m)
(kg)
93 624 20,00
18,50
3400
7+7+6
81 474 20,00
18,50
2700
7+7+6
102 751 22,00
20,50
4200
8+7+7
93 624 20,00
18,50
3400
7+7+6
102 751 22,00
20,50
4200
8+7+7
102 751 20,00
18,70
4200
7+7+6
132 894* 18,00
16,50
3400
6+6+6
81 474 20,00
18,50 2700/4200
7+7+6
132 894* 18,00
16,50 4200/3400
6+6+6
93 624 20,00
18,50
4200
7+7+6

*Área de seção preenchida por concreto, ou seja, desprezando-se a área vazada.
7.4.1 – Resultados das análises via método CASE
O ensaio dinâmico foi conduzido de maneira que fossem aplicadas energias cinéticas
crescentes no topo das estacas, provenientes dos golpes de martelo em queda livre com
alturas de queda variáveis e crescentes até a mobilização da carga máxima na interação
estaca-solo e/ou o limite de tensões dinâmicas do concreto que constitui as estacas.
Os resultados das análises PDAW que reprocessam as medições de campo por meio do
método CASE são apresentados na Tabela 7.3.
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Tabela 7.3 – Resultados das análises via método CASE.
Estaca

Tipo de
estaca

P-42
P-45
P-10
P-17-18-A
BEL-02
B40-A
PR2-A
P54-A
PR-5-A
P62-A

P31
P27
P34
P31
P34
P34
ϕ42
P27
ϕ42
P31

RMX

DMX

kN
870
670
910
910
1280
1180
1020
620
920
640

mm
8
13
33
12
25
17
11
12
19
29

Altura de
queda
m
0,40
0,40
1,20
0,80
1,20
0,80
0,60
0,20
1,20
0,60

J
0,4
0,3
0,4
0,5
0,4
0,8
0,6
0,4
0,2
0,2

Onde:
RMX = resistência estática obtida via método CASE;
DMX = deslocamento máximo da estaca;
J = fator de amortecimento.
7.4.2 – Resultados das análises via método CAPWAP
A metodologia CAPWAP, conforme descrito anteriormente, tem como objetivo a
execução de apurado processamento dos registros previamente obtidos em campo. O
processamento de tais registros permite inferir uma estimativa da distribuição de
resistência desenvolvida na interface solo-estaca, determinação da parcela dinâmica
incorporada nesta resistência e estimativa da capacidade de carga estática do sistema
estaca-solo.
O sinal de velocidade da onda, com base em um modelo assumido para o solo confinante
à estaca, permite o desenvolvimento da curva força mobilizada em função do tempo na
seção da estaca ao nível dos sensores. Por sua vez, o modelo do solo é desenvolvido de
maneira iterativa até que o melhor ajuste entre as curvas medidas e calculadas de força
mobilizada seja obtido. O modelo obtido corresponde à solução CAPWAP para a estaca
ensaiada.
A Tabela 7.4 consolida os resultados principais das análises CAPWAP.
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Tabela 7.4 – Resultados das análises via método CAPWAP.
Tipo
de
estaca
P-42
P31
P-45
P27
P-10
P34
P-17-18-A P31
BEL-02
P34
B40-A
P34
PR2-A
ϕ42
P54-A
P27
PR-5-A
ϕ42
P62-A
P31
Estaca

U

A

L

Pe

QL

QP

Ru

cm

cm²

m

kN

kN

kN

kN

93 624 18,5 900 813
81 474 18,5 700 550
102 751 20,5 1050 566
93 624 18,5 900 706
102 751 20,5 1050 808
102 751 18,7 1050 862
132 894* 16,5 1300 640
81 474 18,5 700 451
132 894* 16,5 1300 546
93 624 18,5 900 389

115
124
335
204
448
288
360
234
355
271

928
674
901
910
1256
1150
1000
685
901
660

%QL %QP
87,6
81,6
62,8
77,6
64,3
75,0
64,0
65,8
60,6
58,9

12,4
18,4
37,2
22,4
35,7
25,0
36,0
34,2
39,4
41,1

J
0,37
0,29
0,42
0,51
0,44
0,80
0,64
0,36
0,24
0,20

*Área de seção preenchida por concreto, ou seja, desprezando-se a área vazada.
Onde:
U = perímetro da estaca;
A = área de seção transversal da estaca;
L = comprimento cravado da estaca;
Pe = carga admissível estrutural da estaca;
QL = máximo atrito lateral obtida via análise CAPWAP;
QP = máxima resistência de ponta obtida via análise CAPWAP;
Ru = carga última obtida via análise CAPWAP.
Os relatórios completos das análises CAPWAP contemplam as seguintes informações:
- Dados relativos ao modelo do solo utilizado, tabela com valores de resistência, quakes
e dampings para cada um dos elementos de solo ao longo do fuste e ponta da estaca, bem
como valores totais e resistências unitárias e elementos utilizados para modelar o
comportamento do solo;
- Tabelas de valores extremos de forças, velocidades, energias etc., ao longo da estaca
durante o golpe analisado;
- Modelo da estaca utilizado;
- Resultados calculados pelo método CASE para diversos fatores de amortecimento (J);
- Gráficos comparativos entre força calculada e força medida;
- Curvas de força e velocidades medidas;
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- Diagrama do atrito lateral e diagrama de esforços normais ao longo do fuste da estaca;
- Tabela e gráfico de uma prova de carga estática simulada;
- Gráficos representativos das seguintes distribuições de esforços e parâmetros de
resistências dinâmicas e estáticas: Ru x profundidade, Smith damping factor/quake x
profundidade e atrito lateral x profundidade.
7.5 – QUADRO DE CARGAS
Os quadros de cargas atuantes na interface pilar/fundação são apresentados a seguir
(Tabelas 7.5 e 7.6). Ressalta-se que tratam-se de esforços em termos de valores
característicos.
Tabela 7.5 – Cargas nas fundações do edifício multiuso.
Pilar
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8
P-9
P-10
P-11
P-12
P-15
P-16
P-19
P-20
P-21
P-22
P-23
P-24
P-25
P-26
P-27
P-28
P-29
P-30
P-31
P-41
P-42
P-45

Nk (kN)
641
647
633
642
776
914
886
809
1661
2451
1698
2138
2323
2367
1229
1048
1139
866
720
1201
810
736
942
877
652
1079
1521
2355
2403
1164

Mx (kN.m)
13
14
14
14
38
11
11
44
14
0
5
3
9
9
15
14
4
27
23
11
15
49
53
25
22
23
4
26
27
15
179

My (kN.m)
17
20
28
15
3
30
38
5
18
0
20
12
13
15
21
17
16
15
9
14
12
5
9
20
10
26
22
21
17
18

Fx (kN) Fy (kN)
27
8
31
5
34
5
25
8
4
9
11
6
15
6
4
15
8
5
6
6
18
4
15
5
4
19
6
20
8
14
10
12
10
5
6
21
18
20
10
12
10
13
10
15
19
14
29
19
19
18
16
20
18
2
8
15
9
15
9
15

P-46
P-47
P-48
P-49
P-50
P-51
P-52
P-53
P-54
P-55
P-56
P-57
P-58
P-67
P-68
P-69
P-70
P-71
P-72
P-73
P-74
P-75
P-76
P-77
P-13+P-14
P-17+P-18
P-32+P-33
P-34+P-35
P-36+P-37
P-43+P-44
P-59+P-60
P-61+P-62
P-63+P-64
P-65+P-66
P-38+P-39+P-40

1003
1110
161
417
844
814
727
369
1070
849
824
820
804
854
835
848
795
664
551
643
674
268
361
317
2908
2242
2282
2006
2613
2268
740
794
847
822
3717

14
4
8
86
30
11
10
112
33
31
15
9
34
21
11
9
34
24
18
10
33
10
6
12
59
32
179
96
128
30
6
24
23
13
178

15
14
5
65
15
29
15
64
6
5
26
25
5
12
39
38
5
6
13
15
3
10
8
15
78
21
60
59
47
13
16
74
106
8
276

9
9
7
43
8
16
10
34
16
5
29
17
4
7
21
17
3
13
16
13
4
14
10
14
14
16
10
23
14
10
7
31
38
6
28

15
5
10
30
10
4
3
47
10
9
5
4
9
7
4
4
9
11
8
14
12
7
3
17
14
22
8
18
9
21
4
8
7
5
40

Tabela 7.6 – Cargas nas fundações da rampa de acesso ao edifício multiuso.
Pilar
FR-1
PR-1
PR-2
PR-3
PR-4
PR-5
PR-6
PR-7
PR-8

Nk (kN)
299
2073
3435
1982
2682
4351
1722
2126
4149

Mx (kN.m)
22
41
251
46
96
116
52
61
331
180

My (kN.m)
65
68
197
84
169
43
192
221
212

Fx (kN) Fy (kN)
142
41
40
21
58
62
45
22
51
11
50
27
104
27
127
33
113
56

Onde:
Nk = esforço normal característico;
Mx = momento característico em torno do eixo x;
My = momento característico em torno do eixo y;
Fx = força horizontal característica na direção do eixo x;
Fy = força horizontal característica na direção do eixo y.
Observação: considera-se um sistema cartesiano de coordenadas em que x corresponde
ao eixo horizontal e y ao eixo vertical em planta baixa.
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CAPÍTULO

8

RESULTADOS E DISCUSSÕES
O presente capítulo preocupa-se em apresentar, discorrer e discutir os resultados das
análises desenvolvidas. Inicia-se o capítulo com uma discussão acerca dos resultados das
sondagens tipo SPT obtidos, bem como da indefinição do que seriam as “regiões
representativas”, termo apresentado na NBR 6122:2019. O item seguinte trata-se da
extrapolação dos resultados de sondagem SPT com base em krigagem ordinária,
perpassando pela modelagem dos dados amostrados no software Isatis®, validação dos
dados interpolados e apresentação dos espectros de perfis de sondagem gerados nos
pontos não amostrados. Na sequência, serão apresentadas uma proposta de metodologia
semiempírica de cálculo de capacidade de carga geotécnica de estacas de fundação com
base em ensaios do tipo SPT e ensaios de carregamento dinâmico; uma proposta de
modelo matemático para o cálculo da capacidade de carga de estacas pré-moldadas em
argila arenosa na região de Uberlândia-MG e a validação prática do modelo de cálculo
proposto. Em seguida, serão apresentadas considerações sobre os métodos semiempíricos
de cálculo de capacidade de carga e os resultados de ensaio de carregamento dinâmico e,
posteriormente, será discutido o embuchamento na ponta de estacas vazadas com base
nos resultados do estudo de caso. Finalmente, serão avaliadas as distribuições de
probabilidade das solicitações e resistências das estacas com base em testes de
hipótese/normalidade e será apresentada a análise de probabilidade de ruína das
fundações do empreendimento.
8.1 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DE SONDAGEM SPT
Os resultados dos cinco perfis de sondagem SPT apresentados no capítulo 7 encontramse consolidados em termos de valores médios na Tabela 8.1 e na Figura 8.1. Na Tabela
8.1, tem-se os resultados dos NSPT médios por metro de avanço, bem como seus respectivos
desvio padrão (DP) e coeficiente de variação (COV). Na Figura 8.1, tem-se, graficamente,
os resultados das sondagens SPT, bem como dos respectivos valores médios por metro
de avanço.
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Tabela 8.1 – NSPT médio x coeficiente de variação.
Prof. (m)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NSPT médio
1,94
5,60
6,00
6,80
7,40
7,60
6,60
6,80
7,20
6,80
7,80
7,80
9,00
9,20
10,80
11,20
12,60
14,20
16,00
18,00
16,60
20,40
23,00
23,20
26,80
26,00
25,00
27,20
27,40
32,60

183

DP
1,29
1,82
0,71
1,30
0,89
2,30
1,67
1,10
1,30
0,84
1,92
1,64
1,87
1,64
1,30
2,49
2,88
2,49
2,83
2,00
3,13
3,78
5,00
3,63
3,42
3,24
4,69
5,07
1,67
2,41

COV (%)
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Figura 8.1 – Avanço dos NSPT’s originais e dos SPT’s médios em profundidade (o
autor).
A NBR 6122 (ABNT, 2019, p. 16), em seu item 6.1.1, versa sobre as regiões
representativas do terreno e define que:
O resultado das investigações geotécnicas deve ser interpretado de forma a
identificar espacialmente a composição do solo ou da rocha, suas propriedades
mecânicas, profundidades das diversas camadas de solo ou características da
rocha. Dependendo das características geológicas e das dimensões do terreno,
pode ser necessário dividi-lo em regiões representativas que apresentem
pequena variabilidade nas suas características geotécnicas.

Cabe aqui, então, uma pergunta: o que é considerado pequena variabilidade nas
características geotécnicas? A própria normativa vigente sequer apresenta indicação de
qual parâmetro deverá ser utilizado para avaliar esta variabilidade.
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Em termos práticos, consideraremos o coeficiente de variação (COV) como o parâmetro
mensurador desta variabilidade uma vez que tal parâmetro fornece a variação dos dados
obtidos em relação à média dos parâmetros geotécnicos e é bastante utilizado no contexto
da Engenharia Geotécnica. Phoon e Kulhawy (1999) destacam que a variabilidade
inerente ao solo pode ser descrita tomando-se como parâmetro estatístico o coeficiente de
variação (COV). Conforme Uzielli et al. (2006), o coeficiente de variação (COV) é
comumente utilizado em análises de variabilidade de propriedades geotécnicas.
Duncan (2000) cita os trabalhos de Harr (1984) e Kulhawy (1992) que encontraram
coeficientes de variação da ordem de 15 a 45% para os índices de resistência à penetração
(NSPT). Considerando somente a variabilidade inerente ao solo, Phoon e Kulhawy (1996)
apresentam coeficientes de variação entre 25% e 50% para os resultados obtidos do ensaio
SPT. Harr (1987) forneceu uma “regra geral” na qual os coeficientes de variação abaixo
de 10% são considerados “baixos”, entre 15% e 30% “moderados” e maiores que 30%,
“altos”. Phoon (2008) sugere, para parâmetros de resistência ao cisalhamento não
drenada, que a variabilidade da propriedade é considerada baixa quando o COV está entre
10% e 30%, média quando o COV está entre 30% e 50% e alta para COV acima de 50%.
Com base na literatura apresentada (HARR, 1987; PHOON e KULHAWY, 1996;
DUNCAN, 2000; PHOON, 2008) observa-se que há certo consenso de que coeficientes
de variação da ordem de 30% são valores médios razoáveis observados em campo para
resultados de NSPT e considerados de moderados a baixos para o contexto da Geotecnia.
Portanto, na ausência de uma definição formal do que seriam regiões representativas do
terreno, consideraremos que perfis de sondagem do tipo SPT relacionados a um mesmo
empreendimento com COV médio de NSPT menor ou igual a 30% podem ser considerados
representativos de uma mesma região, observando particulares inerentes à cada situação,
como por exemplo, drástica variação do tipo de material.
Considerando os coeficientes de variação obtidos metro a metro para os resultados dos
ensaios SPT apresentados na Tabela 8.1 e desprezando-se os COV’s obtidos para os dois
primeiros metros, de maneira a ser mais realista com a situação de implantação das estacas
tendo um vista um pequeno corte para nivelamento e limpeza do terreno e a execução dos
blocos de coroamento, encontrou-se um COV médio da ordem de 17,81%.
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Qualitativamente, é possível observar, com base na Figura 8.1, uma tendência geral ao
aumento de resistência em profundidade em ambos os resultados de sondagem,
consolidados pelo SP-médio. Dessa forma, tal observação, associada ao fato do material
cujas estacas estão embutidas ser considerado homogêneo (em termos de classificação),
classificado como argila arenosa, possuir estratigrafia muito próxima; e, somada a um
coeficiente de variação médio de 17,81%, considerado de baixo a moderado, é bastante
razoável admitir que o estudo de caso em questão pode ser desenvolvido com base em
uma única região representativa, premissa considerada no desenvolvimento desta tese.
8.2 – EXTRAPOLAÇÃO DOS RESULTADOS DE SONDAGEM SPT COM BASE
EM KRIGAGEM ORDINÁRIA
O conhecimento que se possui acerca de parâmetros geotécnicos do solo é obtido de
maneira pontual, ou seja, com base nos pontos (pequenas áreas) amostrados. Dessa forma,
as inferências estatísticas são fundamentais para a tomada de decisões no contexto da
engenharia de fundações. Conforme já evidenciado anteriormente, a estatística é uma
parte da matemática que fornece métodos para a coleta, organização, descrição, análise e
interpretação de dados, viabilizando a sua utilização na tomada de decisões. Consiste,
portanto, em descrever a realidade observada em termos numéricos e gráficos, tendo
como referência desta realidade o banco de dados disponível. As principais ferramentas
utilizadas pela estatística no caso da krigagem serão: o histograma, o histograma
acumulado e o gráfico de dispersão.
A base de dados deste estudo é formada pelos dados discutidos no item anterior, ou seja,
por 150 metros de prospecção via sondagem SPT, distribuídos ao longo de cinco (05)
furos verticais, cujo espaçamento se dá de maneira irregular no plano horizontal, cobrindo
uma área representativa de, aproximadamente, 2500 m².
Importando-se as coordenadas dos furos de sondagem, bem como os dados de NSPT no
software Isatis, tem-se a disposição espacial dos furos bem como a variação do NSPT em
profundidade, conforme a Figura 8.2.
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Figura 8.2 – Disposição espacial dos furos bem como variação do NSPT em
profundidade (o autor).
Em sequência, serão apresentadas as etapas desenvolvidas:
1 - Obtenção da equação da reta de regressão linear a partir da dispersão profundidade x
NSPT
Na Figura 8.3 são apresentados os histogramas dos dados de NSPT: à esquerda, o
histograma de frequências e à direita o histograma de frequências acumuladas.

Figura 8.3 – Histograma de frequências (à esquerda) e histograma de frequências
acumuladas dos dados de NSPT (o autor).
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Correlacionando os NSPT’s médios com a profundidade, graficamente apresentados na
Figura 8.4, é possível estabelecer a seguinte relação entre tais variáveis:

NSPT = 0,9215 . profundidade

(8.1)
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Figura 8.4 – Gráfico de dispersão dos valores médios de NSPT x profundidade, bem
como reta de ajuste (o autor).
A partir dos gráficos de dispersão (Figuras 8.1 e 8.4) e da análise visual das amostras,
nota-se um aumento nos valores de NSPT com a profundidade, ou seja, observa-se que o
fenômeno é fortemente influenciado pelo que se denomina “deriva externa” (external
drift) ou tendência, que significa que a variável principal (NSPT) apresenta uma relação de
dependência com outra variável externa (no caso, a profundidade).
Conforme destaca Watanabe (2008, p. 7):
A krigagem com deriva externa que utiliza duas variáveis simultaneamente é
baseada em um modelo de correlação espacial obtido a partir da uma função
variograma residual. O variograma residual é simplesmente o variograma
calculado a partir dos resíduos de uma função linear [...]. Portanto, a condição
necessária é que as variáveis estejam correlacionadas entre si, de modo a
permitir o cálculo dos resíduos.

Bezerra (2016, p. 86) afirma que “um exemplo de forte tendência é a resistência à
penetração N medida no ensaio SPT. Percebe-se claramente neste ensaio que o valor de
N apresenta proporcionalidade forte com a profundidade z na qual seu valor é aferido”.
A reta de ajuste (Figura 8.4) permitiu a obtenção de uma equação de correlação entre NSPT
e profundidade com coeficiente de determinação R² = 0,8447. Tal valor de R² nos permite
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afirmar, conforme Devore (2006), Bisquerra et al. (2014) e Lopes (2016) que o modelo
matemático da correlação apresenta forte poder explicativo para os dados apresentados,
comprovando a existência do fenômeno de deriva externa ou tendência.
2 - Cálculo do resíduo do NSPT
Bezerra (2016) ressalta que a variável regionalizada empregada na krigagem ordinária é
composta por dois componentes: um componente determinístico, a tendência (ou deriva
externa) e um componente residual (chamado de resíduo), assumido como sendo
estacionário.
O resíduo do NSPT é o resultado da subtração do resultado de NSPT obtido via equação de
regressão linear dos valores de NSPT originais, matematicamente dado por:

ResíduoNSPT = N SPT − 0,9215 . profundidade

(8.2)

A Figura 8.5 apresenta um gráfico de dispersão dos resultados dos resíduos de NSPT x
profundidade de forma a representar a Equação 8.2.
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Figura 8.5 – Gráfico de dispersão dos resíduos do NSPT x profundidade (o autor).
Bezerra (2016, p. 164) ainda afirma que
[...] um conjunto de valores residuais pode ser usado para se prever o resíduo
em um ponto qualquer no mesmo espaço interpolado. Esta estimativa do
resíduo num ponto qualquer é feita através do algoritmo convencional da
krigagem ordinária. Estimando-se os resíduos no ponto escolhido, e com o
valor da função polinomial conhecida, obtém-se uma estimativa da variável
Z(x) [...].
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Portanto, inicia-se o procedimento da krigagem por meio do ajuste da função polinomial
de primeiro grau, uma vez que funções mais complexas não representam ganhos
significativos no processo de interpolação, conforme demonstrado por Bezerra (2016).
Procedimento este adotado nos já descritos itens (1 e 2), contemplando ajuste linear.
3 - Caracterização da continuidade espacial do resíduo do NSPT por meio de variografia
Conforme já apresentado anteriormente, o variograma é a representação matemática da
modelagem espacial da dispersão de uma variabilidade, ou seja, o variograma reflete a
estrutura do fenômeno em estudo, quantificando as correlações espaciais existentes para
amostras separadas por uma distância h (ISAAKS E SRIVASTAVA, 1989; FOLLE,
2002; BEZERRA, 2016).
Desta forma, por intermédio de uma função que mede a variação do valor do resíduo em
relação ao NSPT (função γ(h) – Equação 5.6) é possível caracterizar a continuidade
espacial do resíduo do NSPT. O resultado gráfico desta função γ(h) é chamado principal
ou variograma experimental, o qual deve ser transcrito por algum modelo matemático de
variograma (modelo teórico) que melhor se ajuste àquele variograma experimental.
Quanto ao estudo de caso em questão, os variogramas puderam ser definidos com base
em análise gráfica fornecida pelo software Isatis, conforme apresentado na Figura 8.6. O
variograma experimental é indicado pela linha verde e o variograma teórico é
representado pela linha vermelha.
A linha horizontal tracejada corresponde a γ(h) = 11,95 e representa o patamar do
variograma, por sua vez, a linha vertical tracejada/pontilhada, corresponde ao alcance (ou
range) do variograma, dado por h = 15,5 m e o efeito pepita (C0) observado foi da ordem
de 1. Isso implica dizer que a máxima distância a qual as amostras apresentam-se
espacialmente correlacionadas é de h = 15,5 m e que tal alcance conduz ao máximo valor
do variograma, γ(h) = 11,95, ou seja, à máxima dispersão admissível. Quanto ao efeito
pepita, o mesmo indica uma descontinuidade no variograma da ordem de C0 = 1,
descontinuidade esta que pode ser proveniente de erros de medição e descontinuidade
fruto da escala da amostragem.
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Figura 8.6 - Variograma experimental, na direção vertical, dos resíduos do NSPT (linha
verde), com os números de pares indicados, e respectivo modelo variográfico teórico
(linha vermelha) (o autor).
Os números indicados no variograma experimental (7, 292, 269, 245, etc.) da Figura 8.6
representam o número total de pares de pontos amostrados separados entre si por uma
distância h contemplados no cálculo do variograma. É válido destacar que embora
tenhamos 5 sondagens do tipo SPT e cada sondagem tenha comprimento de avanço de 30
metros, totalizando 150 dados de índices NSPT, o número de pares considerados no
variograma pode ser superior ao número de dados ensaiados uma vez que um mesmo
dado pode compor vários pares, fazendo-se combinações entre as amostras.
Destaca-se duas regiões importantes na Figura 8.6. A primeira região, indicada pela seta
A, onde h ≤ 15,5 m, constitui uma zona de melhor correlação entre as amostras de
sondagem. Isso significa que amostras distantes entre si de no máximo 15,5 m (ou seja, o
alcance) apresentam forte correlação espacial e devem ter seus pesos e valores mais
influentes sobre um ponto a ser estimado, também distante daquelas amostras até este
limite de 15,5 m. A partir desta distância (região indicada pela seta B), as amostras
apresentam flutuações nos seus valores da variância, o que pode ser explicado pela baixa
densidade de amostras no terreno ou por reais independências espaciais entre os valores
N distantes entre si por valores superiores àquela distância.
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4 - Estimativa do resíduo por krigagem ordinária
Os blocos, modelos tridimensionais, ou seja, de volume, se prestam a corrigir os valores
obtidos pela aplicação da krigagem ordinária em pontos isolados, uma vez que suavizam
os resultados das amostras da vizinhança, interpolando os mesmos.
Uma vez obtido o modelo variográfico, descrito no item 3, passou-se à definição dos
resíduos de NSPT por meio da geração de blocos, conforme apresentado na Figura 8.7.

Figura 8.7 – Modelo de blocos dos resíduos dos NSPT’s obtido por krigagem ordinária (o
autor).
A extensão dos blocos foi de 4 m nas direções X (leste-oeste) e Y (norte-sul) e de 1 m
(direção vertical, Z), o que proporcionou a geração de 30 blocos no eixo X, 20 blocos no
eixo Y e 40 blocos no eixo Z, de forma a cobrir a projeção da edificação que corresponde
ao estudo de caso. Ressalta-se que a dimensão dos blocos na direção vertical foi definida
como de 1 m, pois as informações descritas nas sondagens do tipo SPT são a cada metro.
5 – Validação da estimativa por krigagem
Para a validação do modelo final obtido via krigagem, os seguintes métodos foram
aplicados:
- Inspeção visual das amostras x blocos estimados;
- Reprodução da média global dos dados com a média do modelo;
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- Reprodução das médias locais (análise de deriva);
- Validação cruzada.
Tais metodologias de validação dos resultados serão descritas a seguir.
Conforme Souza (2016, p. 66)
A primeira validação que deve ser realizada após um processo de estimativa é
a validação visual. Assim, deve-se verificar os blocos estimados seção a seção
buscando algum tipo de inconsistência. Os blocos não podem possuir valores
bastante anômalos às amostras que os cercam. Blocos com valores fora do
intervalo esperado indicam problemas de estimativa

Drumond (2017) destaca que é fundamental que os valores krigados apresentem
comportamento semelhante das amostras. Visualmente também verifica-se se a
continuidade dos dados estimados é visualmente condizente com as características do
fenômeno estudado. A inspeção visual consiste então em avaliar a similaridade dos blocos
gerados via krigagem com os resultados obtidos de ensaios SPT realmente executados e
aponta que o modelo krigado é aderente às amostras usadas na estimativa, conforme
observa-se na Figura 8.8.

Figura 8.8 - Inspeção visual dos resultados da krigagem e comparação das amostras
com os blocos (o autor).
Conforme Souza (2016), quando o modelo não apresenta nenhum problema na validação
visual (inspeção visual), o próximo passo é checar o comportamento das médias globais
estimadas em relação às médias desagrupadas dos dados amostrais. Desta forma, a
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validação das médias globais consiste na comparação entre a média global do modelo
krigado e a dos dados desagrupados (isolados), representados pelo modelo estimado por
vizinho mais próximo (VMP ou NN – nearest neighbor). Por sua vez, o modelo
conhecido como vizinho mais próximo consiste em um método determinista de
interpolação em que em que se atribui ao valor estimado em um ponto o valor da amostra
mais próxima a este, desprezando a contribuição do efeito das demais amostras neste
ponto.
Pela leitura dos histogramas da Figura 8.9, nota-se que as médias dos teores de resíduos
de NSPT são similares, e que a variância dos blocos krigados é inferior à dos dados.
Percebe-se, também, que os valores máximo e mínimo da krigagem são “menos
extremos”, o que era de se esperar, uma vez que a krigagem por blocos causa a suavização
da distribuição dos valores.

Figura 8.9 - Histogramas dos dados de resíduos de NSPT (modelo vizinho mais próximo)
e dos blocos krigados para validação das médias globais (o autor).
Para Souza (2016), após a validação das médias globais com as médias do modelo, deve
ser realizada a validação das médias das faixas, também conhecida como análise de
deriva. Drumond (2017, p.98) destaca que
Não obstante a média das amostras deve ser a média do valor krigado, a média
em subdomínios do mapa krigado deve ser igual a média dos subdomínios das
amostras. Para isso realizamos um gráfico como demonstrado na figura (8.10).
Dividimos o domínio espacial das amostras e dos valores krigado em bandas e
tomamos os valores médios de cada banda colocando em um gráfico.
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Figura 8.10 – Exemplo de análise de deriva externa (DRUMOND, 2017).
A análise de deriva, ou “swath plot”, consiste então na verificação da correspondência
das médias locais do modelo krigado e dos dados, representados por um modelo estimado
por vizinho mais próximo (VMP ou NN). De maneira bastante sucinta, Pires et al. (2015,
p. 34) apresentam que “a análise de deriva consiste na análise gráfica das médias locais
entre os dados verdadeiros e os dados estimados”. Souza (2016, p. 68) afirma que
Nesse procedimento o modelo de blocos resultante da estimativa é seccionado
em várias faixas nas direções x, y e z e, as médias dos teores de cada uma das
faixas são comparadas às médias das amostras localizadas em cada uma das
faixas. [...] O valor obtido pela estimativa da faixa não necessariamente será o
mesmo das amostras presentes na faixa. Porém, deve possuir um
comportamento semelhante ao longo das faixas.

Portanto, no caso em estudo, isso é feito comparando-se as médias através de fatias ao
longo dos eixos X, Y e Z que, neste caso, possuem larguras de 4 m em X e Y e 1 m em
Z. Nos gráficos da Figura 8.11 observa-se que, apesar das variações, as médias locais do
modelo de blocos seguem as mesmas tendências das médias dos dados. Os gráficos
apresentam-se bastante aderentes nas três direções (quanto mais próximas as linhas, mais
aderente), sendo o resultado, assim, dado como satisfatório.

195

Figura 8.11 - Análise de deriva para validação do modelo krigado (linhas pretas) de
acordo com a referência (linhas vermelhas), dadas pelo modelo estimado por vizinho
mais próximo (VMP) (o autor).
Segundo Drumond (2017, p. 99):
A validação cruzada é uma estimativa do erro de krigagem possível. Para isso
retiramos um ponto amostral e estimamos sem aquele dado no ponto
novamente. A diferença entre o valor estimado e o valor real da amostra é uma
medida de erro, com média zero e variância determinada pelo conjunto de
amostras. A validação cruzada não é necessariamente um valor de erro real
cometido pelo método, mas uma alternativa comparativa entre diferentes
modelos de continuidade espacial e estratégia de busca.

Souza (2016) reforça o disposto por Drumond (2017, p. 99) e apresenta que a validação
cruzada consiste na estimativa de cada uma das amostras utilizando as próprias amostras
e as mesmas estratégias que serão utilizadas na estimativa de forma a verificar se elas
realmente estão representando a variabilidade espacial dos dados que serão estimados. O
autor ainda afirma que uma maneira de se avaliar os resultados da validação cruzada é
por meio de análise gráfica com base em nuvens de dispersão em que os valores estimados
são confrontados com os valores reais. Nesta proposta todas as amostras são plotadas e
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espera-se que a nuvem de dispersão de dados fique o mais alinhada possível com uma
bissetriz.
A validação cruzada é então aplicada a fim de se verificar os parâmetros utilizados na
krigagem, confrontando localmente teores de amostras com os teores estimados. Na
Figura 8.12, à esquerda, observa-se que, em geral, não há dispersão significativa dos
valores estimados em relação aos valores reais, sendo o coeficiente de correlação de
Pearson (rho ou R = 0,679) dado como satisfatório, uma vez que, conforme Bisquerra et
al. (2004) para R entre 0,60 e 0,80 a correlação entre os resultados é considerada alta.
Outro aspecto digno de destaque é que a média dos resíduos é próxima de zero (Figura
8.11, à direita), o que caracteriza uma condição de não viés, pois, conforme premissa da
Geoestatística, o erro de estimativa (diferença entre a média real e estimada) deve ser, em
média, igual a zero.

Figura 8.12 - Resultados da validação cruzada do modelo krigado. Gráfico de dispersão
valores estimados x valores reais (esquerda) e histograma do erro de estimativa (direita)
(o autor).
6 – Obtenção dos valores de NSPT em pontos não amostrados
O objetivo final era obter valores de NSPT nos pontos de interesse que não foram
amostrados. Para tanto, foi realizada a busca do valor krigado do resíduo de NSPT em cada
um desses pontos, os quais são apresentados visualmente na Figura 8.13.
No entanto, ainda é necessário transformar estes valores, que correspondem ao resíduo
do NSPT em valores originais de NSPT. Isso é feito readicionando-se o valor correspondente
à equação de regressão linear, obtida na etapa 2 descrita anteriormente. Reajustando a
Equação 8.2, tem-se que:
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N SPT = ResíduoNSPT + 0,9215 . profundidade

(8.3)

Assim, são obtidos os valores de NSPT nos pontos não amostrados, que são apresentados
visualmente na Figura 8.14.

Figura 8.13 - Localização e valores dos resíduos de NSPT nos pontos não amostrados
(pontos extrapolados) (o autor).

Figura 8.14 - Localização e valores de NSPT nos pontos não amostrados (pontos
extrapolados) (o autor).
Os perfis de sondagem (indicados na Figura 8.14) foram extrapolados para o centro de
gravidade do bloco de coroamento, coincidente com o centro de gravidade do
estaqueamento no qual foram realizados os ensaios de carregamento dinâmico. A Figura
8.15 apresenta o resumo dos perfis extrapolados via krigagem.
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Prof.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

SP - P-42 SP - P-45 SP - P-10 SP - P-17-18
N
N
N
N
3,72
2,57
3,95
2,49
5,2
3,82
5,83
4,38
5,87
5,31
6,53
5,89
7,27
6,31
6,83
6,92
7,58
7,31
6,36
7,83
8,19
7,97
6,30
7,78
7,34
7,27
5,71
7,31
6,74
7,45
5,46
7,56
7,16
7,03
5,62
6,76
7,24
6,24
5,73
6,89
8,03
7,83
6,88
7,64
8,19
7,35
7,40
7,46
7,79
8,71
8,10
8,74
8,73
9,39
9,31
8,85
9,1
10,36
9,33
9,03
9,73
11,17
10,01
8,86
11,44
12,78
11,09
10,83
13,29
14,83
12,21
12,54
14,5
15,84
14,54
14,40
15,37
18,81
16,43
14,64
15,39
19,17
17,49
13,55
17,84
21,12
18,63
17,70
22,52
23,03
20,56
22,85
24,13
26,44
22,20
27,91
25,47
26,04
25,54
26,67
25,45
24,59
26,15
22,26
25,54
24,99
25,93
23,74
27,43
28,69
25,17
28,40
30,08
30,83
26,79
30,51
32,21
32,31
30,90
34,25

SP - PEL-02 SP - P-40 SP - PR-2 SP - P-54 SP - PR-5 SP - P-62
N
N
N
N
N
N
3,36
4,14
2,59
4,24
2,76
3,60
6,58
6,02
3,79
6,68
3,88
5,35
6,83
7,16
5,18
6,90
5,29
5,72
6,91
7,16
6,18
7,28
6,29
6,24
6,26
7,43
7,18
7,70
7,29
6,37
6,27
7,04
7,77
7,94
7,87
6,76
5,34
6,90
7,34
6,71
7,91
5,95
5,62
6,08
7,36
6,16
7,60
6,19
5,73
6,39
6,85
6,57
6,96
7,24
5,56
6,56
6,29
7,27
6,74
7,91
5,87
7,18
7,61
8,06
7,15
8,72
7,71
8,53
7,42
8,40
7,96
9,24
8,83
7,98
8,66
7,83
8,24
8,84
8,67
8,89
9,46
8,56
9,65
10,85
9,87
9,87
10,42
10,01
9,50
12,16
9,95
10,86
11,78
11,02
11,13
13,26
10,27
11,79
13,31
12,90
12,77
15,29
12,00
13,61
15,38
14,94
14,63
16,29
14,16
15,41
16,38
17,05
16,59
17,96
16,33
17,51
19,16
18,35
16,66
19,19
17,91
18,19
20,73
18,46
19,07
19,50
18,66
18,77
22,10
19,16
22,28
21,28
19,63
20,00
24,02
20,37
24,68
24,10
21,93
21,59
26,15
21,77
26,54
23,66
26,13
24,48
24,88
25,16
25,33
24,97
27,87
27,77
25,10
28,01
23,39
26,14
25,73
27,00
25,96
27,39
26,69
26,71
22,39
25,60
28,42
25,66
27,10
27,32
27,34
27,45
30,82
28,53
30,93
28,75
31,28
31,55
32,14
31,60
31,99
30,42

Figura 8.15 – Resumo dos perfis de sondagem SPT extrapolados (o autor).
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Solo

Argila arenosa, muito
mole a rija

Tabela 8.2 – NSPT médio extrapolado x coeficiente de variação.
Prof.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NSPT médio
3,34
5,15
6,07
6,74
7,13
7,39
6,78
6,62
6,63
6,64
7,50
7,97
8,37
9,24
9,97
10,78
12,25
13,97
15,68
17,25
17,95
19,75
22,18
24,23
25,47
25,67
25,97
26,62
29,20
31,87

DP
0,69
1,13
0,73
0,44
0,59
0,73
0,84
0,83
0,57
0,72
0,78
0,62
0,43
0,68
0,91
1,23
1,47
1,46
1,30
1,61
2,09
1,76
1,88
2,36
0,66
1,93
1,07
1,94
1,62
1,03

COV
20,56
21,91
12,08
6,58
8,22
9,85
12,39
12,46
8,53
10,91
10,42
7,83
5,10
7,36
9,13
11,39
12,02
10,43
8,27
9,34
11,65
8,89
8,47
9,75
2,58
7,52
4,12
7,30
5,56
3,25

Considerando, também, os coeficientes de variação obtidos metro a metro para os
resultados dos ensaios SPT apresentados na Tabela 8.2 e desprezando-se os COV’s
obtidos para os dois primeiros metros, encontrou-se um COV médio da ordem de 8,62%.
Por sua vez, a Figura 8.16 apresenta graficamente o avanço dos NSPT’s extrapolados via
krigagem ordinária em profundidade para cada pilar submetido a ECD. Nota-se uma
tendência de comportamento similar para todos os perfis extrapolados (aumento de
resistência com a profundidade e forma da curva NSPT’s x profundidade), tal qual
observou-se para os perfis de SPT reais (realmente amostrados), conformo discutido no
item 8.1.
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NSPT (número de golpes)
0

10

20

30

0

5

SP - P-42
SP - P-45
SP - P-10
SP - P-17-18

Profundidade (m)

10

SP - PEL-02
SP - PR-2
SP - P-54
SP - PR-5

15

SP - P-62
SP - P-40
SP - médio

20

25

30
Figura 8.16 – Avanço dos NSPT’s extrapolados em profundidade para cada pilar
submetido a ECD (o autor).
8.3 – PROPOSTA DE METODOLOGIA SEMIEMPÍRICA DE CÁLCULO DE
CAPACIDADE DE CARGA GEOTÉCNICA DE ESTACAS DE FUNDAÇÃO
Com base no relatório dos ensaios de carregamento dinâmico, dados de sondagem do tipo
SPT e informações do projeto de fundações é possível definir valores de tensão lateral
mobilizada ao longo do fuste da estaca e valores tensão mobilizada na ponta da mesma e,
consequentemente, substituí-los na equação teórica para o cálculo da capacidade de carga
geotécnica de estacas, conforme as equações que se seguem, já demonstradas no capítulo
3 da presente tese.
A resistência de ponta (RP) é obtida pelo produto entre a tensão mobilizada na ponta (rP)
e a área da seção transversal da ponta da estaca (AP), ou seja:

RP = rP . AP

(2.2)
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A parcela correspondente ao atrito lateral (RL) é dada pelo produto entre o perímetro do
fuste da estaca (U) e o somatório das forças resistentes por atrito lateral mobilizadas ao
longo do fuste em cada segmento da estaca. Estas, por sua vez, são obtidas pelo produto
entre a tensão lateral mobilizada (rL) ao longo do comprimento do segmento (∆L),
portanto:

RL = U .  (rL . ∆L )

(2.3)

É sabido que uma estaca mobiliza resistência lateral (RL) e resistência de ponta (RP) e que
a soma dessas duas parcelas representa a capacidade de carga geotécnica, então:

R = U .  (rL . ∆L ) + rP . AP

(2.4)

Em que: U = perímetro da seção transversal da estaca; ∆L = comprimento do segmento
da estaca; AP = área da seção transversal da ponta da estaca; rP = tensão mobilizada na
ponta; rL = tensão lateral mobilizada ao longo do segmento ∆L que compõem o fuste da
estaca.
Destacam-se, então, dois conjuntos de variáveis a serem aplicados no modelo
matemático: as variáveis geométricas da estaca (U, ∆L e AP), obtidas com base nas
premissas de projeto; e as variáveis geotécnicas (rP e rL), obtidas com base em correlação
entre o ensaio de carregamento dinâmico e a sondagem SPT.
8.3.1 – Considerações acerca da definição dos NSPT’s referentes à ponta e à lateral da
estaca
Conforme ressaltam Velloso e Lopes (2010), reforçados por diversos autores (PÉREZ,
2014; AMANN, 2010; ALVES, 2014), as metodologias classificadas como teóricas para
a determinação da resistência última de ponta baseiam-se na teoria da plasticidade e
apresentam diferentes mecanismos de ruptura desenvolvida no entorno da base da estaca
ou de seu assentamento. No geral, tal ruptura se dá de forma que o solo abaixo da ponta,
uma vez excessivamente comprimido, desloca-se em direção à superfície. As diversas
propostas de superfícies de ruptura desenvolvidas na ponta da estaca apresentadas em
literaturas clássicas (por exemplo, VÉSIC, 1963) são reproduzidas na Figura 8.17.
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Figura 8.17 – Modelos de ruptura de ponta de estacas para diversos modelos
matemáticos teóricos (VÉSIC, 1963, adaptado por VELLOSO e LOPES, 2010).
A diversidade de propostas de modos (superfícies) de ruptura, em partes apresentada na
Figura 8.17, reflete a dificuldade de se ajustar um modelo físico e matemático para a
explicação do fenômeno (CINTRA e AOKI, 2010). Esta complexidade pode ser
observada em trabalhos como o de Vésic (1963) que realizou ensaios em modelos de
estacas de grandes dimensões.
De acordo com as conclusões de Vésic (1972) reproduzidas por Velloso e Lopes (2010,
p. 246), com base em
[...] observações em modelos e estacas em verdadeira grandeza, sempre existe
sob a ponta da estaca uma cunha (I na Figura 8.18) comprimida. Em solo
relativamente fraco, essa cunha abre seu caminho através da massa de solo,
sem produzir outras superfícies de ruptura visíveis. Entretanto, em solos
relativamente resistentes, a cunha I empurra a zona de cisalhamento radial II
lateralmente na zona plastificada III. Assim, o avanço da estaca no solo
resistente é possível por expansão lateral do solo ao longo do anel circular BD,
assim como por qualquer eventual compressão nas zonas I e II.

Figura 8.18 – Modo de ruptura admitido sob a ponta da estaca (VÉSIC, 1963, adaptado
por VELLOSO e LOPES, 2010).
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Décourt (1996) e Amann (2010) ainda destacam que, mesmo na realização de provas de
carga, raramente a ruptura física é alcançada haja vista as elevadas magnitudes de
recalque necessárias para tanto. Tal fato torna ainda mais evidente a dificuldade de se
definir a real zona de embutimento da ponta da estaca.
Os métodos semiempíricos discutidos no capítulo 3 desta tese, de forma geral, adotam as
seguintes considerações para o embutimento da ponta da estaca consolidadas na Tabela
8.3.
Tabela 8.3 – Considerações sobre o NSPT da ponta da estaca x métodos semiempíricos.
Considerações sobre o NSPT da ponta da estaca
Métodos semiempíricos
Aoki e Velloso (1975); David Cabral
NSPT ao nível da ponta da estaca
(1986); Antunes e Cabral (1996);
Kárez e Rocha (2000)
Média dos NSPT’s medidos na região entre 7
diâmetros acima e 3,5 diâmetros abaixo da Aoki e Velloso (1975) com
profundidade de assentamento da ponta da contribuições de Monteiro (1997)
estaca
Média entre o NSPT correspondente ao nível da Décourt
e
Quaresma
(1978)
ponta, o NSPT imediatamente anterior e o NSPT modificado por Décourt (1996);
imediatamente posterior
Brasfond (1991)
Média dos NSPT’s medidos na região entre 8
diâmetros acima e 3,5 diâmetros abaixo da Pedro Paulo Costa Velloso (1979,
profundidade de assentamento da ponta da 1981)
estaca
Média dos NSPT’s medidos na região entre 4
diâmetros acima e 1 diâmetro abaixo da
Teixeira (1996)
profundidade de assentamento da ponta da
estaca
Média dos NSPT’s medidos na região entre 8
diâmetros acima e 3 diâmetros abaixo da Alonso (1996); Gotlieb et al. (2000)
profundidade de assentamento da ponta da adaptado por Magalhães (2005)
estaca
Média dos NSPT’s medidos na região entre 5
diâmetros acima e 5 diâmetros abaixo da Silveira ou método dos coeficientes
profundidade de assentamento da ponta da médios (2002)
estaca
Não apresentam considerações explícitas sobre
Vorcaro e Velloso (2000)
a definição do NSPT da ponta
Conforme apresentado na Tabela 8.3 é possível concluir que não há consenso quanto à
definição da região de embutimento da ponta da estaca, porém, observa-se, também, que
a maioria dos autores das metodologias de cálculo de capacidade de carga geotécnica
semiempíricas considera a influência de uma região anterior e posterior na definição da
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resistência de ponta.
Consultando os catálogos técnicos de produtos de grandes empresas fabricantes de
estacas pré-moldadas de concreto armado/protendido (por exemplo, Incopre, Protendit,
Cassol etc.) e com base em experiência de projetos e obras, observa-se que:
- As estacas pré-moldadas de seção quadrada possuem dimensões que variam de 15 x 15
cm a 30 x 30 cm;
- As estacas pré-moldadas de seção circular (vazadas ou não) possuem diâmetro entre 18
cm e 60 cm;
- Estacas pré-moldadas de seção poligonal (hexagonal) possuem diagonal variando entre
17 cm e 34 cm.
Quantos às estacas escavadas, especialmente as estacas do tipo hélice contínua,
consultando também catálogos de fabricantes já consagrados (por exemplo: Geofix,
Geosonda etc.) tem-se diâmetros variáveis de 25 cm a 140 cm, porém, em obras cotidianas
é notória a utilização de estacas escavadas com diâmetro inferior ou igual a 60 cm.
Velloso e Lopes (2010, p. 11) afirmam que
[...] como os mecanismos de ruptura de base atingem, acima dela, tipicamente
duas vezes sua menor dimensão, a norma NBR 6122 determinou que
fundações profundas são aquelas cujas bases estão implantadas a uma
profundidade superior a duas vezes sua menor dimensão, e a pelo menos 3 m
de profundidade.

É possível, então, inferir que, com as dimensões de estacas tradicionalmente utilizadas
em obras corriqueiras de edificações, a ruptura de base se estenderia até aproximadamente
um metro acima da ponta da estaca, considerando-se o disposto na NBR 6122 nas suas
versões de 1996 e 2010 (dobro da menor dimensão).
Ressalta-se aqui, novamente, a falta de consenso com relação ao mecanismo de ruptura
da ponta de estacas. Uma vez que, na recente atualização da NBR 6122 (ABNT, 2019),
no seu item 3.7, acerca da definição de fundação profunda, apresenta que a ponta ou a
base apoiada deve estar uma profundidade superior a oito vezes a sua menor dimensão
em planta e no mínimo 3,0 m.
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Portanto, com base no exposto, julga-se importante a consideração do embutimento da
ponta da estaca, conforme evidenciado por Vésic (1963, 1972) e por uma série de outros
autores de métodos semiempíricos (por exemplo: Décourt, 1996; Magalhães, 2005;
Silveira, 2002) que fizeram tais considerações nos modelos de cálculo propostos. Com
base em análises prévias realizadas no banco de dados disponível, foi possível verificar
que ambas as considerações para a definição da resistência de ponta da estaca
apresentadas na Tabela 8.3 conduziram a resultados próximos.
Por uma questão de praticidade, diante da constatada indefinição de qual seria a mais
correta maneira de se considerar a região de embutimento da estaca e diante da
argumentação apresentada, adota-se na metodologia proposta, a consideração de que o
valor médio do índice de resistência à penetração na ponta da estaca deverá ser obtido a
partir de três valores: o correspondente ao nível da ponta, o imediatamente anterior (1 m
acima) e o imediatamente posterior (1 m abaixo). Desta forma, sugere-se desprezar o valor
de NSPT imediatamente anterior à ponta do cômputo da mobilização de resistência lateral.
8.3.2 – Metodologia desenvolvida para a obtenção da capacidade de carga geotécnica
com base em ensaios do tipo SPT e ensaios de carregamento dinâmico
Em sequência, será apresentado um roteiro que corresponde à metodologia desenvolvida
para a obtenção da capacidade de carga geotécnica de estacas de fundação com base em
ensaios de campo do tipo SPT e ensaios de carregamento dinâmico:
1 – Realizar sondagens do tipo SPT representativas das regiões onde serão realizadas as
provas de carga, preferencialmente, no eixo em que serão executadas as estacas ou
próximo ao centro de gravidade do estaqueamento que compõe o bloco. Na
impossibilidade da execução de tal campanha de sondagem, realizar a extrapolação dos
furos por intermédio de geoestatística, gerando espectros de sondagem, perfis “fictícios”
representativos, nos pontos não amostrados e de interesse.
2 – Com base nas informações do projeto de fundações (especialmente, cota de
assentamento do bloco, comprimento da estaca etc.) locar a estaca ao longo do furo de
sondagem representativo, com atenção a possíveis alterações de projeto, como por
exemplo, escavação realizada posteriormente à campanha de sondagens, desníveis do
terreno etc.
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3 – Calcular o NSPT médio para cada tipo de solo compreendido ao longo do fuste da
estaca, desprezando-se a contribuição do último resultado de NSPT.
4 – Calcular o NSPT médio na ponta da estaca, obtido a partir de três valores: o
correspondente ao nível da ponta, o imediatamente anterior (1 m acima) e o
imediatamente posterior (1 m abaixo), conforme métodos de Décourt e Quaresma (1978)
modificado por Décourt (1996) e Brasfond (1991).
5 – Calcular a tensão lateral mobilizada por golpe de SPT na interface solo/estaca para
cada tipo de solo ao longo do fuste da estaca, por meio da seguinte equação:

rLsolo X

 RLsolo X 


U . ∆L 

=
N Lsolo X

(8.4)

Onde:
rLsolo X = tensão lateral mobilizada na interface solo/estaca por golpe de SPT para o solo
X ao longo do segmento ∆L da estaca;
RLsolo X = resistência lateral última mobilizada na interface solo/estaca para o solo X ao
longo do segmento ∆L da estaca, obtida via ensaio de carregamento dinâmico
metodologia CAPWAP;

N Lsolo X = número médio de golpes obtido para o solo X ao longo do segmento ∆L da
estaca, desconsiderando o valor utilizado na avaliação da resistência de ponta;
U = perímetro da seção transversal da estaca;
∆L = comprimento do segmento da estaca.
A Equação 8.4 pode ser particularizada para a situação em que a estaca esteja toda
confinada (fuste e ponta) em um tipo único de solo, como no estudo de caso que será
apresentado, da seguinte forma:
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 RL 


U .L

rL =
NL

(8.5)

Em que:
rL = tensão lateral mobilizada na interface solo/estaca por golpe de SPT ao longo de todo
o comprimento da estaca;
RL = resistência lateral última mobilizada na interface solo/estaca ao longo de todo o
comprimento da estaca, obtida via ensaio de carregamento dinâmico metodologia
CAPWAP;

N L = número médio de golpes obtido ao longo de todo o comprimento da estaca,
desconsiderando o valor utilizado na avaliação da resistência de ponta;
U = perímetro da seção transversal da estaca;
L = comprimento total cravado da estaca.
6 – Calcular a tensão mobilizada na ponta da estaca por golpe de SPT, por meio da
seguinte equação:

 RP 


AP 

rP =
NP

(8.6)

Onde:
rP = tensão mobilizada na ponta da estaca por golpe de SPT;
AP = área da seção transversal da ponta da estaca;
RP = resistência última mobilizada na ponta da estaca, obtida via ensaio de carregamento
dinâmico metodologia CAPWAP;

N P = valor médio do índice de resistência à penetração na ponta ou base da estaca, obtido
a partir de três valores: o correspondente ao nível da ponta, o imediatamente anterior (1
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m acima) e o imediatamente posterior (1 m abaixo).
7 – Proceder os itens 2 a 6 para todas as estacas submetidas ao ensaio de carregamento
dinâmico e agrupar os resultados obtidos (rL e rP) para cada tipo de solo com vistas à
construção de um banco de dados. Sugere-se tratar os dados estatisticamente trabalhando
com valores médios e estabelecendo intervalos de confiança, conforme apresentado no
capítulo 2 desta tese. Dessa forma, pode-se definir:
n

rLsolo X =

r

Lsolo X i

i =1

(8.7)

n

i

n

rP =

r
i =1

Pi

(8.8)

n

8 – A equação da capacidade de carga geotécnica pode ser dada por:
n

(

)

R = U .  rLsolo i . ∆Lsolo i + rP . AP
i =1

(8.9)

Particularizando a Equação 8.9 para a situação em que a estaca esteja toda confinada
(fuste e ponta) em um tipo único de solo, tem-se:

R = U . rL . L + rP . AP

¨

(8.10)

8.3.3 – Aplicação da metodologia desenvolvida para o ensaio de carregamento
dinâmico P-54
O bloco referente ao pilar P-54 é composto por três estacas do tipo P27 cujos dados
pertinentes são: perímetro da seção transversal de 81 cm, área da seção transversal de 474
cm², comprimento cravado da estaca de 18,5 m e cota de assentamento do bloco -1,20 m.
Este tópico será desenvolvido seguindo as etapas da metodologia apresentadas
anteriormente.
1 e 2 – Os dados consolidados de NSPT obtidos por extrapolação via krigagem e a locação
da estaca em relação ao perfil estão apresentados na Figura 8.19.
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Prof. (m)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

NSPT
4,24
6,68
6,90
7,28
7,70
7,94
6,71
6,16
6,57
7,27
8,06
8,40
7,83
8,56
10,01
11,02
12,90
14,94
17,05
18,35
18,46
19,16

Argila arenosa

Figura 8.19 – Profundidade x NSPT e a locação da estaca referente ao P-54 (o autor).
3 – NSPT médio do solo compreendido ao longo do fuste da estaca = 9,00.
4 – NSPT médio na ponta da estaca = 18,66.
5 – Cálculo da tensão lateral mobilizada por golpe de SPT na interface solo/estaca:
Para a análise do ensaio de carregamento dinâmico via metodologia CAPWAP a estaca
foi dividida em nove (09) segmentos, conforme Figura 8.20. Foram avaliadas,
separadamente, as resistências laterais mobilizadas na interface de cada segmento e,
posteriormente, com a superposição dos efeitos, ou seja, somando-se tais resistências
encontra-se a resistência lateral última mobilizada no fuste da estaca que, neste caso, fora
igual a 45,1 tf ou, aproximadamente, 451 kN.
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Figura 8.20 – Análise CAPWAP para estaca representativa do P-54 (GEOMEC, 2012).
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Dessa forma, substituindo os resultados obtidos nos passos anteriores e as informações
acerca da estaca, tem-se que a tensão lateral mobilizada por NSPT é:

 RL 
 451, 00 




0,81.18,50 
U .L
kPa


rL =
∴ rL =
∴ rL = 3,34
9, 00
N SPT
NL
6 – Cálculo da tensão mobilizada na ponta da estaca por golpe de SPT:
Uma vez definida a carga última mobilizada pelo conjunto estaca-solo e a soma das
resistências laterais mobilizadas na interface de cada segmento, subtraindo-se tais valores
obtêm-se a parcela corresponde à carga última mobilizada na ponta da estaca que, neste
caso, fora igual a 23,4 tf ou, aproximadamente, 234 kN.
Substituindo os resultados obtidos nos passos anteriores e as informações acerca da
estaca, tem-se que a tensão mobilizada da estaca por NSPT é:

 RP 
 234, 00 


 0, 0474 
A
 ∴ r = 264,56 kPa
rP =  P  ∴ rP = 
P
18, 66
N SPT
NP
8.3.4 – Metodologia desenvolvida para o cálculo da capacidade de carga de estacas
pré-moldadas em argila arenosa na região de Uberlândia-MG
Procedeu-se da mesma maneira, conforme apresentada no item anterior, para as demais
estacas submetidas a ensaio de carregamento dinâmico. As Figuras 8.21 e 8.22
apresentam as estacas submetidas a ECD locadas com os respectivos perfis de sondagem
estrapolados.
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Figura 8.21 – Locação das estacas submetidas a ECD’s nos respectivos espectros de
sondagem SPT (o autor).
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Figura 8.22 – Locação das estacas submetidas a ECD’s nos respectivos espectros de
sondagem SPT (o autor).
Todos os resultados obtidos para a tensão lateral e tensão de ponta mobilizados
encontram-se organizados na Tabela 8.4.
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Tabela 8.4 – rL (kPa/NSPT) e rP (kPa/NSPT) mobilizados em cada estaca ensaiada.
ECD
P-42
P-45
P-10
P-17-18-A
BEL-02
B40-A
PR2-A
P54-A
PR-5-A
P62-A

rL (kPa/NSPT)
5,20
4,21
2,85
4,41
3,89
4,59
3,40
3,34
3,03
2,39

rP (kPa/NSPT)
99,17
132,79
195,93
143,26
235,69
190,60
214,69
264,56
227,69
217,26

Tratando-se estatisticamente os dados da Tabela 8.4, tem-se a Tabela 8.5.
Tabela 8.5 – Parâmetros estatísticos para rL (kPa/NSPT) e rP (kPa/NSPT).
Parâmetro
Valor mínimo
Valor máximo
Média
IC com 95% de confiança
DP
COV

rL
2,39 kPa/NSPT
5,20 kPa/NSPT
3,73 kPa/NSPT
3,10 a 4,36 kPa/NSPT
0,88 kPa/NSPT
23,53%

rP
99,17 kPa/NSPT
264,56 kPa/NSPT
192,16 kPa/NSPT
155,13 a 229,19 kPa/NSPT
51,76
26,94%

Análise dos dados de tensão lateral mobilizada/NSPT e de tensão de ponta
mobilizada/NSPT
Conforme já apresentado anteriormente, o gráfico box plot nos indica a dispersão, a
assimetria e os dados discrepantes. Dessa forma, para avaliar a existência de outliers ou
valores atípicos compondo os dados e para que se possa ter suporte na definição de uma
tensão lateral mobilizada/ NSPT e de uma tensão de ponta mobilizada/NSPT lançou-se mão
deste recurso para os dados de rL e rP, conforme apresentado nas Figuras 8.23 e 8.24,
respectivamente.
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Figura 8.23 – Gráfico box plot dos dados de rL (o autor).

Figura 8.24 – Gráfico box plot dos dados de rP (o autor).
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Analisando os gráficos do tipo box plot das Figuras 8.23 e 8.24 pode-se concluir a não
existência de valores atípicos, ou seja, não constatou-se nenhum outlier considerando um
nível de significância de 5% (α = 0,05), portanto, todos os dados amostrais são
representativos, não havendo a viabilidade de exclusão de nenhum destes do conjunto de
dados, tanto para rL quanto para rP.
Definição dos valores de rL e de rP e do modelo matemático
Uma vez que, conforme apresentado, todos os valores considerados são representativos
da amostragem, não havendo então outliers, considerou-se os valores médios
apresentados na Tabela 8.5 para a tensão lateral mobilizada/NSPT e para tensão de ponta
mobilizada/NSPT, propôs-se a seguinte equação semiempírica para o cálculo da
capacidade de carga de estacas pré-moldadas embutidas em solo do tipo argila arenosa
para a região do estudo de caso:

R = 3, 73 . N L . U . L + 192,16 . N P . AP

(8.11)

Em que:
R = capacidade de carga geotécnica da estaca (em kN);
U = perímetro da estaca (em m);
L = comprimento embutido da estaca (em m);

N L = número médio de golpes obtido ao longo de todo o comprimento da estaca
desconsiderando o valor utilizado na avaliação da resistência de ponta;
AP = área da ponta da estaca (em m²);

N P = valor médio do índice de resistência à penetração na ponta ou base da estaca, obtido
a partir de três valores: o correspondente ao nível da ponta, o imediatamente anterior (1
m acima) e o imediatamente posterior (1 m abaixo).
8.3.5 – Validação prática do modelo de cálculo apresentado
Para uma validação prática da proposta, comparou-se o resultado obtido para a capacidade
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de carga geotécnica da estaca submetida ao ensaio de carregamento dinâmico (P-54) via
metodologia desenvolvida com os resultados obtidos por metodologias clássicas,
amplamente difundidas no meio geotécnico brasileiro, quais sejam: Aoki e Velloso
(1975), Décourt e Quaresma (1978) modificado por Décourt (1996) e Teixeira (1996). Os
resultados são apresentados na Tabela 8.6.
Tabela 8.6 – Comparativo de resultados de capacidade de carga geotécnica obtida via
metodologias clássicas, metodologia proposta e ensaio de carregamento dinâmico.
Método
Aoki e Velloso (1975)
Décourt e Quaresma (1978, 1996)
Teixeira (1996)
Método proposto (2020)
Ensaio de carregamento dinâmico

RL
454,36
599,34
568,89
502,98
451,00

RP
232,95
106,12
178,71
169,93
234,00

R
687,30
705,46
747,60
672,92
685,00

Erro (%)
0,34
2,99
9,13
-1,76
-

O Erro (%) apresentado na Tabela 8.6 foi calculado conforme a Equação 8.12:

 Rmetodo log ia − RECD 
Erro (%) = 
 .100%
RECD



(8.12)

Em que:
Erro (%) = erro da metodologia semiempírica de cálculo de capacidade de carga
geotécnica em relação ao valor de referência, obtido via ensaio de carregamento
dinâmico;
Rmetodologia = capacidade de carga geotécnica obtida via metodologia semiempírica;
RECD = capacidade de carga geotécnica obtida via ensaio de carregamento dinâmico.
O método proposto, bem como as metodologias clássicas citadas, apresentaram
excelentes resultados de capacidade de carga geotécnica quando comparados com o
resultado obtido via ensaio de carregamento dinâmico. Ressalta-se que, dos métodos
avaliados, o método de Aoki e Velloso conduziu ao menor erro (0,34%) em relação aos
resultados do ECD, chegando mais próximo da resistência lateral e da resistência de ponta
mobilizadas no ensaio, na sequência, com o segundo menor erro (-1,76%) encontra-se o
modelo proposto.
Reforça-se que o modelo matemático apresentado na Equação 2.4 não possui a pretensão
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de ser aplicado de forma generalizada. A equação é validada para estacas do tipo prémoldadas de concreto embutidas em argila arenosa na região de Uberlândia-MG. O que
se procura evidenciar é que, com a metodologia desenvolvida, aliando ensaios do tipo
SPT (bem como aplicação de técnicas de geoestatística, como a krigagem) e ensaios de
carregamento dinâmico, é possível desenvolver modelos matemáticos para o cálculo de
capacidade de carga geotécnica de estacas (em sentido amplo, embora neste trabalho
tenha sido ilustrado para estacas pré-moldadas de concreto) locais/regionais, ou seja,
inicialmente particularizados para uma determinada região e, com ampliação do banco de
dados de projetos/obras, extrapolados para áreas de maior abrangência, calibrando-se os
parâmetros tensão média mobilizada ao longo do fuste e tensão média mobilizada na
ponta da estaca.
8.4 – CONSIDERAÇÕES SOBRE OS MÉTODOS SEMIEMPÍRICOS DE
CÁLCULO DE CAPACIDADE DE CARGA E OS RESULTADOS DE ENSAIO
DE CARREGAMENTO DINÂMICO
Com os espectros de sondagem SPT obtidos via krigagem representativos para cada uma
das estacas submetidas ao ensaio de carregamento dinâmico foram calculadas as
resistências de ponta e lateral e, consequentemente, as capacidades de carga geotécnica
para cada uma delas, via métodos clássicos semiempíricos, Aoki e Velloso (1975),
Décourt e Quaresma (1978, 1996) e Teixeira (1996) e via método semiempírico proposto
nesta tese para estacas assentes em argila arenosa na região de Uberlândia-MG. Tais
resultados foram comparados com as respectivas resistências de ponta e lateral, bem
como resistências últimas mobilizadas (capacidades de carga geotécnica) via ensaio de
carregamento dinâmico (ECD) via metodologia CAPWAP.
8.4.1 – Análise das resistências mobilizadas nas pontas das estacas
A Tabela 8.7 apresenta um comparativo entre as resistências de ponta obtidas via Aoki e
Velloso (1975), Décourt e Quaresma (1978, 1996), Teixeira (1996), método proposto e
ensaios de carregamento dinâmico (ECD’s).
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Tabela 8.7 – Comparativo entre resistências de ponta (em kN) obtidas via métodos
semiempíricos e ECD’s.
Identificação
P-42
P-45
P-10
P-17-18-A
BEL-02
B40-A
PR2-A
P54-A
PR-5-A
P62-A

Aoki e Velloso
(1975)
286,24
241,91
417,94
366,62
491,93
376,53
422,19
232,95
366,66
312,87

Décourt e Quaresma
(1978, 1996)
139,15
112,05
205,17
170,88
228,09
181,32
201,22
106,12
187,10
149,69

Teixeira
(1996)
212,28
178,57
322,73
236,31
355,85
299,44
318,66
178,71
299,63
247,45

Método
proposto
222,83
179,44
328,55
273,63
365,25
290,36
322,22
169,93
299,60
239,70

ECD
115,00
124,00
335,00
204,00
448,00
288,00
360,00
234,00
355,00
271,00

Com os resultados apresentados na Tabela 8.7 foi construído o gráfico de dispersão das
resistências de ponta obtidas para cada um dos métodos e para cada uma das estacas
ensaiadas bem como suas respectivas retas de ajuste em relação aos resultados de
referência (Figura 8.25).

Resistência de ponta - métodos semiempíricos (kN)
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Figura 8.25 – Dispersão dos resultados de resistência de ponta via metodologias
semiempíricas relacionados com os obtidos via ECD’s (o autor).
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Uma vez definida a reta de ajuste, relacionando as resistências de ponta obtidas para cada
um dos métodos e para cada uma das estacas ensaiadas, bem como suas respectivas retas
de ajuste em relação aos resultados de referência, avaliou-se os coeficientes de
determinação R² obtidos para cada uma das metodologias semiempíricas, os mesmos
estão apresentados na Tabela 8.8.
Tabela 8.8 – R² obtido da relação estabelecida entre os resultados dos métodos
semiempíricos e os ECD’s para a resistência de ponta.
Método
Aoki e Velloso (1975)
Décourt e Quaresma (1978, 1996)
Teixeira (1996)
Método proposto (2020)

Coeficiente de
determinação - R²
0,7014
0,7032
0,8005
0,7032

Conforme evidenciado na Tabela 8.8, os coeficientes de determinação (R²) obtidos para
as metodologias clássicas e o método proposto são superiores a 0,70, em que destacamse o R² obtido para a metodologia de Teixeira (1996), ligeiramente superior a 0,80. Tais
resultados indicam, conforme Bisquerra et al. (2004) e Devore (2006) há um forte poder
de correlação entre os resultados de resistência de ponta obtidos via metodologias
semiempíricas e os resultados obtidos via ECD’s. Ou seja, em linhas gerais, pode-se
afirmar que os métodos Aoki e Velloso (1975), Décourt e Quaresma (1978, 1996),
Teixeira (1996) e o método proposto conduziram a resultados consistentes com os ECD’s
para a resistência de ponta.
Ressalta-se, aqui, a necessidade de cautela, pois, mesmo com uma tendência a resultados
consistentes para a resistência de ponta, existem situações em que as metodologias
semiempíricas podem conduzir a resultados bastante contrários a segurança. Para
exemplificar, toma-se como exemplo o caso da estaca referente ao P-42 em que a
resistência de ponta mobilizada de referência fora de 115,00 kN (conforme o ECD);
enquanto que, para o método de Aoki e Velloso seria de 286,24 kN (aproximadamente
149% maior); para o método de Teixeira seria de 212,28 kN (aproximadamente 85%
maior); para o método proposto, 222,83 kN (aproximadamente 94% maior); e, por fim,
para o método de Décourt e Quaresma observou-se resultado mais comedido e mais
coerente, da ordem de 139,15 kN (21% maior).
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8.4.2 – Análise das resistências laterais mobilizadas nos fustes das estacas
A Tabela 8.9 apresenta um comparativo entre as resistências laterais obtidas por meio dos
métodos semiempíricos já descritos e ensaios de carregamento dinâmico (ECD’s).
Tabela 8.9 – Comparativo entre resistência lateral (em kN) obtida via métodos
semiempíricos e ECD.
Identificação
P-42
P-45
P-10
P-17-18-A
BEL-02
B40-A
PR2-A
P54-A
PR-5-A
P62-A

Aoki e Velloso
(1975)
499,99
442,89
630,57
517,71
669,39
592,35
585,01
454,36
581,23
529,55

Décourt e Quaresma
(1978, 1996)
693,17
585,44
871,11
706,01
911,50
817,29
844,84
599,34
839,35
714,77

Teixeira
(1996)
648,18
554,54
838,47
671,14
890,09
787,66
792,13
568,89
787,00
686,50

Método
proposto
583,13
487,43
740,79
597,50
785,99
701,10
701,65
502,98
695,51
607,31

ECD
813,00
550,00
566,00
706,00
808,00
862,00
640,00
451,00
546,00
389,00

Com os resultados apresentados na Tabela 8.9, foi construído o gráfico de dispersão das
resistências laterais obtidas para cada um dos métodos e para cada uma das estacas
ensaiadas, bem como suas respectivas retas de ajuste em relação aos resultados de
referência (Figura 8.26).
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Resistência lateral - métodos semiempíricos (kN)
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Figura 8.26 – Dispersão dos resultados de resistência lateral via metodologias
semiempíricas relacionados com os obtidos via ECD’s (o autor).
Definida a reta de ajuste relacionando as resistências laterais obtidas para cada um dos
métodos e para cada uma das estacas ensaiadas, bem como suas respectivas retas de ajuste
em relação aos resultados de referência, avaliou-se os coeficientes de determinação R²
obtidos para cada uma das metodologias semiempíricas, os quais estão apresentados na
Tabela 8.10.
Tabela 8.10 – R² obtido da relação estabelecida entre os resultados dos métodos
semiempíricos e os ECD’s para a resistência lateral.
Método
Aoki e Velloso (1975)
Décourt e Quaresma (1978, 1996)
Teixeira (1996)
Método proposto (2020)

Coeficiente de
determinação - R²
0,1528
0,1587
0,1562
0,1752

Conforme evidenciado na Tabela 8.10 os coeficientes de determinação (R²) obtidos para
as metodologias clássicas e o método proposto são da ordem de 0,15, ficando o método
proposto com R² ligeiramente superior, próximo a 0,17. Tais resultados indicam,
conforme Bisquerra et al. (2004), de baixa a moderada correlação entre os dados e, para
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Devore (2006), trata-se de um indicador de fraca correlação estabelecida. De forma geral,
pode-se afirmar, então, que ambas as metodologias semiempíricas, incluindo-se as
metodologias consagradas, apresentaram resultados relativamente pouco consistentes
para a previsão de resistência lateral ao se tomar, como referência, os resultados obtidos
via ECD’s. Sugere-se aqui, também, que tais resultados sejam analisados com
parcimônia, para tanto, pode-se exemplificar os casos das estacas referentes à P-45 e P10, cujas resistências laterais mobilizadas são de 550,00 kN e 566,00 kN,
respectivamente. Para a estaca referente à P-45 o método de Teixeira (1996) apresentou
resultado de 554,54 kN (menos de 1% superior), enquanto que o mesmo método, para a
estaca referente à P-10, apresentou resultado de

838,47 (aproximadamente 48%

superior).
8.4.3 – Análise das capacidades de carga geotécnicas
A Tabela 8.11 apresenta um comparativo entre as capacidades de carga geotécnicas
obtidas por meio dos métodos semiempíricos já descritos e ensaios de carregamento
dinâmico (ECD’s).
Tabela 8.11 – Comparativo entre capacidade de carga (em kN) obtida via métodos
semiempíricos e ECD.
Identificação
P-42
P-45
P-10
P-17-18-A
BEL-02
B40-A
PR2-A
P54-A
PR-5-A
P62-A

Aoki e
Velloso
(1975)
786,23
684,80
1048,51
884,33
1161,32
968,88
1007,20
687,30
947,89
842,43

Décourt e
Quaresma
(1978, 1996)
832,32
697,50
1076,28
876,89
1139,60
998,61
1046,06
705,46
1026,44
864,46

Teixeira
(1996)

Método
proposto

ECD

860,46
733,11
1161,20
907,45
1245,94
1087,09
1110,78
747,60
1086,63
933,94

805,96
666,86
1069,34
871,13
1151,24
991,46
1023,88
672,92
995,11
847,00

928,00
674,00
901,00
910,00
1256,00
1150,00
1000,00
685,00
901,00
660,00

Com os resultados apresentados na Tabela 8.11 foi construído o gráfico de dispersão das
capacidades de carga geotécnicas obtidas para cada um dos métodos e para cada uma das
estacas ensaiadas, bem como suas respectivas retas de ajuste em relação aos resultados
de referência (Figura 8.27).
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Capacidade de carga - métodos semiempíricos (kN)
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Figura 8.27 – Dispersão dos resultados de capacidade de carga geotécnica via
metodologias semiempíricas relacionados com os obtidos via ECD’s (o autor).
Definida a reta de ajuste relacionando as capacidades de carga geotécnicas obtidas para
cada um dos métodos e para cada uma das estacas ensaiadas bem como suas respectivas
retas de ajuste em relação aos resultados de referência, avaliou-se os coeficientes de
determinação R² obtidos para cada uma das metodologias semiempíricas, os quais estão
apresentados na Tabela 8.12.
Tabela 8.12 – R² obtido da relação estabelecida entre os resultados dos métodos
semiempíricos e os ECD’s para a capacidade de carga geotécnica.
Método
Aoki e Velloso (1975)
Décourt e Quaresma (1978, 1996)
Teixeira (1996)
Método proposto (2020)

Coeficiente de determinação
- R²
0,6634
0,6219
0,6157
0,6470

Conforme evidenciado na Tabela 8.12 os coeficientes de determinação (R²) obtidos para
as metodologias clássicas e o método proposto são da ordem de 0,64, ficando o método
de Aoki e Velloso (1975) com R² ligeiramente superior, próximo a 0,66. Tais resultados
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indicam, conforme Bisquerra et al. (2004), de alta a muito alta correlação entre os dados
e, para Devore (2006), trata-se de um indicador de moderada a forte correlação
estabelecida. De maneira generalista, pode-se afirmar, então, que ambas as metodologias
semiempíricas, incluindo-se a metodologia proposta, apresentaram resultados
relativamente consistentes para a previsão da capacidade de carga geotécnica tomando
como referência os resultados obtidos via ECD’s.
8.4.4 – Análise de desempenho dos métodos semiempíricos
Devido à diversidade de dimensões das estacas componentes do projeto, de forma a
eliminar a variável seção transversal, dividiu-se o valor das resistências últimas
mobilizadas nos ECD’s pelas áreas de ponta das mesmas. O valor médio obtido foi de
13400,15 kPa e o desvio padrão foi de 2259,01 kPa, configurando um coeficiente de
variação da ordem de 17%. Para a compatibilidade de unidade, procedeu-se o mesmo
para com as capacidades de carga obtida via metodologias semiempíricas, ou seja,
dividiu-se os resultados obtidos pela área de seção transversal da estaca pertinente. Os
dados encontram-se consolidados na Tabela 8.13. Ressalta-se que pelos motivos
apresentados, os resultados de capacidade de carga geotécnica ou resistência última
mobilizada apresentados na Tabela 8.13 estão em kPa.
Tabela 8.13 – Resultados de capacidade de carga geotécnica ou resistência última
mobilizada em kPa.
Aoki e
Velloso
Identificação
(1975,
modificado)
P-42
12599,90
P-45
14447,26
P-10
13961,56
P-17-18-A
14172,00
BEL-02
15463,64
B40-A
12901,19
PR2-A
11266,27
P54-A
14500,11
PR-5-A
10602,79
P62-A
13500,47

Décourt e
Quaresma
(1978,
1996)
13338,50
14715,09
14331,34
14052,67
15174,37
13297,03
11700,88
14883,20
11481,47
13853,48

Teixeira
(1996)

Método
proposto
(2020)

ECD

ECD 17%*

ECD
+17%**

13789,43
15466,55
15462,03
14542,45
16590,35
14475,29
12424,87
15772,18
12154,74
14967,06

12916,03
14068,78
14238,88
13960,42
15329,43
13201,86
11452,80
14196,62
11130,98
13573,72

14871,79
14219,41
11997,34
14583,33
16724,37
15312,92
11185,68
14451,48
10078,30
10576,92

12343,59
11802,11
9957,79
12104,17
13881,23
12709,72
9284,12
11994,73
8364,99
8778,85

17400,00
16636,71
14036,88
17062,50
19567,51
17916,11
13087,25
16908,23
11791,61
12375,00

*Resultado 17% inferior ao obtido via ensaio de carregamento dinâmico.
** Resultado 17% superior ao obtido via ensaio de carregamento dinâmico.
Para a análise de desempenho dos métodos semiempíricos aplicou-se a metodologia
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apresentada por Velloso (2019). Para tanto, definiu-se o “grau de confiabilidade” como
sendo a quantidade ou porcentagem de pontos situados entre as retas de desvio de mais
17% e menos 17% em relação à carga última mobilizada nos ensaios de carregamento
dinâmico apresentadas na Figura 8.28. Destaca-se que o desvio de mais ou menos 17%
considerado refere-se à variabilidade encontrada para as resistências últimas mobilizadas
nos ECD’s para as dez (10) estacas ensaiadas e que encontram-se em uma mesma região
representativa.
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Aoki e Velloso (1975,
modificado)
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Décourt e Quaresma
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Teixeira (1996)

16000
15000

Método proposto
(2020)

14000

Linear (Reta de
igualdade)
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Figura 8.28 – Análise de desempenho dos métodos semiempíricos (o autor).
Na Figura 8.28 os pares coordenados foram plotados em um gráfico dado por
“Capacidade de carga – ECD’s x Capacidade de carga – métodos semiempíricos”. No
gráfico foram identificadas: a reta de igualdade que corresponde ao valor desejável
(valores calculados via método semiempírico iguais aos obtidos via ECD), e duas retas
correspondentes aos desvios de +17% e -17% em relação à reta de igualdade, delimitando
uma faixa de aceitação, denominada “zona de acerto”.
Pode-se observar que a maioria maciça dos pontos encontram-se na região considerada
como “zona de acerto”, indicando, qualitativamente o bom desempenho dos métodos
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semiempíricos empregados para a previsão da capacidade de carga geotécnica das
estacas. O melhor desempenho observado foi o do método de Aoki e Velloso (1975,
modificado) que apresentou um único ponto externo à “zona de acerto”, ou seja, 90% dos
resultados calculados encontram-se na região esperada. Em seguida tem-se o método de
Décourt e Quaresma (1978, 1996) e o método proposto (2020) os quais apresentaram 80%
dos resultados na “zona de acerto” e, por fim, o método de Teixeira (1996) com 70% dos
resultados na região esperada.
Digno de nota é que os resultados apresentados estão em termos de capacidade de carga,
então, tomando-se os resultados externos à “zona de acerto” e empregando-se o fator de
segurança mínimo estabelecido pela NBR 6122 (ABNT, 2019), igual a dois (2), a carga
admissível encontrada será substancialmente inferior à resistência última, indicando certa
segurança aos valores calculados sob o ponto de vista determinístico.
8.4.5 – Discussão acerca das metodologias semiempíricas de cálculo de capacidade
de carga geotécnica de estacas
Conforme Schnaid e Odebrecht (2012), os métodos semiempíricos são ferramentas
valiosas da Engenharia de Fundações. Borjaille Alledi (2013) ainda destaca que tais
métodos constituem-se na principal forma de se estimar o comprimento das estacas e,
consequentemente, de prever o custo de uma obra antes da sua realização.
Vianna (2000) analisa 34 provas de carga estáticas realizadas em estacas pré-moldadas
de concreto, cravadas em diferentes locais da cidade de Curitiba e da região metropolitana
e compara os resultados com os obtidos pelos métodos semiempíricos de Aoki e Velloso
(1975), Décourt e Quaresma (1978, 1996) e Amaral (1982, 1999). A autora conclui que
o método de Aoki e Velloso comportou-se de forma conservadora com valores de
capacidade de carga geotécnica calculada cerca de 40% inferior à obtida via prova de
carga estática; o método de Amaral apresentou resultados ousados, da ordem de 20%
superiores aos obtidos via PCE e, por sua vez, o método de Décourt e Quaresma
apresentou resultados considerados intermediários, da ordem de 20% abaixo aos obtidos
via PCE.
Cabette (2014) compara os resultados de capacidade de carga obtidos pelos métodos de
Aoki e Velloso (1975), Décourt e Quaresma (1978, 1996) e Teixeira (1996) com os
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obtidos por ensaios de carregamento dinâmico via metodologia CAPWAP para estacas
pré-moldadas de concreto protendido utilizadas como fundações de habitações populares
na região de Cubatão-SP assentes em solo mole. O autor concluiu, com base na análise
de 32 ensaios de carregamento de dinâmico e 5 dados de sondagem do tipo SPT, que os
métodos semiempíricos apresentaram resultados favoráveis à segurança e salienta a
importância da sempre utilização de mais de um método semiempírico para o cálculo da
capacidade de carga. Foi destacado, também, que o método de Teixeira (1996) conduziu
a resultados bastantes conservadores; o método de Aoki e Velloso (1975) conduziu a
melhores correlações com os resultados da análise CAPWAP em uma região da obra e o
método de Décourt e Quaresma (1978, 1996) resultados mais coerentes para outra região
do mesmo empreendimento. De uma forma geral, o autor conclui que se obteve uma boa
correlação com as análises CAPWAP para os métodos de Aoki e Velloso (1975) e
Décourt e Quaresma (1978, 1996), destacando-se o a última metodologia citada que
apresentou melhores resultados independentemente do comprimento cravado e das
regiões distintas do empreendimento.
Diversos outros trabalhos, entre eles, artigos, trabalhos de conclusão de curso,
dissertações e teses, apresentam estudos comparativos entre resultados de capacidade de
carga geotécnica obtidos via métodos semiempíricos e via resultados de ensaios de
carregamento dinâmico e/ou provas de carga estáticas, os quais pode-se citar: Nienov
(2006), Falconi et al. (2008), Amaral e Baggio (2008), Silva (2013), Borjaille Alledi et
al. (2015) Gelesov (2015), entre outros.
Frisa-se, aqui, que a proposta do presente item desta tese não tem como finalidade
puramente criticar métodos semiempíricos de cálculo de capacidade de carga geotécnica
de estacas, mas, sim, evidenciar que não há e não haverá consenso quanto a um melhor
método nesta categoria que possa ser aplicado de forma generalizada. Cada autor,
especialmente os já citados, apresenta conclusões consideravelmente diferentes dos
outros no que tange ao desempenho observado dos métodos semiempíricos uma vez
comparando-os com provas de carga estáticas e ensaios de carregamento dinâmico.
Infere-se que esta diferença de desempenho observada é fruto das características da
estaca, tanto tipologia quanto geometria, condições geológico-geotécnicas, variabilidade
e falta de critério da definição de região representativa geotécnica, questões inerentes à
qualidade executiva de ensaios de campo e suas interpretações, particularidades dos
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métodos, dentre outras. Especialmente, destaca-se aqui as particularidades dos métodos
semiempíricos algo já ressaltado por vários autores (por exemplo, Schnaid e Odebrecht,
2012) que é o fato da validade de tais métodos ficar limitada à prática construtiva regional
e às condições específicas dos casos históricos utilizados em seu desenvolvimento.
Amann (2010) adverte que os métodos semiempíricos não são universais e devem ser
aplicados com ressalvas a solos de locais diferentes dos originalmente pesquisados pelos
seus autores. Soma-se isso à preconização normativa da NBR 6122 (ABNT, 2019, p. 22)
quanto aos métodos semiempíricos de que “[...] devem ser observados os domínios de
validade de suas aplicações, bem como as dispersões dos dados e as limitações regionais
associadas a cada um dos métodos”.
Sugere-se, amparado pela literatura técnica e embasado nos resultados apresentados no
presente capítulo, que a previsão de capacidade de carga geotécnica de estacas deve ser
realizada por um elenco de métodos semiempíricos pertinentes, especialmente quanto à
região de execução do empreendimento e à tipologia de estaca. Além disso, indica-se a
calibração das tensões mobilizadas ao longo do fuste e na ponta de estacas com base em
provas de carga estáticas e/ou ensaios de carregamento dinâmico e o desenvolvimento de
métodos regionalizados, bem como a criação de um banco de dados destes parâmetros de
forma que tais dados possam ser submetidos a uma análise estatística e aprimorados.
8.5 – SOBRE O EMBUCHAMENTO NA PONTA DE ESTACAS VAZADAS
8.5.1 – Considerações da literatura técnica sobre o embuchamento
Conforme o estudo conduzido por Nascimento et al. (2019, p. 2) para estacas tubulares
metálicas vazadas, durante a cravação,
[...] as estacas de ponta aberta inicialmente penetram no solo cortando-o,
causando pouco deslocamento de solo nos trechos iniciais, sendo esse
deslocamento correspondente ao volume da parede do tubo metálico. Porém,
à medida em que se avança a instalação, o atrito entre o solo e a parede interna
do tubo se eleva gradualmente, de forma que o solo no interior do tubo passa
a se deslocar juntamente com a estaca, até o ponto limite em que a ponta da
estaca se torna completamente vedada pelo solo no seu interior. A estaca passa
então a provocar grande deslocamento de solo. Esse fenômeno é chamado de
tamponamento ou embuchamento, e tende a tornar o comportamento de uma
estaca de ponta aberta próximo ao de uma de ponta fechada, à medida em que
a estaca penetra no solo.

A tendência descrita pode ser confirmada na Figura 8.26, na qual se compara uma estaca
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de ponta aberta com uma de ponta fechada em situação de cravação por percussão.
Conforme observado por Paik et al. (2003), as curvas de quantidade acumulada de golpes
de uma estaca de ponta aberta e de ponta fechada tendem a se tornar paralelas (Figura
8.29 (a)), enquanto que a penetração por golpe tende a apresentar grande divergência nos
primeiros metros de cravação e a convergir para o mesmo valor ao longo da cravação
(Figura 8.29 (b)).

Figura 8.29 - Comparativo entre estacas de ponta aberta e fechada durante a cravação:
(a) quantidade acumulada de golpes x profundidade (b) penetração por golpe x
profundidade (PAIK et al., 2003 adaptado por NASCIMENTO ., 2019).
A NBR 6122 (ABNT, 2019, p. 40) aborda o assunto da seguinte forma para estacas prémoldadas vazadas:
Para o cálculo da tensão (admissível) máxima consideram-se estacas vazadas
como maciças, desde que a seção vazada não exceda 40% da seção total.
Os critérios acima são válidos para as seguintes condições (não
necessariamente simultâneas):
- Áreas onde haja experiência prévia com o tipo de estaca empregado.
- Onde não houver particularidades geológico-geotécnicas.
- Quando não houver variação do processo executivo padrão.
- Quando não houver dúvida quanto ao desempenho das estacas.

Gonçalves et al. (2007, p. 190) afirmam que “[...] para efeito de avaliação da carga
admissível do ponto de vista geotécnico, considera-se que a área de ponta desse tipo de
estaca (pré-moldada de seção vazada) seja maciça”.
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8.5.2 – Considerações sobre o embuchamento com base no estudo de caso
Metodologias de avaliação do efeito do embuchamento considerando a extensão da bucha
de solo no interior da estaca podem ser encontradas na literatura técnica, e. g., Randolph
et al. (1991), Niyama (1992) e Paik et al. (2003). Na ausência de dados referentes ao
comprimento da bucha para o case objeto de estudo desta tese buscou-se avaliar de forma
prática e preliminar, conforme será descrito em sequência, se a consideração do
tamponamento (fechamento da ponta da estaca em virtude do embuchamento do solo)
seria realista ou não, apoiando-se nas previsões de capacidade de carga via métodos
semiempíricos e nas resistências últimas mobilizadas nos ensaios de carregamento
dinâmico.
As estacas que compõem as fundações da rampa de acesso são do tipo pré-moldadas de
concreto armado, circulares, de seção vazadas com diâmetro externo de 42 cm e diâmetro
interno de 25 cm. Ou seja, a seção vazada representa pouco mais de 35% da área da ponta
da estaca, enquadrando-se no disposto pela NBR 6122 (ABNT, 2019) apresentado no
item anterior, no que tange à consideração da ponta como sendo maciça.
A título de análise, foram comparados os resultados de resistência de ponta mobilizada
obtidos pelos ensaios de carregamento dinâmico nas estacas que compõem a rampa
identificados como PR-2 e PR-5, com os resultados de resistência de ponta obtidos via
metodologias semiempíricas. Para tanto, efetuou-se os cálculos considerando em um
primeiro momento somente a seção preenchida da ponta, ou seja, desprezando-se o efeito
do tamponamento e, em um segundo momento, considerou-se a seção transversal toda da
ponta da estaca como representativa, portanto, com a consideração do tamponamento.
Para a estaca representativa de PR-2 a resistência de ponta mobilizada, conforme análise
CAPWAP, foi de 360,00 kN. A Tabela 8.14 consolida os resultados obtidos via
metodologias semiempíricas.
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Tabela 8.14 – Análise do embuchamento da estaca referente ao PR-2.
Método
1 - Aoki e Velloso (1975)
2 - Décourt e Quaresma
(1978, 1996)
3 - Teixeira (1996)
4 - Método proposto (2020)
Média (kN)
Erro (%)

RP (kN) – desconsiderando RP (kN) – considerando o
o embuchamento
embuchamento
422,19
609,23
201,22

311,84

318,66
322,22
316,07
-12,20

493,83
499,35
478,56
+32,93

Os dados apresentados na Tabela 8.14 encontram-se em forma gráfica, conforme as
Figuras 8.30 e 8.31. O primeiro gráfico permite a comparação da resistência de ponta
obtida via metodologias semiempíricas desconsiderando o efeito do embuchamento para
o PR-2 e a segunda segue o mesmo princípio, porém considerando o efeito do
embuchamento.
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Figura 8.30 – Resistência de ponta obtida via metodologias semiempíricas
desconsiderando o efeito do embuchamento para a estaca do PR-2 (o autor).
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Figura 8.31 – Resistência de ponta obtida via metodologias semiempíricas considerando
o efeito do embuchamento para a estaca do PR-2 (o autor).
Em posse dos resultados apresentados na Tabela 8.14, bem como Figuras 8.30 e 8.31, é
possível concluir que, com base na média dos quatro métodos semiempíricos
contemplados na memória de cálculo, para a estaca de referência do PR-2 a situação que
mais se aproxima da resistência de ponta mobilizada obtida via ECD é a situação em que
se desconsidera o efeito do embuchamento, apresentando um erro de -12,20%. Nos chama
a atenção que considerar o embuchamento conduziria a um erro substancial de 32,93%
da resistência de ponta, ou seja, esta parcela de resistência estaria sendo superestimada.
Ainda ressalta-se, aqui, que métodos consagrados da Engenharia de Fundações brasileira,
como, por exemplo, Aoki e Velloso (1975) conduziram a resultados de quase 70% acima
do obtido via ECD para a consideração de embuchamento na ponta.
Para a estaca representativa de PR-5, a resistência de ponta mobilizada, conforme análise
CAPWAP, foi de 355,00 kN. A Tabela 8.15 consolida os resultados obtidos via
metodologias semiempíricas.
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Tabela 8.15 – Análise do embuchamento da estaca referente ao PR-5.
Método
1 - Aoki e Velloso (1975)
2 - Décourt e Quaresma (1978, 1996)
3 - Teixeira (1996)
4 - Método proposto (2019)
Média (kN)
Erro (%)

RP (kN) –
desconsiderando o
embuchamento
367,11
187,10
299,63
299,60
288,36
-18,77

RP (kN) –
considerando o
embuchamento
529,74
289,95
464,34
464,30
437,08
+23,12

Os dados apresentados na Tabela 8.15 encontram-se em forma gráfica, conforme as
Figuras 8.32 e 8.33, seguindo a mesma premissa anteriormente apresentada.
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Figura 8.32 – Resistência de ponta obtida via metodologias semiempíricas
desconsiderando o efeito do embuchamento para a estaca do PR-5 (o autor).
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Figura 8.33 – Resistência de ponta obtida via metodologias semiempíricas considerando
o efeito do embuchamento para a estaca do PR-5 (o autor).
Com base nos resultados apresentados na Tabela 8.15, bem como Figuras 8.32 e 8.33, é
possível afirmar que, para a estaca de referência do PR-5, as duas situações (com e sem
o efeito do embuchamento) apresentaram erros relativamente próximos, ficando a
situação de desconsideração do embuchamento um pouco mais próxima do resultado do
ECD. Ressalta-se aqui, também, que, por exemplo, no método de Aoki e Velloso (1975)
obteve-se resultado de quase 50% acima do obtido via ECD para a consideração de
embuchamento na ponta.
Portanto, nas duas estacas analisadas (PR-2 e PR-5), comparando-se os resultados médios
obtidos via metodologias semiempíricas e os resultados de resistência de ponta
mobilizada obtidos via ECD, é possível inferir que a não consideração de embuchamento
ou tamponamento seria a mais plausível e conduziria a melhores resultados (mais
próximos daqueles obtidos via ECD), o que conflita com o disposto na normativa vigente
NBR 6122 (ABNT, 2019). Ambas as estacas possuem seção vazada inferior a 40% da
seção total, o que, segundo a referida norma, seria suficiente para terem um
comportamento de ponta caracterizado como de estacas maciças, o que não foi observado.
Outro ponto digno de nota diz respeito à aplicação de um único modelo matemático para
a definição da capacidade de carga geotécnica da estaca, em especial, da ponta que;
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conforme já destacado, mesmo com a aplicação de métodos já consagrados,como
exemplo, Aoki e Velloso (1975); podem conduzir a situações contra a segurança, uma
vez que sugerem resistências de ponta muito superiores àquela obtida via ECD’s. Por fim,
ressalta-se a necessidade de um estudo com mais profundidade a respeito das
considerações de embuchamento/tamponamento da ponta de estacas vazadas prémoldadas que tenha reflexo na norma pertinente de projeto de fundações e a cautela do
projetista quando da consideração do efeito uma vez que o mesmo pode conduzir a
resistências de ponta mais elevadas que, não necessariamente, serão mobilizadas na ponta
da estaca, como nos dois casos apresentados.
8.6 – ANÁLISE DE PROBABILIDADE DE RUÍNA DAS FUNDAÇÕES DO
EMPREENDIMENTO
8.6.1 – Análise das solicitações nas estacas
Com base no quadro de cargas apresentado no capítulo anterior foi possível combinar as
solicitações características atuantes na interface pilar/fundação. Para tanto, no presente
trabalho, optou-se por utilizar o módulo Strut3D incorporado ao software Cypecad,
versão 2018. Trata-se de uma rotina computacional que permite a visualização
tridimensional dos modelos de bielas e tirantes gerados para as verificações dos blocos
de coroamento. Dessa forma, é possível obter as solicitações em termos de forças
atribuídas a cada uma das bielas de compressão que atuam no topo de cada uma das
estacas. Ilustra-se na Figura 8.34 a aplicação do software para o pilar PR-4.

Figura 8.34 – Interface do módulo Strut3D (Cypecad 2018) para o PR-4 (o autor).
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O nó 6 refere-se ao centro de gravidade/centro de carga do pilar PR-4; por sua vez, os nós
1, 2, 3, 4 e 5 referem-se ao centro de gravidade/centro de carga das estacas. As linhas
vermelhas referem-se às bielas de compressão e no topo de cada estaca há um vetor com
sentido de baixo para cima indicando a reação da estaca. Tais reações são apresentadas
ao lado do modelo 3D em que R1, R2, R3, R4 e R5 são as reações características
associadas às suas respectivas estacas.
Os resultados consolidados para todas as estacas estão apresentados nas Tabelas 8.16 e
8.17.
Tabela 8.16 – Reações (em kN) nas estacas da fundação do edifício multiuso.
Pilar
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8
P-9
P-10
P-11
P-12
P-15
P-16
P-19
P-20
P-21
P-22
P-23
P-24
PEL-1
P-25
P-26
P-27
PEL-2
P-28
P-29
P-30
P-31
P-41
P-42
P-45

1
293,98
292,35
273,54
297,53
340,01
418,90
394,65
348,64
395,02
408,56
409,91
525,56
458,13
495,06
398,80
380,26
365,38
398,01
325,79
380,00
477,90
382,40
305,86
410,73
452,70
406,14
292,89
348,26
363,48
375,32
382,13
382,85

2
347,17
354,82
359,63
344,63
436,14
495,27
491,52
460,51
417,77
408,67
433,32
539,87
465,54
490,56
393,67
324,12
374,71
468,14
394,36
417,47
477,90
427,76
430,24
531,41
452,70
471,01
359,26
335,19
392,01
383,61
392,09
414,99

3

4

435,83
408,78
439,24
543,54
471,13
499,82
436,67
343,76
399,06

Estaca
5

6

412,59
408,27 408,38 408,49
415,68
529,19
463,72 464,63
495,33 504,58

403,68
477,90 477,90 477,90

452,70 452,70 452,70
395,70
397,23 368,51
391,89 393,01 401,44 409,88
402,06 398,81 408,95 419,10
366,31
238

7

8

9

P-46
P-47
P-49
P-50
P-51
P-52
P-53
P-54
P-55
P-56
P-57
P-58
P-67
P-68
P-69
P-70
P-71
P-72
P-73
P-74
P-75
P-76
P-77
P-13+P-14
P-17+P-18
P-32+P-33
P-34+P-35
P-36+P-37+P-48
P-43+P-44
P-59+P-60
P-61+P-62
P-63+P-64
P-65+P-66
P-38+P-39+P-40

355,33
382,90
81,77
383,95
369,83
341,12
110,76
326,54
385,26
377,77
377,77
359,01
400,39
367,52
375,52
354,51
296,50
169,43
298,90
288,38
274,12
367,12
323,12
484,53
433,01
307,88
357,11
498,08
441,11
346,38
302,65
302,35
399,05
395,84

318,60
353,03
335,39
460,20
444,33
386,05
258,40
394,91
463,89
446,40
442,40
445,14
453,76
467,65
472,65
440,64
367,66
219,84
344,27
385,77

329,22
374,23

507,05
445,26
357,84
390,91
513,66
448,70
393,77
491,52
544,82
423,11
459,08

529,58
463,85
407,37
445,34
529,23
466,14

348,71

161,89

440,64
451,60
352,04
411,55
396,85
458,56

462,34 484,03
448,43
402,89 454,12
401,23
411,07 425,30
453,63

522,33 352,42 413,02 473,62 308,99 366,95 424,91

Tabela 8.17 – Reações (em kN) nas estacas da fundação da rampa de acesso.
Estaca
Pilar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
FR-1
129,75 139,10 30,26
PR-1
472,98 517,82 564,63 517,81
PR-2
538,75 415,48 560,82 437,94 583,02 460,41 605,09
PR-3
441,21 497,09 551,41 492,54
PR-4
549,62 473,28 482,59 566,16 610,96
PR-5
521,35 530,67 539,99 549,31 538,43 547,86 557,29 566,72
PR-6
348,05 509,85 513,37 350,97
PR-7
435,91 622,62 627,61 440,11
PR-8
457,18 496,96 536,75 422,47 461,09 499,70 387,76 425,21 462,65
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A reação média obtida para as estacas que compõem a fundação do edifício multiuso foi
de 401,95 kN e de 478,93 kN para as estacas de fundação da rampa de acesso, em ambos
os casos considerando-se os efeitos do esforço normal característico, momentos fletores
e esforços horizontais característicos. Considerando-se somente os valores normais
característicos máximos (ou seja, desprezando-se o efeito das demais ações) as estacas do
edifício apresentariam uma reação média de 374,07 kN e as estacas da rampa 475,39 kN.
Apesar de haver uma diferença não tão pronunciada ao se avaliar, isoladamente, os
elementos de fundação (estacas), quando considera-se a fundação toda observa-se uma
diferença de solicitação normal característica de compressão de 5603,88 kN (ou,
aproximadamente 560,39 tf) para a fundação do edifício e de 169,92 kN (ou,
aproximadamente 16,99 tf) para a fundação da rampa. Tal análise faz-se necessária uma
vez que não é incomum plantas de carga para o projeto de fundações contemplarem
somente esforços normais máximos característicos, desprezando-se os efeitos dos
momentos fletores e esforços horizontais, o que o autor reforça se tratar de uma situação
não realista uma vez que a reação das estacas que compõem a fundação do
empreendimento é fruto da interação entre as diversas ações transmitidas dos pilares para
as fundações.
8.6.2 – Análise da distribuição de solicitações nas estacas
Análise da distribuição das solicitações nas estacas do edifício multiuso
As fundações correspondentes ao edifício multiuso, conforme já apresentado
anteriormente, são 201 estacas do tipo pré-moldadas de concreto protendido, hexagonais
de seção cheia (preenchida) denominadas P27, P31 e P34, em que a letra P indica estaca
poligonal e o número em sequência indica o comprimento da diagonal da estaca em
centímetros.
Apesar de habitualmente trabalhar-se as solicitações e resistências geotécnicas
(capacidade de carga geotécnica) das estacas em unidade de força (kN), optou-se, para o
caso das fundações do edifício, por trabalhar com unidade de tensão (kPa) devido à
diversidade de dimensões das estacas componentes, de forma a eliminar a variável seção
transversal da estaca das análises que se seguirão, conforme proposto por Silva (2002).
Para tanto, basta dividir o valor da solicitação (kN) ou resistência (kN) pela área de seção
transversal da estaca (m²).
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Os dados de estatísticas descritivas das 201 solicitações calculadas encontram-se
consolidados na Tabela 8.18.
Tabela 8.18 - Estatísticas descritivas para as solicitações nas estacas do edifício.
Estatísticas descritivas
Média (kPa)
Mediana (kPa)
Valor mínimo (kPa)
Valor máximo (kPa)
Desvio padrão (kPa)
Coeficiente de variação (%)

Valor
6572,85
6451,80
1725,11
8926,37
1176,56
17,90

Análise da curva Q-Q plot
A curva Q-Q plot ou quantil-quantil é uma ferramenta estatística para a avaliação da
adequação de uma distribuição de frequência de dados a uma distribuição de
probabilidades. Trata-se de um gráfico do quantil amostral versus o quantil esperado sob
uma distribuição Normal de forma que, quando a configuração de pontos no gráfico se
aproxima de uma reta, a suposição de normalidade é sustentável. A Figura 8.35 apresenta
a curva Q-Q plot para a solicitação das estacas (kPa) do edifício.

Figura 8.35 – Curva Q-Q plot para as solicitações nas estacas do edifício (o autor).
Conforme inspeção visual da Figura 8.35, a maioria maciça dos dados apresenta a tendência
de se ajustar a uma mesma reta permitindo inferir, portanto, que eles seguem uma
distribuição Normal, que será verificada, em sequência, por meio dos testes de normalidade.
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Testes de normalidade
Conforme evidenciado por Morettin e Bussab (2010), muitas das vezes, uma afirmação
sobre a distribuição de probabilidades de uma população é derivada de teorias
desenvolvidas no campo subjetivo do conhecimento. O objetivo de um teste estatístico
de hipóteses é validar a adequação ou não dessa teoria às condições reais, fornecendo
metodologias que nos permitam avaliar/concluir se os dados amostrais apoiam-se, ou não,
na hipótese formulada.
Com esse objetivo, os testes estatísticos de hipótese ou de normalidade considerados nesta
tese foram os de Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov, cujos resultados são apresentados
na Figura 8.36. Para estas análises estatísticas, valeu-se do software livre amplamente
difundido no meio conhecido como RMarkdown, versão 3.6.1.

Figura 8.36 – Resultados dos testes de normalidade para as solicitações nas estacas do
edifício utilizando o software RMarkdown 3.6.1 (o autor).
Para ambos os testes, duas hipóteses foram consideradas:
H0 : a amostra é proveniente de uma população de distribuição normal;
H1 : a amostra não é proveniente de uma população de distribuição Normal.
Observa-se, então, na Figura 8.36 que no teste de Shapiro-Wilk como o p-value ou valor
de p (probabilidade de significância ou nível descritivo) é menor que α (nível de
significância, tradicionalmente fixado em 5%, ou 0,05), em que rejeita-se a hipótese H0
(hipótese de normalidade dos dados). Em outras palavras, o valor de p representa a
probabilidade de se obter uma estatística de teste igual ou mais extrema que aquela
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observada em uma amostra, sob a hipótese nula (H0), então, um p-value pequeno (inferior
ao nível de significância desejado, α = 0,05) indica que a probabilidade de se obter um
valor da estatística de teste, como o observado, é muito improvável, conduzindo à rejeição
da hipótese nula. Portanto, como o valor de p é 0,0005424, inferior ao nível de
significância α = 0,05, rejeita-se a hipótese nula e sustenta-se a hipótese H1. Quanto menor
o valor p, mais ele suporta a hipótese H1. Com relação à estatística de teste, o valor obtido
para W é 0,97239, não sendo encontrado no intervalo [0,9864 : 1,0000], rejeitando-se a
hipótese de normalidade dos dados ao nível de 5% de significância.
A estatística de teste (D) utilizada no teste de Kolmogorov-Smirnov fornece uma medida
da divergência da distribuição da sua amostra da distribuição normal. Quanto maior o
valor de D, menos provável é que seus dados sejam normalmente distribuídos. O valor de
p é a probabilidade de se obter uma estatística de teste (D) que seja, pelo menos, tão
extrema quanto o valor que é calculado a partir da amostra, quando os dados são normais.
Valores maiores para a estatística de Kolmogorov-Smirnov indicam que os dados não
seguem a distribuição normal. O valor p-value quantifica essa probabilidade, com uma
baixa probabilidade, indicando que sua amostra diverge de uma distribuição Normal em
uma extensão improvável de surgir apenas por acaso. Em suma: D alto, p baixo (p < α =
0,05), é uma evidência de que os dados não são normalmente distribuídos. Por sua vez, o
teste não paramétrico de Kolmogorov-Smirnov não rejeitou a hipótese nula ao mesmo
nível de significância (5%), pois, para D = 0,046923 há um p-value associado de 0,768.
Portanto, o teste de Shapiro-Wilk invalidou a hipótese de normalidade dos dados e o teste
de Kolmogorov-Smirnov validou a hipótese de normalidade dos dados.
Avaliação de outliers
Com a utilização de um gráfico do tipo box plot é possível avaliar a existência de dados
considerados outliers, ou seja, valores atípicos; ou pontos exteriores aos limites superior
e inferior estabelecidos para a consideração dos dados. A Figura 8.37 apresenta o gráfico
do tipo box plot para os dados de solicitações nas estacas de fundação do edifício
multiuso.
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Figura 8.37 – Gráfico box plot para os dados de solicitações nas estacas do edifício (o
autor).
Analisando o gráfico box plot pode-se observar três dados de solicitação considerados
outliers, considerando um nível de significância de 5% (α = 0,05), são eles: 1725,11 kPa,
2336,71 kPa e 3415,40 kPa.
Excluindo-se os outliers citados e procedendo-se, novamente, os testes de normalidade,
tem-se que, para o teste de Shapiro-Wilk o valor de p é 0,161769; portanto, se rejeitar-se
H0, a chance de erro da hipótese 1 (rejeitar H0) seria considerada alta, da ordem de
0,161789 (16,18%) e W é 0,989613, inserido no intervalo aceito do valor crítico de 95%:
[0,9862: 1,0000], indicando a normalidade dos dados. O teste de Kolmogorov-Smirnov
convergiu novamente para a indicação de que os dados pertencem a uma distribuição
Normal, uma vez que o valor de p é 0,33258, ou seja, os dados não diferem
significativamente daqueles que são normalmente distribuídos.
Portanto, é válido ressaltar que dados considerados outliers podem prejudicar a análise
probabilística, mascarando a real distribuição dos dados. Cabe também reforçar a
importância de se proceder mais de um teste de normalidade para uma maior
confiabilidade da distribuição considerada.
Desta forma, com base nas considerações apresentadas, tem-se que os dados de
solicitação das estacas que compõem as fundações do edifício multiuso seguem uma
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distribuição Normal.
Distribuição Normal dos dados
Na Figura 8.38 tem-se a representação dos histogramas e a distribuição Normal ajustada
ao conjunto dos dados.

Figura 8.38 – Distribuição Normal ajustada para as solicitações nas estacas do edifício
multiuso (o autor).
Análise da distribuição das solicitações nas estacas da rampa
As fundações correspondentes à rampa de acesso ao edifício multiuso, conforme já
apresentado anteriormente, são 48 estacas pré-moldadas de concreto armado, circulares,
de seção vazada com diâmetro externo (De) de 42 cm e diâmetro interno (Di) de 25 cm.
Os dados de estatísticas descritivas das 48 solicitações calculadas encontram-se
consolidados na Tabela 8.19.
Tabela 8.19 – Estatísticas descritivas para as solicitações nas estacas (kN) da rampa.
Estatísticas descritivas
Média (kN)
Mediana (kN)
Valor mínimo (kN)
Valor máximo (kN)
Desvio padrão (kN)
Coeficiente de variação (%)

Valor
478,93
504,77
30,26
627,61
119,05
24,86

Com o auxílio do software R Markdown 3.6.1 foram realizadas as análises apresentadas
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a seguir.
Análise da curva Q-Q plot
A Figura 8.39 apresenta a curva Q-Q plot para a solicitação das estacas da rampa.

Figura 8.39 – Curva Q-Q plot para as solicitações nas estacas da rampa (o autor).
Conforme inspeção visual da Figura 8.39, a maioria maciça dos dados apresenta tendência
a se ajustar a uma mesma reta permitindo inferir que eles seguem uma distribuição
normal, a qual será verificada em sequência por meio dos testes de normalidade.
Testes de normalidade
Conforme já apresentado, os testes de normalidade considerados foram de Shapiro-Wilk
e Kolmogorov-Smirnov, cujos resultados são apresentados na Figura 8.40.
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Figura 8.40 – Resultados dos testes de normalidade para as solicitações nas estacas da
rampa (o autor).
Observa-se, então, que no teste de Shapiro-Wilk, como o valor de p < α, rejeita-se o H0.
Em outras palavras, a diferença entre a amostra de dados e a distribuição normal é grande
o suficiente para ser estatisticamente significativa. O valor de p é 8,432 . 10-7, portanto, a
chance de erro da hipótese 1 (rejeitando a hipótese H0) é muito pequena. Quanto menor
o valor p, mais ele suporta H1.
Quanto ao teste de Kolmogorov-Smirnov a estatística de teste W é 0,79159, não sendo
encontrado no intervalo aceito do valor crítico de 95%: [0,9524 : 1,0000].
Portanto, o teste de Shapiro-Wilk invalidou a hipótese de normalidade dos dados e o teste
de Kolmogorov-Smirnov validou a hipótese de normalidade dos dados.
Avaliação de outliers
A Figura 8.41 apresenta o gráfico do tipo box plot para os dados de solicitações nas
estacas da rampa.
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Figura 8.41 – Gráfico box plot para os dados de solicitações nas estacas da rampa (o
autor).
Analisando o gráfico box plot, pode-se observar três dados de solicitação considerados
outliers, considerando um nível de significância de 5% (α = 0,05), são eles: 30,26 kN,
129,75 kN e 139,10 kN. As solicitações são referentes às estacas que compõem a
fundação do pilar FR-1, justamente o pilar com menor solicitação dentre os demais que
compõem a rampa.
Excluindo-se os outliers citados e procedendo-se novamente os testes de normalidade,
tem-se que, para o teste de Shapiro-Wilk, o valor de p é 0,311290, portanto, se rejeitar-se
H0, a chance de erro da hipótese 1 (rejeitar H0) seria muito alta, da ordem de 0,3113
(31,13%) e W é 0,970870, inserido no intervalo aceito do valor crítico de 95%: [0,9498:
1,0000], indicando a normalidade dos dados. O teste de Kolmogorov-Smirnov convergiu
novamente para a indicação de que os dados pertencem a uma distribuição Normal uma
vez que o valor de p é 0,87779, ou seja, os dados não diferem significativamente daqueles
que são normalmente distribuídos.
Portanto, conclui-se novamente que dados considerados outliers podem prejudicar a
análise probabilística, mascarando a real distribuição dos dados.
Desta forma, com base nas considerações apresentadas, tem-se que os dados de
solicitação das estacas que compõem a rampa de acesso ao edifício seguem uma
distribuição normal.
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Distribuição Normal dos dados
Na Figura 8.42 tem-se a representação dos histogramas e a distribuição Normal ajustada
ao conjunto dos dados.

Figura 8.42 – Distribuição Normal ajustada para as solicitações nas estacas da rampa (o
autor).
8.6.3 – Análise da distribuição das capacidades de carga geotécnicas (resistências)
Análise da distribuição das capacidades de carga geotécnicas (resistências) das
estacas do edifício multiuso
Na Tabela 8.20 tem-se os dados de resistência última mobilizada (kN e kPa) referentes a oito
estacas que compõem as fundações do edifício submetidas ao ensaio de carregamento
dinâmico, sendo duas estacas do tipo P-27, três estacas do tipo P-31 e três estacas do tipo P-34.
Tabela 8.20 – Resistências últimas mobilizadas nas estacas do edifício.
Tipo/estaca
P-27
P-31
P-34

Resistência (kN)
674
685
928
910
660
901
1256
1150
249

Área (m²)
0,0474
0,0624
0,0751

Resistência (kPa)
14219,41
14451,48
14871,79
14583,33
10576,92
11997,34
16724,37
15312,92

Os dados de estatísticas descritivas das oito resistências últimas mobilizadas nos ECD’s
encontram-se consolidados na Tabela 8.21.
Tabela 8.21 – Estatísticas descritivas para as resistências últimas mobilizadas nas
estacas (kPa) do edifício.
Estatísticas descritivas
Média (kPa)
Mediana (kPa)
Valor mínimo (kPa)
Valor máximo (kPa)
Desvio padrão (kPa)
Coeficiente de variação (%)

Valor
14092,19
14517,41
10576,92
16724,37
1933,11
13,72

Análise da curva Q-Q plot
A Figura 8.43 apresenta a curva Q-Q plot para as resistências últimas mobilizadas das
estacas ensaiadas do edifício multiuso.

Figura 8.43 – Curva Q-Q plot para as resistências últimas mobilizadas nas estacas
ensaiadas do edifício multiuso (o autor).
Apesar do pouco número de dados de resistência, observa-se, conforme a Figura 8.39,
uma tendência à linearidade da maioria destes dados, permitindo inferir, em um primeiro
momento, que a distribuição de probabilidade desses dados terá comportamento Normal,
o que será validado em sequência.
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Testes de normalidade
Os resultados para os testes de normalidade de Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov são
apresentados na Figura 8.44.

Figura 8.44 – Resultados dos testes de normalidade para as resistências das estacas do
edifício (o autor).
Seguindo os mesmos princípios apresentados anteriormente, pode-se concluir que os testes
de Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov validaram a hipótese de normalidade dos dados.
Avaliação de outliers
A Figura 8.45 apresenta o gráfico do tipo box plot para os dados de resistência das estacas
que compõem as fundações do edifício multiuso. Observa-se que considerando um nível
de significância de 5% (α = 0,05) não foram identificados valores atípicos ou outliers.
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Figura 8.45 – Gráfico box plot para os dados de resistência das estacas do edifício (o
autor).
Distribuição Normal dos dados
Na Figura 8.46, tem-se a representação dos histogramas e a distribuição Normal ajustada
ao conjunto dos dados de resistência (capacidade de carga geotécnica) das estacas que
compõem as fundações do edifício multiuso.
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Figura 8.46 – Distribuição Normal ajustada para as resistências das estacas do edifício
(o autor).
Análise da distribuição das capacidades de carga geotécnicas (resistências) das
estacas da rampa de acesso
Das estacas que compõem as fundações da rampa de acesso ao edifício multiuso somente
duas estacas foram ensaiadas apresentando resistências últimas mobilizadas (kN) de 901
kN e 1000 kN.
Os dados de estatísticas descritivas das duas resistências últimas mobilizadas nos ECD’s
encontram-se consolidados na Tabela 8.22.
Tabela 8.22 – Estatísticas descritivas para as resistências últimas mobilizadas nas
estacas (kN) da rampa.
Estatísticas descritivas
Média (kN)
Mediana (kN)
Valor mínimo (kN)
Valor máximo (kN)
Desvio padrão (kN)
Coeficiente de variação (%)

Valor
950,50
950,50
901,00
1000,00
70,00
7,36

Conforme Silva (2006, p. 38):
O conhecimento dos dois primeiros momentos probabilísticos das funções
margem de segurança e fator de segurança não é suficiente para a definição da
função densidade de probabilidade. É necessário, também, o conhecimento da
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forma da distribuição da função de desempenho. Na prática, é usual fazer a
hipótese de distribuição normal ou lognormal.

Conforme destacado por Silva (2006), é de praxe considerar o comportamento das
resistências das estacas como sendo o de uma distribuição Normal, o que inclusive fora
comprovado anteriormente, para os dados relativos ao edifício multiuso. Para as estacas
que compõem a rampa de acesso dispõem-se de apenas dois ensaios de carregamento
dinâmico o que impossibilita a realização de testes de hipótese de normalidade, portanto,
será adotada a premissa de que estes dados também tenham o comportamento de uma
distribuição Normal.
A Figura 8.47 ilustra os histogramas e a curva de distribuição Normal ajustada para as
resistências das estacas que compõem as fundações da rampa de acesso ao edifício
multiuso.

Figura 8.47 – Distribuição Normal ajustada para as resistências das estacas da rampa (o
autor).
8.6.4 - Análise de probabilidade de ruína das fundações
Análise de probabilidade de ruína das fundações do edifício multiuso
A Tabela 8.23 reúne as informações estatísticas pertinentes aos dados de solicitação e de
resistência para o desenvolvimento da análise de probabilidade de ruína das fundações do
edifício multiuso.
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Tabela 8.23 – Parâmetros estatísticos referentes aos dados de solicitação e resistência
para as fundações do edifício.
Parâmetros estatísticos pertinentes
Média (kPa)
Desvio padrão (kPa)
Coeficiente de variação

Solicitação
6572,85
1176,56
0,1790

Resistência
14092,19
1933,11
0,1372

Admitindo-se a distribuição Normal dos dados de solicitação (kPa) e resistência (kPa), já
apresentados e amplamente discutidos nesta tese, plotando-se as duas distribuições em
um mesmo gráfico tem-se a Figura 8.48 em que é possível observar nitidamente a região
de sobreposição entre as curvas referentes à solicitação (linha contínua) e à resistência
(linha tracejada), evidencia-se a existência de uma probabilidade de ruína implícita ao
projeto.

Figura 8.48 – Curvas de distribuição Normal para os dados de solicitação e resistência
referentes ao edifício multiuso (o autor).
O estudo de probabilidade de ruína das fundações do edifício multiuso seguirá a proposta
matemática apresentada no capítulo 4 desta tese e será descrita em sequência.
O fator de segurança global das fundações do edifício multiuso (FS) é obtido pela equação
4.14, considerando a relação entre os valores médios de resistência (Rméd) e de solicitação
(Sméd), então:
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FS =

Rméd
14.092,19
∴ FS =
∴ FS = 2,14
Sméd
6.572,85

O valor médio da margem de segurança (Zméd), com base nas curvas de solicitação e
resistência, é expresso pela equação 4.13, desta forma:

Zméd = Rméd − Sméd ∴ Zméd = 14.092,19 − 6.572,85∴ Zméd = 7.519,34 kPa
O desvio padrão σZ da função margem de segurança é dado pela relação entre os desvios
padrão das resistências (σR) e das solicitações (σS), conforme a Equação 4.12:

σZ =

(σ R ) + (σ S )
2

2

∴σ Z = 1.933,112 + 1.176,562 ∴σ Z = 2.263, 01 kPa

Conforme a Equação 4.18, o índice de confiabilidade (β) é dado pela razão entre o valor
médio da margem de segurança (Zméd) e o desvio padrão da função margem de segurança
(σZ), então:

β=

Z méd

σZ

∴β =

7.519,34
∴ β = 3,3227
2.263, 01

A probabilidade de ruína (pr) é função direta do índice de confiabilidade (β), mais
precisamente da função distribuição Normal acumulada do índice de confiabilidade, ou
seja, Φβ, conforme a Equação 4.23 reproduzida a seguir:

pr = 1 − Φβ
A função distribuição Normal acumulada do índice de confiabilidade, Φβ, pode ser obtida
via Excel, ficando a equação anterior reescrita pela Equação 8.13:

pr = 1 − DIST .NORM ( β ;0;1;VERDADEIRO )

(8.13)

Dessa forma, obtém-se uma probabilidade de ruína para as fundações do edifício multiuso
igual a 0,0004457, ou seja, aproximadamente 1/2.244.
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Análise de probabilidade de ruína das fundações da rampa de acesso
De maneira análoga ao item anterior, admitindo-se a distribuição Normal dos dados de
solicitação (kN) e resistência (kN), já apresentados e amplamente discutidos nesta tese,
plotando-se as duas distribuições em um mesmo gráfico tem-se a Figura 8.49 em que é
possível observar, nitidamente, a região de sobreposição entre as curvas referentes à
solicitação (linha contínua) e à resistência (linha tracejada).

Figura 8.49 – Curvas de distribuição Normal para os dados de solicitação e resistência
referentes à rampa (o autor).
A Tabela 8.24 consolida a análise de probabilidade de ruína das fundações da rampa de
acesso ao edifício multiuso.
Tabela 8.24 – Análise de probabilidade de ruína das fundações da rampa de acesso.
Parâmetro
Média (kN)
Desvio padrão (kN)
COV
FS
Zméd
σZ
β
pf
pf

Solicitação Resistência
478,93
950,50
119,05
70,00
0,2486
0,0736
1,9846
471,57
138,10
3,4146
0,0003194
1/3.131

Portanto, a probabilidade de ruína para as fundações da rampa de acesso ao edifício
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multiuso é igual a 0,0003194, ou seja, aproximadamente 1/3.131.
Discussões acerca da análise de probabilidade de ruína das fundações
As fundações do edifício multiuso apresentaram índice de confiabilidade de 3,32, uma
probabilidade de ruína de 1/2.244 e um fator de segurança global de 2,14. Por sua vez, as
fundações da rampa apresentaram índice de confiabilidade de 3,41, uma probabilidade de
ruína de 1/3.131 e um fator de segurança global de 1,98 (sensivelmente próximo a 2,0,
então considerado 2,0).
Conforme já apresentado anteriormente no capítulo 4, Dell’avanzi e Sayão (1998)
apresentam que valores típicos de índice de confiabilidade e de probabilidade de ruína
utilizados na Engenharia de Fundações são, respectivamente, 2,3 a 3,0 e 10-2 a 10-3. Tais
valores de probabilidade de ruína também são apresentados por Whitman (1984), que
reforça que a experiência demonstra que, na Engenharia de Fundações, uma
probabilidade de ruína de 1/1000 ou 10-3 é uma probabilidade de ruína tida como
aceitável.
Sendo o critério de adoção do índice de confiabilidade e da probabilidade de ruína
considerado subjetivo, não havendo valores padronizados/normatizados, assim como
Silva (2002), será considerado que um valor de probabilidade de ruína tido como aceitável
para fundações profundas convencionais é de 10-3, correspondendo a um índice de
confiabilidade mínimo de 3,09, valores estes em convergência com a literatura técnica
citada. Isso implica dizer que o empreendimento em questão possui um nível de segurança
aceitável, respeitando a premissa descrita e respeitando também o fator de segurança
preconizado pela NBR 6122 (ABNT, 2019) de no mínimo 2,0.
Ressalta-se que uma pequena variação no índice de confiabilidade (β) resulta em grande
variação na probabilidade de ruína. Por exemplo: o índice de confiabilidade das
fundações da rampa de acesso é apenas 2,7% maior que o índice de confiabilidade das
fundações do edifício multiuso, porém, em contrapartida, possui uma probabilidade de
ruína 28,33% menor.
As fundações por estaca, via de regra, são constituídas por grupos de estacas solidarizados
por meio de um bloco de coroamento, o qual recebe o carregamento (as solicitações)
proveniente do pilar e distribui da maneira mais uniforme possível às estacas que o
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constituem. Vésic (1977) aponta que, idealmente, as estacas devem ser espaçadas de
modo que a capacidade de carga do grupo não seja menor que a soma das capacidades de
carga de estacas individuais. O autor ainda ressalta que para reduzir o efeito da
perturbação do solo (por consequência da execução das demais estacas que comporão o
bloco) o espaçamento mínimo entre estacas deve ser de 2,5 diâmetros, sendo que o
espaçamento ideal é, geralmente, da ordem de 3 a 3,5 diâmetros. Portanto, teoricamente,
uma vez atendida esta premissa quanto ao espaçamento entre estacas, o efeito de grupo
será minimizado. Silva (2002) afirma então que, nessas condições, tem-se, em qualquer
estaqueamento, que a resistência apresentada pelo grupo de estacas será sempre superior
àquela apresentada pela soma das resistências dos elementos isolados de fundação. Silva
(2002) conclui, então, que a metodologia apresentada de cálculo de probabilidade de
ruína, tomando como base os elementos isolados de fundação, está trabalhando com uma
probabilidade de ruína superior à real, que seria considerando o efeito de grupo das
estacas, portanto a metodologia conduz a resultados favoráveis à segurança.
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CAPÍTULO

9

CONCLUSÕES
No presente capítulo serão apresentadas as principais conclusões obtidas nesta tese e
sugeridos alguns potenciais temas para pesquisas futuras.
A partir do estudo de caso que amparou esta pesquisa, pôde-se:
a) Discutir a questão da variabilidade dos resultados de investigações geotécnicas
(sondagens do tipo SPT, essencialmente) e da indefinição normativa (ABNT NBR
6122:2019) no que tange termos como “regiões representativas” e “pequena variabilidade
nas características geotécnicas”;
b) Gerar e validar espectros de sondagem do tipo SPT em pontos não amostrados com
base em extrapolação dos resultados de sondagem executados valendo-se de técnica
geoestatística conhecida como krigagem ordinária;
c) Desenvolver uma proposta de metodologia que permita a criação de métodos
semiempíricos de previsão de capacidade de carga geotécnica de estacas de fundação com
base em ensaios do tipo SPT e ensaios de carregamento dinâmico;
d) Desenvolver um modelo matemático semiempírico para o cálculo da capacidade de
carga de estacas pré-moldadas em argila arenosa na região de Uberlândia-MG com base
na metodologia proposta;
e) Apresentar considerações, sobretudo acerca do desempenho dos métodos
semiempíricos de previsão de capacidade de carga geotécnica em detrimento aos
resultados de ensaios de carregamento dinâmico;
f) Fazer considerações sobre o embuchamento (tamponamento) de estacas com seção
vazada e conflitar com o texto pertinente ao tema disposto na ABNT NBR 6122:2019;
g) Desenvolver a análise de probabilidade de ruína das fundações do empreendimento.
Então, apresentam-se, nos itens a seguir, as conclusões obtidas em cada um dos assuntos
aprofundados no presente trabalho, bem como algumas sugestões para pesquisas futuras.
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9.1

–

DA

VARIABILIDADE

DOS

PARÂMETROS

GEOTÉCNICOS

(SONDAGENS DO TIPO SPT)
Consolidando-se todos os perfis de sondagem do tipo SPT, componentes do estudo de
caso, obteve-se coeficiente de variação médio dos dados de NSPT da ordem de 17,81%.
Uma vez que as estacas estão embutidas em solo considerado homogêneo (argila arenosa)
e as estratigrafias são relativamente próximas, com tendência de crescimento em
profundidade, somando-se essas informações ao COV apresentado, considerado de baixo
a moderado, é razoável admitir que o estudo de caso concentra-se em uma única região
representativa, premissa considerada no desenvolvimento desta tese.
A NBR 6122 (ABNT, 2019, p. 16), em seu item 6.1.1, versa sobre regiões representativas
do terreno e define que
o resultado das investigações geotécnicas deve ser interpretado de forma a
identificar espacialmente a composição do solo ou da rocha, suas propriedades
mecânicas, profundidades das diversas camadas de solo ou características da
rocha. Dependendo das características geológicas e das dimensões do terreno,
pode ser necessário dividi-lo em regiões representativas que apresentem
pequena variabilidade nas suas características geotécnicas.

Conclui-se, então, neste item, que há a necessidade de uma definição clara do que são
consideradas uma região representativa, pequena variabilidade nas características
geotécnicas (ordens de grandeza) e qual (ou quais) parâmetro estatístico deverá ser
empregado na quantificação desta variabilidade no âmbito normativo, mais
especificamente na abordagem da ABNT NBR 6122:2019.
Sugere-se aqui, em termos práticos, considerar o coeficiente de variação (COV) como o
parâmetro mensurador desta variabilidade uma vez que tal parâmetro fornece a variação
dos dados obtidos em relação à média dos parâmetros geotécnicos e é bastante utilizado
no contexto da Engenharia Geotécnica. Phoon e Kulhawy (1999) destacam que a
variabilidade inerente ao solo pode ser descrita tomando-se como parâmetro estatístico o
coeficiente de variação (COV). Conforme Uzielli et al. (2006), o coeficiente de variação
(COV) é comumente utilizado em análises de variabilidade de propriedades geotécnicas.
Com base na literatura consultada (HARR, 1987; PHOON e KULHAWY, 1996;
DUNCAN, 2000; PHOON, 2008) observa-se que há certo consenso de que coeficientes
de variação da ordem de 30% são valores médios razoáveis observados em campo para
resultados de NSPT e considerados de moderados a baixos para o contexto da Geotecnia.
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9.2 – DA EXTRAPOLAÇÃO DOS RESULTADOS DE SONDAGEM SPT COM
BASE EM KRIGAGEM ORDINÁRIA
Ao projetista de fundações cabe determinar os parâmetros geotécnicos do solo pertinentes
aos métodos semiempíricos de forma que possa prever a capacidade de carga geotécnica
dos elementos de fundação. A conjuntura econômica atual da engenharia brasileira exige
projetos de fundações cada vez mais otimizados, muitas das vezes com informações
geológico/geotécnicas de campo traduzidas, especialmente, por sondagens do tipo SPT,
insuficientes ou não disponíveis na quantidade que o projetista julgaria pertinente. Nesse
contexto é que surge a necessidade da aplicação de técnicas de geoestatística, com vistas
a obter dados de locais não amostrados embasados nos dados fornecidos. A análise
geoestatística permite, então, avaliar a variabilidade e a distribuição espacial das
propriedades estudadas e constitui fundamental ferramenta na análise e descrição
detalhada da variabilidade dos parâmetros do solo (GREGO e VIEIRA, 2005).
Considerando a distribuição/arranjo espacial dos dados de SPT, a geoestatística permite
interpolar o índice de resistência à penetração (NSPT) em qualquer região do espaço
circunvizinho amostrado (BEZERRA, 2014).
O estudo de caso possuía apenas cinco perfis de sondagem SPT, o que, em um primeiro
momento, impossibilitaria o desenvolvimento da pesquisa, uma vez que seriam
necessários perfis de sondagem representativos de cada estaca submetida a ensaio de
carregamento dinâmico. Graças ao emprego da técnica geoestatística de krigagem
ordinária foi possível a obtenção de dez espectros de sondagem em pontos não
amostrados,

representativos

das

estacas

ensaiadas

e,

consequentemente,

o

desenvolvimento da metodologia proposta.
Desta forma, conclui-se que técnicas geoestatísticas podem ser empregadas na
extrapolação de dados de sondagem que, uma vez validados, podem, então, ser aplicados
na resolução de problemas da Engenharia de Fundações.
9.3 – DA PROPOSTA DE METODOLOGIA SEMIEMPÍRICA DE CÁLCULO DE
CAPACIDADE DE CARGA GEOTÉCNICA DE ESTACAS DE FUNDAÇÃO E
DO MÉTODO PROPOSTO
Evidenciou-se, nesta tese, que uma metodologia que permite a criação de métodos
semiempíricos para a previsão da capacidade de carga geotécnica de estacas com base em
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ensaios do tipo SPT e ensaios de carregamento dinâmico, mesmo com a ausência de
ensaios de sondagem representativos de cada estaca submetida a ECD, empregando-se
técnicas geoestatísticas. Validou-se a metodologia proposta com a criação de um método
regionalizado de previsão de capacidade de carga geotécnica de estacas pré-moldadas em
argila arenosa na região de Uberlândia-MG.
Para a validação do referido método proposto comparou-se seus resultados com os dos
métodos consagrados da Engenharia de Fundações brasileira: Aoki e Velloso (1975),
Décourt e Quaresma (1978, 1996) e Teixeira (1996) e os resultados dos ensaios de
carregamento dinâmico. Isso permitiu concluir que a formulação simplificada proposta
nesta tese apresenta uma boa adequação para argilas arenosas na região de UberlândiaMG.
Karl Terzaghi, considerado o “pai da Mecânica dos Solos”, quando da ocasião da 4th
International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, em 1957,
proferiu que:
Infelizmente, os solos são feitos pela natureza e não pelo homem, e os produtos
da natureza são sempre complexos... Solo natural nunca é uniforme. Suas
propriedades mudam de ponto a ponto, enquanto o nosso conhecimento de suas
propriedades estão limitados a esses poucos pontos em que as amostras foram
coletadas. Na mecânica dos solos a precisão dos resultados calculados nunca
excede o de uma estimativa [...].

Neste sentido, conclui-se que o objetivo inicial proposto foi alcançado satisfatoriamente
e a formulação apresentada nesta tese pode ser utilizada para estimativas preliminares
para o cálculo da capacidade de carga de estacas pré-moldadas de concreto armado
assentes em argila arenosa na região de Uberlândia-MG ou até mesmo em outras regiões,
de forma preliminar, desde que os solos possuam características similares ao do solo
idealizador da formulação.
9.4 – DAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO DOS MÉTODOS
SEMIEMPÍRICOS DE CÁLCULO DE CAPACIDADE DE CARGA
Cada autor que se propõe a estudar os métodos semiempíricos apresenta conclusões
consideravelmente diferentes dos outros no que tange ao desempenho observado destes
métodos, perceptíveis ao compará-los com provas de carga estáticas e ensaios de
carregamento dinâmico. Infere-se que esta diferença de desempenho observada é fruto
das características da estaca, tanto tipologia quanto geometria, condições geológico263

geotécnicas, variabilidade e falta de critério da definição de região representativa
geotécnica, questões inerentes à qualidade executiva de ensaios de campo e suas
interpretações, particularidades dos métodos, entre outras. Especialmente, destaca-se
aqui, quanto às particularidades dos métodos semiempíricos, algo já ressaltado por vários
autores (por exemplo, Schnaid e Odebrecht, 2012) que é o fato da validade de tais
métodos ficarem limitadas à prática construtiva regional e às condições específicas dos
casos históricos utilizados em seu desenvolvimento.
Quanto à análise de desempenho foi observado que a maioria maciça dos pontos
encontraram-se na região considerada como “zona de acerto”, indicando o bom
desempenho dos métodos semiempíricos empregados para a previsão da capacidade de
carga geotécnica das estacas. Cabe reforçar que o melhor desempenho observado foi o do
método de Aoki e Velloso (1975, modificado) que apresentou 90% dos resultados
calculados na região esperada, seguido do método de Décourt e Quaresma (1978, 1996)
e do método proposto os quais apresentaram 80% dos resultados na “zona de acerto” e,
por fim, o método de Teixeira (1996) com 70% dos resultados na região esperada.
No contexto da Engenharia Geotécnica, pode-se afirmar então que os métodos clássicos
empregados na estimativa da capacidade de carga geotécnica das estacas do estudo de
caso, bem como o método proposto, conduziram a bons resultados quando comparados
com os resultados de ensaios de carregamento dinâmico, evidenciando seu bom
desempenho.
Desta forma, concluiu-se, com base na literatura pesquisada e nas análises realizadas, que
não há um modelo matemático semiempírico para a previsão de capacidade de carga
geotécnica de estacas sem restrição de aplicabilidade e definitivo, visto que ele é
desenvolvido considerando condicionantes regionais de resistência, fruto do histórico de
formação geológico/geotécnica local. Mesmo os métodos semiempíricos já consagrados
na Engenharia de Fundações brasileira deveriam ser limitados aos locais de onde se
dispõem de resultados de ensaios para a calibração do modelo matemático.
9.5 – DO EMBUCHAMENTO NA PONTA DE ESTACAS VAZADAS
Comparando-se os resultados médios obtidos via metodologias semiempíricas e os
resultados de resistência de ponta mobilizada obtidos via ECD é possível inferir que a
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não consideração de embuchamento ou tamponamento seria a mais plausível e conduziria
a melhores resultados (mais próximos daqueles obtidos via ECD), o que conflita com o
disposto na normativa vigente NBR 6122 (ABNT, 2019). Ambas as estacas avaliadas
possuem seção vazada inferior a 40% da seção total, o que, segundo a referida norma,
seria suficiente para terem um comportamento de ponta caracterizado como de estacas
maciças, o que não foi observado.
Outro ponto digno de nota diz respeito à aplicação de um único modelo matemático para
a definição da capacidade de carga geotécnica da estaca, em especial, da ponta, que,
conforme já destacado, mesmo com a aplicação de métodos já consagrados (como
exemplo, Aoki e Velloso (1975)), podem conduzir a situações contra a segurança, uma
vez que sugerem resistências de ponta muito superiores àquela obtida via ECD’s. Por fim,
ressalta-se a necessidade de um estudo mais aprofundado a respeito das considerações de
embuchamento/tamponamento da ponta de estacas vazadas pré-moldadas que tenha
reflexo na norma pertinente de projeto de fundações e a cautela do projetista quando da
consideração do efeito uma vez que o mesmo pode conduzir a resistências de ponta mais
elevadas que não necessariamente serão mobilizadas na ponta da estaca, como nos dois
casos apresentados.
9.6 – DA ANÁLISE DE PROBABILIDADE DE RUÍNA DAS FUNDAÇÕES DO
EMPREENDIMENTO
A proposta apresentada nesta tese para a análise de probabilidade de ruína de fundações
parte do princípio que os dados pertinentes seguem uma distribuição Normal. Para a
verificação da normalidade dos dados foram empregados dois testes de hipótese: ShapiroWilk e Kolmogorov-Smirnov. Em duas situações, verificou-se que os testes conduziam a
respostas diferentes quanto à normalidade dos dados. Apurando-se estas ocorrências, foi
possível concluir que dados considerados outliers podem prejudicar a análise
probabilística, mascarando a real distribuição dos dados. Cabe, também, concluir a
importância de se proceder a mais de um teste de normalidade para uma maior
confiabilidade quanto ao tipo de distribuição considerada.
Quanto às análises probabilísticas, tanto as fundações do edifício multiuso quanto as
fundações da rampa de acesso apresentaram resultados de probabilidade de ruína
considerados aceitáveis para a Engenharia de Fundações conforme a literatura técnica,
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e.g. Whitman (1984) e Dell’avanzi e Sayão (1998), sendo da ordem de 1/2.244 e de
1/3.131, respectivamente. No que tange às análises determinísticas, as fundações do
edifício multiuso apresentaram um fator de segurança global de 2,14 e as fundações da
rampa de acesso fator de segurança global de 1,98 (sensivelmente próximo a 2,00, então
considerado igual a 2,00), portanto, os requisitos de segurança exigidos pela NBR 6122
(ABNT, 2019) foram atendidos. É importante salientar que tais resultados evidenciam
que um maior fator de segurança global não conduz necessariamente a uma menor
probabilidade de ruína, pois, observa-se que as fundações do edifício apresentaram fator
de segurança global cerca de 8% superior ao das fundações da rampa, porém,
probabilidade de ruína aproximadamente 40% superior ao desta.
Uma última conclusão que merece destaque é que uma pequena variação no índice de
confiabilidade (β) resulta em grande variação na probabilidade de ruína. Por exemplo: o
índice de confiabilidade das fundações da rampa de acesso (β = 3,41) é apenas 2,7% maior
que o índice de confiabilidade das fundações do edifício multiuso (β = 3,32), porém, em
contrapartida, possui uma probabilidade de ruína 28,33% menor.
9.7 – SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS
Durante a elaboração desta tese, surgiram alguns questionamentos e sugestões que
poderiam ser considerados e aprofundados em pesquisas futuras, como:
1 – Ampliação do banco de dados de estudos de caso da região de Uberlândia com vistas
à calibração dos parâmetros de tensão lateral/NSPT e de tensão de ponta/NSPT para outros
tipos de solos regionais e estacas usualmente empregadas, expandindo e aprimorando o
modelo cálculo de capacidade de carga geotécnica de estacas proposto nesta tese;
2 – Expansão do banco de dados de estudos de caso para outras regiões do Brasil com
vistas ao desenvolvimento de métodos de previsão de capacidade de carga geotécnica de
estacas regionalizados com base na metodologia proposta nesta tese;
3 – Desenvolver programa experimental fundamentado em provas de carga estáticas e/ou
ensaios de carregamento dinâmicos e sondagens do tipo SPT com vistas à criação de um
banco de dados nacional para uma melhor definição dos parâmetros de tensão lateral/NSPT
e de tensão de ponta/NSPT aplicando-se ao conjunto de dados um tratamento estatístico de
forma que se possa conduzir a resultados com elevado nível de confiabilidade;
4 – Estudar, de maneira aprofundada, com base em resultados de ensaios de carregamento
dinâmico e provas de carga estáticas, o efeito do embuchamento/tamponamento em
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estacas de seção vazada de maneira a contribuir com futuras revisões da NBR 6122;
5 – Reproduzir a análise de probabilidade de ruína desta tese considerando abordagem
estatística rigorosa, como, por exemplo, via método de Monte Carlo;
6 – Proposição de um modelo preditor de capacidade de carga geotécnica de estacas
empregando lógica fuzzy;
7 – Empregar técnicas de geoestatística para a extrapolação de dados de ensaios SPT em
pontos não amostrados em áreas de formação geológico/geotécnica diversas e avaliar a
qualidade dos resultados obtidos por meio de uma nova campanha experimental;
8 – Empregar técnicas de geoestatística para a extrapolação de dados de resistência lateral
e resistência de ponta de estacas e avaliar a qualidade dos resultados obtidos por meio de
provas de carga estática e/ou ensaios de carregamento dinâmico.
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