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RESUMO 

 
OLIVEIRA, P. E. S. (2013). Análise de provas de carga e confiabilidade para edifício 
comercial na Região Metropolitana do Recife. Recife, 2013. 160p. Dissertação 
(Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco 

 
A planície do Recife apresenta subsolo, bastante heterogêneo diretamente 

relacionado com as regressões marinhas que ocorreram em períodos geológicos 

recentes. Por este motivo uma diversidade de soluções de fundações pode ser 

observada. A partir do ano 2002 houve um aumento significativo do número de 

fundações realizadas com estacas tipo hélice contínua. Recentemente foi executada 

uma obra com mais de 4.000 estacas deste tipo. Para elaboração de projeto de 

fundações foram solicitados 68 furos de sondagens SPT e seguindo norma de 

fundações NBR 6122:2010, o número de provas de carga mínimo exigido foi de 1% 

das estacas de cada obra, como medida de controle. Foram executadas 40 provas 

de carga estática nas estacas. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a 

confiabilidade estatística do sistema de fundações do empreendimento a partir do 

resultado desses ensaios. Para tanto foi necessário obter as cargas solicitantes nas 

estacas, bem como as cargas máximas que cada estaca suporta (carga última). 

Para avaliar a capacidade de carga das estacas utilizaram-se os métodos 

semiempíricos de Alonso 1996 e Antunes Cabral 1996, e da confiabilidade real, 

obtida a partir de 03 métodos extrapolação da carga última com base no resultado 

dos ensaios de prova de carga (Van der Veen, 1953, Décourt, 1996 e Chin, 1970). 

Foi demonstrado analiticamente que os métodos de Décourt, 1996 e Chin 1970 

obtêm resultados equivalentes, e essa demonstração posteriormente foi comprovada 

experimentalmente. É apresentada explicação física para o método de Van der 

Veen, 1953 e formulada equação geral para os três métodos. Também foi possível 

comprovar que existe influência do nível de deslocamento obtido em ensaio de 

prova de carga sobre o resultado dos métodos, de forma que os coeficientes de 

variação das cargas de ruptura para pequenos deslocamentos (até 2% do diâmetro) 

se mostraram mais elevados que os demais. A partir das cargas nas estacas foram 

calculadas as curvas de solicitação. Verificou-se que 10% das estacas trabalhavam 

com carga muito menor que a média, então (para efeito de comparação) essas 

estacas foram excluídas de análise, dando origem a duas amostras de solicitação, a 

primeira que considera todas as estacas, chamada de amostra dos dados brutos, e 

a segunda que considera 90% da amostra, chamada de amostra de dados tratados. 
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Também foram calculadas as curvas de resistências a partir do resultado das 

sondagens e a partir do resultado das provas de carga, e foram chamadas de 

resistência de projeto e resistências de campo, respectivamente. Para a 

confiabilidade de projeto considerando os dados brutos foi obtido índice de 

confiabilidade (β) igual a 8,09 e probabilidade de ruína igual a 1/5,178x1010, já para 

os dados tratados foi obtido β de 9,32 e probabilidade de ruína de 1/1,027x1013. Foi 

observada influência dos deslocamentos das provas de carga sobre a confiabilidade 

de campo de forma que ao se excluir as PCEs que deslocaram menos de 2% do 

diâmetro o índice de confiabilidade β de campo variou de valores em torno de 3 pra 

valores entre 6 e 13. Semelhantemente a probabilidade de ruína diminuiu mais de 

100.000 vezes, variando de valores em torno de 1/1.000 para valores inferiores a 

1/10.000.000. 

Palavra-chave: Confiabilidade, Fundações, Hélice Contínua 
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ABSTRACT 

 
OLIVEIRA, P. E. S. (2013). Análise de provas de carga e confiabilidade para edifício 
comercial na região metropolitana do recife. Recife, 2013. 310p. Dissertação 
(Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco 

 
 The plains of Recife has underground heterogeneous directly related to the 

marine regressions occurred in recent geological periods. For this reason a variety of 

solutions foundations can be seen throughout the metropolitan area. From the year 

2002 there was a significant increase in the number of foundations made with 

continuous flight auger type pile. Recently work has been performed over 4000 such 

cuttings. For preparation of foundation design were asked 68 boreholes SPT and 

following standard foundations in force in Brazil , the number of load tests required 

minimum was 1 % stakes each work , as a control measure. So 40 piles were tested 

with test static load test. This study aims to assess the statistical reliability of the 

foundation system of the enterprise from the results of these tests. Therefore it was 

necessary to get loads requesting the stakes as well as the maximum loads they 

support each stake (ultimate load). Specific objectives are realized commentary and 

analysis about the reliability design (obtained from semi-empirical methods of Alonso 

Cabral Antunes 1996 and 1996), and the actual reliability obtained from 03 last load 

extrapolation methods based on the result of tests test load (Van der Veen 1953 

Décourt, 1996 and Chin, 1970). It has been shown analytically that the methods 

Décourt, 1996 and 1970 Chin obtain equivalent results, and this statement was later 

proven experimentally . Physical explanation is given for the method of Van der 

Veen, 1953 and formulated general equation for the three methods. It has also been 

possible to prove that there is the influence of the offset level obtained from test load 

test on the result of the methods so that the coefficient of variation of tensile 

strengths for small displacements (up to 2% of the diameter) were higher than others. 

From the loads in the piles were calculated curves request. It was found that 10% of 

the cuttings working load much lower than average, then (for comparison), these 

cuttings were excluded from the analysis, giving rise to two sample application, the 

first considering all piles , called sample the raw data and the second considers that 

90% of the sample, called a processed data sample . Were also calculated 

resistance curves from the results of surveys and from the results of load tests, and 

were called the design strength and resistance of the field, respectively. For reliability 

design considering the raw data was obtained reliability index (β) equal to 8.09 and 
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the probability of ruin equal to 1/5,178x1010 , since for the data obtained was treated 

β of 9.32 and probability of ruin 1/1,027x1013. Was observed influence of 

displacement of load tests on the reliability of the field so that excluding ECPs who 

moved less than 2% of the diameter of the reliability index β field values ranged from 

around 3 to values between 6 and 13. Similarly the probability of ruin dropped more 

than 100,000 times, ranging from values around 1/1.000 to below 1/10.000.000.  

Keywords: Reliability, Foudations, continuous flight auger piles 
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Coeficiente linear da reta de regressão entre k x Q (método de 

Décourt, 1996) 

Q’(s) dQ/ds 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 
1.1 Objetivos 

 
1.1.1 Objetivo Geral 

 

 Avaliar a confiabilidade de amostra de estacas tipo hélice contínua de 500 

mm de diâmetro que integram o sistema de fundação de empreendimento comercial 

da Região Metropolitana do Recife. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Obter a partir do resultado das sondagens realizadas, carga de ruptura 

estimada de projeto; 

 Obter, de posse das cargas de ruptura de projeto, a confiabilidade de projeto; 

 Calcular, a partir do resultado das provas de carga estática, as cargas últimas 

com base em 03 métodos de extrapolação (Van der Veen, 1953; Chin, 1970 e 

Décourt, 1996); 

 Discutir e avaliar o significado físico dos três métodos, suas semelhanças e 

particularidades; 

 Avaliar o resultado obtido pelos três métodos, e a influência do nível de 

deslocamento obtido em prova de carga sobre estes resultados; 

 Calcular os parâmetros de confiabilidade real da amostra de estacas de 500 

mm da obra, tais como índice de confiabilidade β, probabilidade de ruína e 

tempo de recorrência. 

 

1.2 Apresentação 

 

 O objetivo geral da dissertação consiste em avaliar a confiabilidade do 

sistema de fundação de empreendimento comercial da Região Metropolitana do 

Recife, a partir de 40 provas de carga estáticas.  

 Com a estruturação do trabalho, espera-se levantar a discussão acerca da 

metodologia recentemente implantada no país para cálculo e estimativa das 
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probabilidades de ruína, bem como dos demais parâmetros envolvidos em uma 

análise deste tipo. Avaliando cada etapa de cálculo e estimativa dos parâmetros da 

análise de confiabilidade, bem como a influência do desempenho mecânico das 

estacas e dos métodos de extrapolação e interpretação deste desempenho. 

 Inicialmente, são abordados tópicos acerca da geologia da planície do Recife, 

bem como seus mecanismos de formação. Mais adiante se apresenta a prática de 

fundações no Recife, englobando as principais soluções de fundações, com ênfase 

em soluções profundas, em especial em hélice contínua. Então são estudados os 

pontos de vista da norma NBR 6122:2010, bem como os métodos de estimativa ou 

extrapolação da carga de ruptura. Esse conjunto de informações é apresentado em 

Capítulo 2. 

 Em seguida o Capítulo 3 consiste em uma síntese dos conceitos básicos de 

estatística e probabilidade envolvidos em uma análise de confiabilidade, desde a 

obtenção das curvas de distribuição e histogramas, até a metodologia utilizada para 

obtenção dos parâmetros de confiabilidade.  

 Após revisar os tópicos e conceitos necessários para realização das análises, 

o empreendimento a ser estudado é detalhado. O Capítulo 4 foi intitulado de 

Materiais e Métodos e, portanto, em primeira parte apresenta os materiais utilizados 

na dissertação, que correspondem aos dados das sondagens e das provas de 

carga; e a segunda parte é constituída pela explanação das metodologias 

empregadas para obtenção dos resultados. 

 Durante etapa de estudo e revisão dos métodos de extrapolação da carga de 

ruptura, foi realizada extensa verificação das formulações dos três métodos aqui 

apresentados Van der Veen, (1953), Chin (1970) e Décourt (1996). Foi estudado o 

significado físico de cada método, bem como de alguns de seus parâmetros. Ainda 

foram estudadas semelhanças e particularidades inerentes a cada formulação. Esta 

análise é apresentada em Capítulo 5. 

 O Capítulo 6 apresenta o resultado da análise do perfil do subsolo e do 

resultado dos ensaios. Referente às sessenta e oito sondagens foram separadas as 

regiões representativas e avaliada a dispersão dos resultados do índice N, com o 

aumento da profundidade ensaiada. Ainda foi gerada a superfície resistente de 

projeto. Para o resultado das provas de carga, foram calculadas as cargas de 

ruptura para os três métodos já citados; foi avaliada a influência do deslocamento 

máximo obtido na prova de carga sobre a dispersão dos resultados; e finalmente os 

três métodos foram comparados entre si. 
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 O estudo de confiabilidade foi realizado em Capítulo 7. As análises foram 

divididas em duas partes, a primeira a partir das sondagens chamada de 

confiabilidade de projeto, e a segunda a partir das PCEs chamada de confiabilidade 

de campo (ou real). Foram traçadas as curvas de solicitação e de resistência para as 

duas partes. Verificou-se a influência da profundidade sobre as probabilidades de 

ruína, bem como a influência dos deslocamentos obtidos nas PCEs sobre os índices 

de confiabilidade como o índice β. 

 O último capítulo da dissertação (Capítulo 9) trata das conclusões e das 

sugestões para trabalhos futuros. 
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2. O SUBSOLO DO RECIFE E SUAS SOLUÇÕES DE FUNDAÇÕES 

 
2.1 Geologia do Recife 

 
2.1.1 História Geológica 

 
 A paisagem do Recife foi modelada em meio a processos geodinâmicos, e a 

coluna estratigráfica da região é composta pelo embasamento cristalino, pacotes de 

deposição sedimentar e os sedimentos recentes (Gusmão Filho 1998).  

Devido à falha geológica existente na direção NNE do embasamento cristalino 

e afundamento do mesmo na direção da costa, originou-se bacia propicia à 

deposição dos pacotes sedimentares. A Tabela 1 resume as informações referentes 

a estes depósitos. 

 

Tabela 1 – Resumo dos Depósitos Sedimentares no Recife. 

FORMAÇÃO PERÍODO* CARACTERÍSTICAS* 
IDADE ESTIMADA** 

 (Ma) 

Cabo 
Cretáceo Inferior 

(Era Mesozoica) 

Sedimentos 

Grosseiros 
142 

Beberibe 
Cretáceo Superior 

(Era Mesozoica) 

Arenitos e Areias 

Quartzosas (reserva 

de água subterrânea) 

65 

Gramame 
Cretáceo Superior 

(Era Mesozoica) 

Sedimentos finos, 

calcáreos de coloração 

creme 

65 

Barreiras 

Terciário/ 

Quaternário 

(Era Cenozoica) 

Areias e Argilas com 

horizontes de 

Pedregulho 

5,3 a 0,01 

*   Gusmão Filho (1998) 
** Gradstein & Ogg, 1996 modificado por Soares 2009 

 

 Mais recentemente, devido aos sucessivos ciclos de avanços e regressões do 

mar, durante o período Quaternário (Período geológico da era Cenozoica que 

compreende as Épocas do Pleistoceno e a atual do Holoceno), completam a lista da 
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coluna estratigráfica os sedimentos recentes conhecidos como Terraços Marinhos, 

Terraços Fluviais, Mangues dentre outros. Com idade inferior a 1,8 Ma (Milhões de 

anos). A Figura 1 traça corte geológico esquemático do Recife, mostrando os perfis 

típicos de deposição citados acima. 

 

 

Figura 1 – Geologia do Recife, Gusmão Filho (1998) 

 
2.1.1 Morfologia e Ocupação dos Solos 

 
Pode-se dividir o relevo do Recife em duas paisagens: os morros e a planície. 

Os morros circundam a cidade e apresentam solos de boa resistência, geralmente 

pertencentes à Formação Barreiras. Já a planície ocupa o espaço entre o colar dos 

morros e a orla marítima. E é nela que se concentram as obras de grande porte 

urbano. Já os morros são ocupados por população de baixa renda, onde 

praticamente não existem construções de porte (Gusmão 2005). 

 A origem da planície remonta às duas últimas transgressões marinhas 

(período Quaternário), onde se formaram os dois níveis de terraços marinhos 

verificados na cidade. Ainda podem ser encontrados, depósitos de origem flúvio-
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marinha e flúvio-lagunares como os manguezais. A Figura 2 apresenta a carta 

Geotécnica da Cidade. 

 Existe grande variabilidade quanto às tentativas de se esboçar perfil típico 

para o subsolo da capital. Ainda segundo Gusmão (2005), verificam-se camadas de 

areias fofas, intercaladas ora de camadas de areia concrecionada ou até mesmo 

arenitos, ora por camadas de até 15m de solos moles. Este autor estima que cerca 

de 50% da área da planície esteja sobre argilas moles ou médias.  

 

 
Figura 2 – Carta Geológica do Recife, Gusmão Filho (1998) 

 
2.2 Prática de Fundações em Recife 

 
Uma breve revisão é apresentada acerca das principais soluções de 

fundações para a cidade, bem como sua ocorrência.  
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 Até o fim da década de 90, o mercado de fundações em Recife estava 

praticamente dividido entre soluções de fundações superficiais, principalmente 

sapatas isoladas, e estacas moldadas in loco. Gusmão Filho (1998) apresentou 

resumo das soluções de fundações para a cidade do Recife, até aquela data, 

conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Resumo de soluções de fundações em Recife Gusmão Filho (1998). 

Tipo de 

Fundação 

Frequência 

Absoluta (%) 
Tipo de Solução 

Frequência 

Relativa (%) 

Superficial 59,8 

Sapata Isolada 71,43 

Sapata Corrida 26,05 

Radier 2,52 

Profunda 40,20 

Estaca moldada in loco 67,50 

Estaca pré-moldada de concreto 25,00 

Outras 7,50 

 

Segundo Gusmão (2005), os principais tipos de fundações rasas para a 

cidade são, fundação direta na forma de sapatas, podendo ser em terreno natural 

(D) ou em solo melhorado (Ar ou A+B), e fundação direta na forma de um radier 

(Rd), também podendo ser associado à solução de melhoramento de solo, contudo 

menos comum. 

 A fatia do mercado referente às soluções de sapatas associadas a 

melhoramento é muito expressiva, principalmente em torno de dois tipos de solução 

muito utilizada na região Nordeste: melhoramento em colunas de areia e brita, ou 

melhoramento em colunas de argamassa. Para comunicação mais simplificada, 

neste texto será referido apenas como solução em colunas de Argamassa (Ar) ou 

em Areia e Brita (A+B). Estas soluções podem viabilizar o uso de fundações 

superficiais, e reduzir significativamente o custo das fundações, Gusmão (2005). 

 Os principais tipos de fundação profunda para a cidade do Recife são: 

Estacas Premoldadas de Concreto (PMC); Estacas Hélice Contínua (H) – centro da 

presente pesquisa; Metálica (M); Franki (F) e Raiz (Rz) (Gusmão 2005). 

 Mais recentemente, em pesquisa de trabalho de conclusão de curso, Santos 

2011 fez levantamento em principais empresas de fundação de Recife sobre os 

quantitativos de porcentagem de ocorrência de soluções de fundações na cidade. O 

resultado de sua pesquisa é sintetizado na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Percentual de tipos de fundações em Recife, 2000-2010, Santos (2011). 

TIPO DE SOLUÇÃO 
PORCENTAGEM DE OBRAS (%) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 

Fundações 
Profundas 

Hélice 
Contínua --- 4 19 19 12 12 5 30 27 26 22 19 

60 
PM* 

Concreto 45 30 31 10 36 15 24 14 28 6 35 27 

Franki 19 11 15 10 5 6 3 --- 3 3 2 5 

Metálica 5 9 12 13 12 24 11 12 5 10 5 9 

Raiz --- --- 8 --- --- --- --- --- --- --- 1 1 

Fundações 
diretas 

Sapatas 
Terreno 
Natural 

10 2 --- --- 2 6 22 4 1 1 3 4 

40 

Sapatas + 
Colunas de 
Argamassa 

12 28 12 23 26 18 22 26 13 18 7 16 

Sapatas + 
Colunas de 
Areia+Brita 

10 15 4 19 7 12 14 14 11 5 2 8 

Radier --- --- --- 6 --- 9 --- --- 12 30 24 13 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

* PM = Premoldada 

 A Figura 3 apresenta gráficos referentes ao período de 2000 a 2005, 2005 a 

2010 e o total (2000 a 2010), respectivamente. 

 

2.2.1 Estacas Moldadas in loco e Fundações Rasas  

 

É nítida a predominância nos dois quadros (até 1998 e de 2000 a 2010) da 

solução em estacas Premoldadas de Concreto, em relação às demais, ficando com 

média sempre em torno de 25%. No entanto, com o passar dos anos esta solução 

apresentou tendência de diminuição em seu uso. Fato que é notado com maior 

expressão para a estaca Franki, ver Figura 4. Por outro lado, houve um advento do 

uso da estaca Hélice contínua exatamente a partir do ano de 2001. 

Por outro lado, para as fundações diretas, houve um aumento considerável 

nos últimos quatro anos na utilização de radier. 

Nota-se que de 1998 para 2010, houve uma inversão nos quantitativos 

absolutos dos dois tipos de soluções. O cenário foi invertido entre as fundações 

superficiais e as fundações profundas. Esta assumiu a cabeceira do número de 

obras da cidade.  
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 3 – Resumo das Obras em Recife por período (a)2000-2005, (b)2005-2010 e 

(c) 2000-2010. 

 
Figura 4 – Obras realizadas com estacas moldadas in loco, 2000-2010. 

 A Figura 5 tenta ilustrar todas as informações citadas anteriormente. Ela 

consiste em um diagrama de ocorrência das fundações para a primeira década do 

século XXI. Cada coluna do diagrama corresponde a um ano. Estas colunas estão 

subdivididas em faixas que correspondem aos tipos de fundações. Por motivos 

óbvios, a soma das faixas sempre é igual a 100%. De cima para baixo as quatro 
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primeiras faixas representam as fundações superficiais, as últimas cinco 

representam as fundações profundas. 

 A observação da Figura 5 corrobora para os argumentos apresentados 

anteriormente. No ano de 2000, para o banco de dados estudado, praticamente não 

se faziam obras em estacas Hélice. Porém é notória a predominância das fundações 

profundas, principalmente Franki (F) e Premoldada de Concreto (PMC). Também 

pode-se observar que a partir do ano seguinte (2001) as estacas Hélice começam a 

ganhar mercado rapidamente, bem como as alternativas de fundações rasas 

associadas a compactação, em colunas de Argamassa (Ar) ou em colunas de Areia 

e Brita (A+B). 

 

 

Figura 5 – Diagrama de Ocorrência para as fundações de Recife 2000-2010. 

 

 
2.3 Projeto, Execução e Verificação de Estacas Hélice, (ABNT 2010)  
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para elaboração de solução de fundações profundas. Principalmente em obras de 

pequeno porte, que ocupam faixas muito reduzidas da superfície do solo, os projetos 

são realizados de forma generalizada, utilizando parâmetros geomecânicos médios 

que tendem a ser satisfatórios devido à pequena variabilidade espacial da projeção 

da edificação. Normalmente quando as obras crescem em área de projeção, esta 

variabilidade espacial começa a se traduzir em variabilidade do subsolo. Logo, um 

único valor médio dos parâmetros do solo não é representativo, tendo em vista que 

devido à dispersão dos diversos tipos de perfis do subsolo muitos de seus pontos 

divergem da média. Ora para mais, ora para menos. É neste ponto da discussão que 

surge a necessidade do conceito de Região Representativa. 

 

2.3.1 Região Representativa 

 

Segundo item 6.1.1 da Norma de fundações em vigência – NBR 6122 (ABNT 

2010), região representativa pode ser definida como subdivisões do terreno “que 

apresentem pequena variabilidade de suas características geotécnicas”. O que 

indica que a citada norma aceita a ideia que a depender “das características 

geológicas e das dimensões do terreno” um mesmo terreno pode conter perfis de 

subsolo diferentes, e consequentemente detalhes acerca do projeto de fundações 

diferentes. Esta realidade é muito comum para depósitos de solos transportados, 

onde a heterogeneidade dos sedimentos é muito significativa. 

 

2.3.2 Métodos de Projeto segundo NBR 6122:2010 

 

Ao longo do tempo em projetos de engenharia, leva-se em consideração o 

conceito de segurança global. Onde por meio de ensaios ou estimativas é feita uma 

previsão da resistência última (Rult) do material ou da peça, e adota-se um valor 

arbitrário inferior a esta resistência como limite admissível de projeto (Radm), ou seja, 

para um projeto, as ações características devem ser inferiores à resistência 

admissível. Segundo Bauduin (2003), em tradução livre, em projeto tradicional a 

“segurança” é expressa como a razão entre a resistência calculada e uma estimativa 

prudente das ações. Ou seja para projetos tradicionais com a abordagem 

determinística comum, seria possível expressar a segurança através de um fator 

expresso pela relação entre a resistência e uma estimativa coerente das solicitações 
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e dos estados de carga a que as estruturas estariam impostas. 

A relação entre a resistência última e a resistência admissível de projeto é 

chamada de Fator de Segurança Global (FSg), conforme Inequação 1 e 2, ABNT 

(2010). 

 

     
    

   
                                                                                                                  (1) 

                                                                                                                          (2) 

 

Onde: 

Radm é a resistência admissível; 

Rult é a resistência última; 

FSg é o fator de segurança global; 

Ak é a ação característica.  

 

A norma reporta ao fator de segurança global mínimo de 2,00 (item 6.2.1.2.1) 

para fundações profundas calculadas por método semi-empírico, ou 1,6 (item 

6.2.1.2.1) a partir de provas de carga executadas na fase de elaboração ou 

adequação do projeto. 

 

2.3.2.1 Consideração de Regiões Representativas em Projeto, NBR 6122:2010 

 

Região Representativa consiste em uma região do subsolo com propriedades 

semelhantes. A norma de fundações apresenta duas formas distintas de se 

considerar o efeito das regiões representativas no cálculo da resistência, item 

6.2.1.2. Uma formulação para determinação de resistência a partir de métodos semi-

empíricos, outra a partir de provas de carga estática. Estas formulações são 

baseadas no Anexo A do Eurocode 7 (2002), citado por Bauduin (2003).  

Quando a resistência do solo for obtida de forma indireta por ensaios e 

métodos semi-empíricos:  
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“Quando se reconhecerem regiões representativas, o cálculo 

da resistência característica de estacas por método semi-

empírico baseado em ensaios de campo pode ser determinado 

pela expressão”: 

 

         
           

  
  

           

  
                                                                                   (3) 

 

Onde: 

Rc,k é a resistência característica; 

(Rc,cal)med é a resistência característica calculada com base em valores médios dos 

parâmetros; 

(Rc,cal)min é a resistência característica calculada com base em valores mínimos dos 

parâmetros; 

ξ1 e ξ2 são fatores de minoração da resistência (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Valores dos coeficientes de minoração ξ1 e ξ2, (ABNT 2010) 

n a 1 2 3 4 5 6 ≥10 

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

ξ2 1,42 1,27 1,23 1,20 1,15 1,13 1,11 
a n = número de perfis de ensaios por região representativa do terreno  

 

Para se determinar a resistência admissível deve-se minorar a resistência 

obtida por fator de segurança global de no mínimo 1,4 NBR 6122:2010(ABNT 2010). 

 Para o caso em que se quer calcular a carga admissível a partir de provas de 

carga estática é necessário que três condições sejam atendidas, item 6.2.1.2.2, a 

saber: 

 

 A(s) prova(s) de carga seja(m) estática(s); 

 A(s) prova(s) de carga seja(m) especificada(s) na fase de projeto e 

executadas no início da obra, de modo que o projeto possa ser adequado 
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para as demais estacas; 

 A(s) prova(s) de carga seja(m) levada(s) até uma carga no mínimo duas 

vezes a carga admissível prevista em projeto. 

 

 Na Equação 3 os coeficientes de minoração ξ1 e ξ2, são alterados para os 

coeficientes ξ3 e ξ4, conforme Expressão (4), e são apresentados em Tabela 5. 

 

         
           

  
  

           

  
                                                                                   (4) 

 

Onde: 

Rc,k é a resistência característica; 

(Rc,cal)med é a resistência característica calculada com base em valores médios dos 

parâmetros; 

(Rc,cal)min é a resistência característica calculada com base em valores mínimos dos 

parâmetros; 

ξ3 e ξ4 são fatores de minoração da resistência (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Valores dos coeficientes de minoração ξ3 e ξ4, (ABNT 2010) 

n a 1 2 3 4 5 

ξ3 1,14 1,11 1,07 1,04 1,00 

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

representativa do terreno. 

 

Para se determinar a resistência admissível deve-se minorar a resistência 

obtida por fator de segurança global de no mínimo 1,4 (ABNT 2010). 

 

 No item 3.42 da Norma de fundações (ABNT 2010), ainda está prevista a 

possibilidade de utilização de outro modelo de cálculo para a resistência das 

estacas. Neste caso chama-se método de valores de projeto, no qual se utilizam 
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coeficientes de segurança parciais, que minoram (γm) as resistências e majoram (γf) 

as cargas.  

Por norma, este modelo pode ser aplicado às duas modalidades de projeto – 

baseado em método semi-empírico ou baseado em provas de carga – e devem ser 

adotados os valores para o coeficiente de minoração das cargas (γm) de 1,4 para a 

primeira e 1,14 para a segunda. Se o projeto for feito dessa forma, não devem ser 

utilizados os coeficientes de minoração ξ1, ξ2 , ξ3 e ξ4. 

Segundo item 8.6.3 Tabela 4 da Norma, o coeficiente γf para estacas 

moldadas in loco é de 1,4. 

 

2.4 Métodos Semi-empíricos de Estimativa de Resistência 

 

Existem diversos métodos de estimativa de capacidade de carga de estacas. 

Os métodos mais difundidos são os de Aoki-Velloso (1975) e o método Décourt-

Quaresma (1978), que utilizam o índice de resistência à penetração NSPT, do ensaio 

SPT (ALONSO 1996). 

Em 1996, no Seminário de Fundações Especiais e Geotecnia (SEFE III), dois 

novos métodos, voltados exclusivamente para estacas hélice contínua, são 

apresentados. O método de Antunes & Cabral (1996) e o de método de Alonso 

(1996).  

 

2.4.1 Método de Antunes & Cabral (1996) 

 

Baseado em 09 (nove) provas de carga estáticas, estes pesquisadores 

desenvolveram método que correlaciona o NSPT à carga de ruptura das estacas, 

extrapolada pelo método de Van der Veen (1953). Assim como os métodos mais 

conhecidos, a carga de ruptura é escrita como função da resistência por atrito lateral 

e de ponta, conforme Equação (5). As estacas analisadas para o desenvolvimento 

do método foram de 350, 500 e 700mm de diâmetro e apresentaram comprimento 

variando entre 8,59 e 23,80m. 

                                                                                                                                   (5) 

 

Onde:  
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PR – Carga de Ruptura; 

B1 e B2 são coeficientes (apresentados em Tabela 6), 

B2.N ≤ 4.000 (o índice NSPT é adotado sem unidade); 

Nf e Np – Índices NSPT, de fuste e de ponta, respectivamente; 

L – Comprimento do fuste; 

Ap – Área de Ponta da Estaca; 

 
Tabela 6 – Valores dos coeficientes B1 e B2, método de Antunes e Cabral (1996). 

SOLO* B1 (kPa) B2 (kPa) 

Areia 400 a 500 200 a 250 

Silte 250 a 350 100 a 200 

Argila 200 a 350 100 a 150 

* Adaptado de Antunes e Cabral (1996). 

 

 
2.4.2 Método de Alonso (1996) 

 

O método é baseado em correlações de resultados de sondagens SPT-T com 

sondagens SPT. Também se utiliza de provas de carga estática para calibrar o 

método e de correlações entre resultados de ensaio de cone e ensaios SPT. 

Segundo Alonso (1996), as sondagens SPT-T, consistem em acoplar à 

metodologia tradicional do SPT, um torquímetro. Obtendo-se, assim, o torque 

necessário para rotacionar o amostrador SPT no solo. O procedimento utilizado é 

semelhante ao do ensaio de palheta, os solos apresentam comportamento de pico 

(Torque máximo Tmáx) para pequenas deformações e este valor converge para valor 

“residual” (Torque residual, chamado pelo autor do método de torque mínimo – Tmín), 

inferior ao do pico. 

Alonso (1996) estudou a relação Tmáx/Tmín bem como a relação Tmáx/NSPT, e 

verificou valores da mesma ordem de grandeza para as duas, e médias iguais a 

1,22. Fato que o levou a escrever que Tmín   NSPT. Assim ele escreveu as Equações 

(6) e (7). 

                                                                                                                        (6) 

                                                                                                                           (7) 
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 Em seguida, Alonso cita Ranzini (1994), idealizador do ensaio SPTT. Ranzini 

propôs a Equação (8) que correlaciona a adesão lateral com o torque máximo (o 

torque máximo aqui é apresentado como função do NSPT, assim torque T e adesão fs 

são funções do índice NSPT por meio das Equações 6 e 7). Para a estimativa da 

capacidade de carga de uma estaca a resistência lateral seria dada por uma fração 

da adesão fs, conforme Equação (9).  

          
              

            
                                                                                (8) 

                                                                                                                   (9) 

 

Segundo o autor o coeficiente “α” para estacas hélice é de 0,65, e foi obtido 

através de interpretação de provas de carga estáticas levadas até estágios de carga 

próximos da ruptura. Já “h” corresponde à penetração total do amostrador, igual a 

0,45m. 

Para estimativa da resistência de ponta (rp), o autor utilizadas correlação 

obtida dos resultados ensaio de cone com os resultados de ensaios NSPT. Onde a 

resistência de ponta do cone é igual a β.NSPT. Como visto em (7) NSPT é adotada 

como igual a Tmín, desta forma pode-se escrever a Equação (10). 

 

      
    

        
   

 
                                                                                            (10) 

Onde: 

Tmín
(1) = média aritmética dos valores de torque mínimo (em kgf.m) até 8 

diâmetros acima da ponta da estaca; 

Tmín
(2) = média aritmética dos valores de torque mínimo (em kgf.m) até 3 

diâmetros abaixo da ponta da estaca; 

β = 200 kPa/kgf.m para areias; 150 kPa/kgf.m para siltes e 100 kPa/kgf.m 

para argilas. 

Finalmente em termos de NSPT, pode-se escrever a Equação (11). 

 

    ∑                                                                                                (11) 
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Onde: 

U – perímetro da estaca 

Δl – variação de comprimento da estaca 

 

2.5 Prova de Carga Estática 

 

A execução de provas de carga estática constitui a melhor maneira de se 

avaliar a capacidade de carga das fundações. 

É prescrito em norma NBR 12131, Estacas – Prova de Carga Estática (ABNT 

2006), que o objetivo da prova de carga estática em estacas é “fornecer elementos 

para avaliar seu comportamento carga x deslocamento e estimar suas 

características de capacidade de carga”. E consiste em “aplicar esforços estáticos 

crescentes à estaca e registrar os deslocamentos correspondentes”. “O dispositivo 

de aplicação de carga é constituído por um ou mais macacos hidráulicos [...] 

atuando como um sistema de reação estável”. E pode ser de três tipos: 

a) Plataforma Carregada; 

b) Estruturas fixadas a terreno por elementos tracionados; 

c) A própria estrutura, devidamente verificada. 

Para a obra em análise neste trabalho, foi utilizado o tipo “b” de reação, onde 

os elementos tracionados consistiam em tirantes metálicos, inseridos nas demais 

estacas do bloco de fundação, Figura 6, mas que não seriam ensaiadas à 

compressão. 

Os estágios das provas de carga devem ser da ordem de 10% da carga de 

ruptura estimada e devem garantir carga de ensaio de no mínimo duas vezes a 

carga de trabalho. Também deve existir cuidado quanto ao espaçamento dos 

tirantes da estaca a ser ensaiada para que a deformação do mesmo não interfira na 

rigidez do maciço de solo e consequentemente no resultado do ensaio. 
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Figura 6 – Detalhe esquemático de provas de carga estática, tipo b. 

 

 
2.6 Critérios de Ruptura e Extrapolação de Curva Carga x Recalque 

 

O resultado da prova de carga consiste nas leituras associadas de tempo-

carga-deslocamento. E deve ser apresentado na forma de tabela e de curva carga x 

recalque como prescreve norma NBR 12131, no item 4.1 alíneas f e g. 

O objetivo da prova de carga é obter parâmetros acerca da capacidade de 

carga última e deformabilidade das estacas quando submetida aos esforços 

solicitantes, não romper o elemento estrutural. Assim 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 NBR 6122:2010, item 8.2.1.1, em duas circunstâncias em que se 

pode extrapolar a carga de ruptura de uma estaca, são elas: 

 

a) Quando a capacidade de carga da estaca é superior à carga máxima 

de ensaio (item 8.2.1.1, alínea a); 
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b) Quando forem verificados recalques elevados que não configurem 

ruptura nítida, item 8.2.1.1, alínea b). 

 

Podem-se verificar três classes de métodos, os que limitam a deformação, 

como o da norma NBR 6122:2010; os métodos gráficos; e por fim métodos que a 

partir da forma da curva, muitas vezes por métodos iterativos, convergem para a 

solução, como o amplamente divulgado método de Van der Veen (1953).  

Neste trabalho será apresentado, o método da Norma como representante 

dos métodos que limitam a deformação e os métodos de Van der Veen (1953) e Van 

der Veen Generalizado (Aoki, 1991); de Décourt (1996) e de Chin (1970) como 

métodos que se baseiam em ajustes da curva carga x recalque. 

 

2.6.1 Método da Norma NBR 6122:2010, ABNT 2010 

 

A Norma de Fundação, no item 8.2.1.1, apresenta método para se 

estabelecer a carga de ruptura. Esta carga ocorre quando o recalque da prova de 

carga atinge um dado valor Δr. Ou seja, a carga de ruptura é a carga correspondente 

a um limite de deslocamento. Este valor de recalque é dado pela Equação 12. 

 

   
   

   
 

 

  
                                                                                               (12) 

 

Onde: 

 
P é a carga de ruptura convencional; 

L é o comprimento da estaca; 

E é o modulo de elasticidade do material da estaca; 

A é a área da seção transversal da estaca; 

D é o diâmetro da estaca. 

 

 Analisando a Equação 12, é fácil observar que os parâmetros A, E e D, são 

constantes para todos os estágios. A única variável é a carga P. Assim esta 

expressão, consiste na equação de uma reta em plano cartesiano, carga x recalque, 
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com coeficiente angular dado por L/AE e coeficiente linear, D/30. Este fato pode ser 

observado conforme Figura 7, obtida da norma. 

 

 
Figura 7 – Carga de Ruptura Convencional, segundo NBR 6122:2010. 

 

 
2.6.1 Método de Van der Veen (1953) e Van der Veen Generalizado, 

Aoki (1991) 

 

Segundo Niyama et al (1996), o método de Van der Veen (1953) é 

provavelmente mais usado no Brasil. Consiste em ajustar uma equação exponencial 

(Equação 13) à curva Carga x Recalque, por meio de tentativas, onde faz-se variar o 

valor da Carga de Ruptura (Qu). Procedendo-se as devidas transformações e 

aplicando-se as propriedades dos logaritmos, segue a Equação 14. 

 

                                                                                                       (13) 

  (  
 

  
)                                                                                              (14) 

Onde: 

Q = Cargas do ensaio de prova de carga; 

Qu = Carga última ou de ruptura; 
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S = Recalque medido no topo da estaca no ensaio de prova de carga; 

a = parâmetro da equação que segundo Van der Veen (1953) depende do tempo de 

aplicação da carga, e influência a forma da curva carga x recalque ajustada: 

Ou seja, uma equação exponencial foi transformada na equação de uma reta. 

Assim, plotando-se os valores de ln(1-Q/Qu) versus o recalque, são assumidos 

valores para Qu, com o intuito de ajustar os pontos do ensaio a um reta que passe 

pela origem. O valor de Qu que resulte no melhor ajuste possível para os pontos do 

ensaio, é o valor da carga de ruptura para o método original de Van der Veen. 

 Para o método de Van der Veen Generalizado (Aoki, 1991), adiciona-se ao 

expoente da Equação 13 um termo independente do recalque, logo constante, desta 

forma as Equações 13 e 14, tomam a feição das Equações 15 e 16. 

 

                                                                                                      (15) 

  (  
 

  
)                                                                                          (16) 

 

 Alguns pesquisadores apresentam restrições quanto ao uso do método de 

Van der Veen. Segundo Décourt e Niyama (1994), é recomendada a utilização deste 

método somente quando: 

 As estacas não forem de deslocamento; 

 O carregamento for monotônico; 

 A carga máxima do ensaio atinge pelo menos 2/3 da carga de ruptura 

convencional. 

Massad (1986) demonstrou que o método de Marzurkiewicz, quando 

estudado analiticamente, é idêntico ao Van der Veen (1953). 

 
2.6.2 Método da Rigidez, Décourt (1996) 

 

Décourt (1996) propôs um método para interpretação de curvas carga x 

recalque com base em conceito de rigidez. Este pesquisador começa seu raciocínio 

explicando impossibilidades práticas inerentes às definições teóricas, tais quais as 

propostas por Vésic (1975) e De Beer (1988). Em artigo posterior, Décourt (1998), 

defende que estas impossibilidades estão associadas a conceitos de medidas 
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infinitas que se separariam por definição da realidade. 

 

2.6.2.1 O conceito de Rigidez 

 

O conceito de rigidez nasceu, segundo Timoshenko (1983), há muito tempo 

com observações feitas pelo cientista inglês Robert Hooke em seu livro De Potentia 

restitutiva de 1678. Quando este observou que os deslocamentos de barras 

prismáticas, entre certos limites, são proporcionais à força de tração. Esta rigidez 

também pode ser chamada de constante de mola e pode ser usada tanto para 

deflexões lineares como angulares assumindo notação diferenciada a depender do 

tipo de deflexão (k para constante linear, e K para constante de mola de deflexões 

angulares). A constante de mola para deflexões lineares pode ser escrita segundo a 

Equação (17), Juvinall (2011). 

 

   
 

 
                                                                                                                     (17) 

 

Onde: 

Q – carga aplicada; 

δ – deslocamento (convencionalmente chamado de recalque e escrito como s). 

 

Assumindo a notação tradicional adotada em geotecnia a qual o 

deslocamento, convencionalmente chamado de recalque, e é escrito como s, a 

Equação (17) assume a feição da Equação (18), que é a expressão apresentada por 

Décourt (1996). 

 

   
 

 
                                                                                                                                             (18) 

 

2.6.2.2 Critério de Ruptura e Gráfico de Rigidez 

 

Qualquer tipo de fundação apresenta tendência geral de que a rigidez diminua 
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com o aumento dos recalques. Assim o autor prossegue e afirma que a ruptura 

ocorre quando a constante de mola ou rigidez tende a zero. E a carga de ruptura 

física (Quu) é assumida como a carga que provoca recalques que se aproximam do 

infinito e consequentemente produzam valores de rigidez que se aproximam de zero, 

Décourt (1996). Décourt et al (1996b) escrevem as Equações 19 e 20 para 

representar este critério. 

 

Quu = limite de Q quando s→∞,                                                                    (19) 

e portanto R = Q/s → zero                                                                            (20) 

 

 O autor desta dissertação acredita que a notação dos conceitos explicitados 

nas Equações 19 e 20, também pode ser realizada, sem perda de significado, por 

meio das equações 21 e 22. 

 

                                                                                                               (21) 

               
 

 
                                                                                     (22)         

     

 Décourt (1996) ainda explica a forma como se pode obter, na prática, o valor 

de Quu. Para tanto se utiliza do Gráfico de Rigidez, definido pelo autor. Este gráfico 

consiste em plano cartesiano com eixo das ordenadas composto pelos valores de k 

(Q/s) e o eixo das abcissas composto pelos valores de carga (Q). Realizando-se 

extrapolação linear ou logarítmica, pode-se obter o valor de Q para Q/s = 0. Que 

seria a própria carga de ruptura física Quu.  

 O autor ainda ressalta alguns itens importantes: 

 

 Na maioria dos casos uma extrapolação linear é adequada; 

 Quanto menor a rigidez obtida em ensaio mais precisa a estimativa. 

 

Décourt (2003) utiliza o método da Rigidez para estacas escavadas e detalha 

etapas da curva de rigidez ao dividi-la em três domínios: do atrito (II), de transição 
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(III) e de ponta (IV), conforme Figura 8. 

 

Figura 8 – Domínios de atrito, transição e ponta para o método da rigidez (Décourt, 

2003). 

 

 Décourt (1996, 1998, 2003 e 2008) cita De Beer (1988) acerca da 

diferenciação entre carga de ruptura Física denominada por ele de (QUU) e a carga 

de ruptura convencional (QUC). Ele afirma que: 

 A ruptura física é definida por  
   

  
    ; 

 Já a ruptura convencional seria a carga para uma deformação da ponta da 

estaca de valor igual a 10% de seu diâmetro; 

 Décourt (2008) faz extensa revisão bibliográfica e reflexão do comportamento 

de estacas quando submetidas a cargas de compressão do tipo das provas de carga 

estática. Apresenta metodologia para obtenção de faixa de variação da carga 

referente a atrito lateral, e da carga resultante de ponta. Também apresenta método 

para obtenção de estimativa da ordem de grandeza das tensões residuais. 
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2.6.3 Método de Chin (1970) 

 

 O método de Chin foi desenvolvido para estágios de carga com intervalos de 

tempo constantes e é baseado na hipótese de que a curva “carga x recalque” para 

os estágios de carga próximos à ruptura convencional se aproxima de uma 

hipérbole, segundo a Equação 23. 

   
    

       
                                                                                                            (23) 

Onde: 

Qu representa a carga de ruptura; 

S os recalques (variável independente); 

Q as cargas (variável dependente); 

C2 constante inerente ao método. 

 Para se encontrar o valor de Qu e C2, pelo método de Chin citado por Niyama 

(1996), é necessário que se plote um diagrama com o parâmetro (S/Q) versus os 

recalques. Segundo o método, para os estágios de carga próximos à ruptura, os 

pontos deste diagrama convergem para uma reta, de equação apresentada na 

Expressão (24). 

 

 
 

 

  
                                                                                                                                          (24)  

 

Figura 9 – Método de Chin, segundo Godoy 1983, citado por Niyama et al (1996). 
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3. CONCEITOS DE ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

 

No mundo atual, a quantidade de informação por segundo que circula nas 

mídias e redes sociais é assombrosa. A cada minuto são geradas pilhas e pilhas de 

informações, e rapidamente repassadas por meio dos vários meios de comunicação 

da sociedade moderna. Normalmente estas informações estão armazenadas em 

mega arquivos e planilhas de banco de dados, abarrotadas de linhas e colunas 

preenchidas com preciosas informações.  

Pode-se tomar o exemplo desta dissertação, a qual trabalha com planilha de 

banco de dados com mais de 4.000 linhas, uma linha referente a cada estaca da 

obra em análise. Segundo Freund (2006), a forma mais eficaz de se resumir estas 

informações para apresentação e análise, sintética e objetiva, consiste na utilização 

de tabelas e gráficos. Sendo os mais usuais, distribuições de frequências e os 

histogramas. 

Cálculos de confiabilidade fornecem um meio de avaliar a efeitos combinados 

de incertezas, e um meio de distinguir entre as condições em que as incertezas são 

particularmente altas ou baixas, Duncan (2000). 

Segundo Silva (2011), “os métodos probabilísticos são poucos difundidos e 

pouco utilizados na prática da engenharia geotécnica”. Sendo uma análise de 

confiabilidade normalmente negligenciada devido à cultura determinística atrelada a 

Geotecnia.  

 
3.1 Histograma e Frequências  

 

Com a finalidade de agrupar a massa de dados não tratados em classes, 

existe uma importante ferramenta estatística que será tratada neste item, a 

distribuição de frequência. As quais podem ser absolutas ou relativas, Freund 

(2006). A frequência absoluta é definida, segundo Larson (2010), como: 

 

[...] tabela que mostra classes ou intervalo das entradas de 

dados, com um contagem do número de entradas em cada 

classe. A frequência f de uma classe é o número de entrada de 

dados em uma classe. 
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Cada classe possui os limites de classe, um inferior outro superior, que são 

caracterizados como o menor e o maior valor que pode pertencer à classe, 

respectivamente.  

O intervalo de classe (também conhecido como largura de classe) consiste na 

diferença entre os limites de classe. A diferença entre o limite superior e inferior de 

toda a massa de dados recebe o nome de amplitude, Larson 2010. 

Desta forma as classes são subgrupos de toda a amplitude do universo dos 

dados. E as frequências absolutas correspondem ao número de dados 

compreendidos entre o intervalo de cada classe. 

 Já a frequência relativa é definida como a relação entre a frequência absoluta 

e o número de dados pertencentes à amostra em estudo. Normalmente é 

apresentada em porcentagem, mas também pode ser expressa na forma decimal. 

Normalmente é mais fácil verificar padrões em banco de dados visualizando 

os gráficos e diagramas de frequência. O mais utilizado é o histograma. Que tem por 

definição ser “um diagrama de barras que representa a distribuição de frequência de 

um conjunto de dados [...] e tem as seguintes propriedades”, segundo Larson 

(2010): 

 

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 8 apresenta um exemplo de histograma relacionado às cargas 

resistentes de 68 estacas pré-moldadas de concreto centrifugado com diâmetro de 

330 mm e carga admissível de 550 kN, que apoiam tanque de aço de 14 m de 

diâmetro com a finalidade de armazenamento de produtos químicos, segundo Aoki 

(2005). 
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Figura 10 – Exemplo de Histograma, Aoki (2005). 

 
3.2 A Curva Normal, Média e Desvio Padrão 

 

Uma variável aleatória representa um valor numérico associado a cada 

resultado de um experimento de probabilidade. Essa variável pode ser discreta, 

quando apresenta número finito de possíveis resultados (cara ou coroa, verdadeiro 

ou falso), ou contínua se apresenta número incontável de possíveis resultados, ou 

de outra forma se o espaço amostral é contínuo, ou ainda se a escala de medição é 

contínua, Larson (2010). 

Já para Freund (2006), é possível manusear as probabilidades referentes às 

variáveis aleatórias contínuas, também por meio de curvas contínuas. Essas curvas 

são chamadas de curvas de densidade de probabilidade. E podem ser aproximadas 

e entendidas como histogramas com intervalo de classes tendendo a zero. 

 

Figura 11 – Curva de distribuição contínua, Freund 2006. 
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Existem várias curvas de densidade de probabilidade, podem-se citar as 

curvas Binomiais, Hipergeométricas, Poisson, Multinomial, Normal, Log-Normal, 

dentre outras. Porém a mais importante delas é a curva Normal, que começou a ser 

estudada em meados do XVIII, e segundo Freund (2006):  

 

Constatou-se que as discrepâncias entre repetidas medições 

da mesma grandeza física apresentavam um grau 

surpreendente de regularidade. A distribuição das 

discrepâncias podia ser aproximada de perto por uma curva 

contínua, conhecida como a “curva normal dos erros” e 

atribuída às leis do acaso.  

 

 A Equação 25 representa este tipo de curva. 

          
 

  √  
   

 

 
 
   

 
                                                                              (25)    

 

É muito importante observar os parâmetros envolvidos nesta equação. A 

curva normal é função da variável aleatória (x), da média (μ) e do desvio padrão (σ). 

Onde a média μ de uma amostra de N dados é dada pela sua soma dividida por N, 

conforme Equação 26. Já o desvio padrão corresponde a uma medida de dispersão 

que representa o quadrado dos desvios da média, conforme Equação (27), Freund 

2006. Na curva normal o desvio padrão corresponde à distância da média até o 

ponto de inflexão da curva, ver Figura 12. 

 

Figura 12 – Influência da média e do desvio-padrão na forma da curva normal 

(Larson 2010). 



 58 

   
∑  

 
                                                                                                                                           (26) 

   √
∑       

   
                                                                                                                              (27) 

 

 
3.3 Valor característico, Escores (Z) e Distribuição Acumulada 

 

 Segundo Freund 2006, é de suma importância a utilização da curva normal 

para que seja possível obter as “áreas sob a curva normal”, essas áreas são 

numericamente iguais à função de distribuição acumulada (F, Equação 29), 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. 

Como solução a este problema de cálculo de áreas, a estatística clássica tabulou os 

valores das áreas sobre uma curva normal de desvio padrão unitário, e média nula 

(σ = 1, e μ = 0). Esta curva ficou conhecida como Distribuição Normal Padrão. 

 Assim, desta forma, “pode-se obter áreas sob qualquer curva normal através 

de uma mudança de escala”, Figura 13, Freund 2006. Esta mudança de escala 

transforma as unidades medidas na escala da variável aleatória (x), para Unidades 

Padronizadas, Escores Padronizados ou apenas Escores (z), por meio da Equação 

28. Assim como no item 2.7.2, foi explicado que o desvio padrão é igual à distância 

da média até o ponto de inflexão da curva normal, os demais pontos, assim como as 

áreas sobre qualquer curva, podem ser escritos em função da média e de uma 

fração do desvio padrão, por meio dos escores, Figura 14. 

 
Figura 13 – Mudança de escala para escores (z), Freund 2006. 
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                                                                                                    (28) 

 

 
Figura 14 – Obtenção de áreas em função da curva normal padrão. 

 

 Analiticamente, essas áreas podem ser escritas por meio da Equação (29), ou 

por operações com essa mesma equação, para qualquer curva, ou pela Equação 

(30) para o caso especial da curva de distribuição normal padrão. 

 

          ∫            
 

  
                                                                                    (29) 

 

               ∫            
 

  
                                                                          (30) 
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3.4 As curvas de Solicitação e Resistência 

 

 A ponte que liga a Engenharia de Fundações a estes conceitos estatísticos 

está apoiada sobre os princípios de Solicitação e Resistência, associados a suas 

respectivas variabilidades. 

 Segundo Cintra e Aoki (2010), hipoteticamente considerem-se todas as peças 

de uma fundação, em cada elemento isolado pode-se encontrar o valor de 

capacidade de carga geotécnica (resistência, R) e de carga atuante (solicitação, S) 

nas peças. Como nem todas as peças apresentariam mesma resistência e mesma 

solicitação existe uma dispersão associada a estas medidas. De forma que se pode 

realizar análise estatística do fenômeno geotécnico envolvido no projeto de 

fundações. Adotando que as resistências e as solicitações assumam as feições de 

curvas de densidade de probabilidade fR(R) e fS(S), respectivamente, Figura 15. 

 

Figura 15 – Ilustração de distribuições de Solicitação e de Resistência, adaptado de 

Cintra e Aoki (2010). 

 

 Para um estágio inicial de análise geralmente adota-se que as curvas de 

solicitação e de resistência, podem ser aproximadas por curvas normais. As curvas 

normais como foi visto anteriormente são escritas em função do desvio padrão e da 

média. Em análises mais rebuscadas podem-se realizar testes sobre qual curva 

melhor se aplica a cada distribuição. 
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3.5 Margem de Segurança 

 

 O conceito de Margem de Segurança intuitivamente já faz parte do cotidiano 

da engenharia. A função Margem fz(Z) pode ser escrita como a diferença entre as 

Resistências e as Solicitações, para o caso em que estas distribuições sejam 

estatisticamente independentes (hipótese que faz sentido tendo em vista a natureza 

das distribuições), Cintra e Aoki (2010). Assim pode-se escrever a Equação 31. 

 

                                                                                                                 (31) 

 

 Para o caso especial no qual se adotou que as resistências e solicitações são 

escritas como curvas normais, a curva de distribuição da Margem também pode ser 

representada por uma curva normal (a subtração de duas curvas normais resulta em 

terceira curva de distribuição normal, para o caso das duas primeiras serem 

independentes). Para que não exista confronto de ideias entre o conceito de 

margem e o de escores padronizados, aqui, nesta dissertação sempre que houver 

referência à Margem será usada à letra M. Assim a Equação 31 assume a forma da 

Equação 32. 

 

                                                                                                               (32) 

 

 A Margem será adotada como uma curva normal, cabe ao momento encontrar 

os parâmetros que a definem, sua média e seu desvio-padrão. Pelas propriedades 

das curvas normais e segundo Cintra e Aoki (2010), são apresentadas as Equações 

33 e 34 que definem estes parâmetros (para o caso de resistência e solicitação 

variáveis independentes com correlação nula). 

    √  
    

                                                                                                       (33) 

 ̅   ̅   ̅                                                                                                                 (34)  

  Onde  ̅  ̅    ̅ são as médias da Margem, das Resistências e das 

Solicitações, respectivamente. 
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3.6 Probabilidade de Ruína e Índice de Confiabilidade (β) 

 

 Existe uma possibilidade de que as solicitações impostas pela obra em 

análise superem as resistências oferecidas pelo sistema de fundação. À 

probabilidade que este fenômeno aconteça chama-se de probabilidade de ruína (pf). 

Neste momento R ≤ S, e a Margem é menor que 0 (M ≤ 0). A fundação não sofre 

ruína quando M > 0, Cintra e Aoki (2010). Então a probabilidade de ruína seria igual 

à soma de todas as possibilidades de que a margem seja menor ou igual a zero, 

conforme Figura 16. 

 

Figura 16 – Ilustração da Probabilidade de Ruína, adaptado de Cintra e Aoki (2010). 

 

 O valor da área abaixo da curva normal para valores menores que 0 (pf), 

pode ser obtido de várias formas. Por exemplo, a área abaixo de toda a curva 

normal é igual a unidade e corresponde a 100% de chance de ocorrência de um 

fenômeno, desta forma sabendo-se o valor da área não hachurada A1, pode-se 

obter o valor de pf, por diferença, conforme Equação (34). 

                                                                                                                                              (34) 
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 O valor de A1 pode ser obtido a partir da Equação 35. Ou pode-se realizar 

uma mudança de variável de M para Z (escores padronizados, Equação 28), 

conforme Equação 36 e calcular a área A1 em termos da curva normal padronizada 

por meio da Equação (37), ver Figura 17 a exemplo da Figura 14.  

 O escore z para o valor de x=0 é escrito como z(0) e é segundo as Equações 

28 e 36, igual à relação entre a média da Margem e seu desvio-padrão, em valor 

negativo, tendo em vista que representa valor menor que a média. Segundo Cintra e 

Aoki (2010) o valor absoluto da relação entre Média da margem e de seu desvio-

padrão é conhecido como o coeficiente de confiabilidade (β), assim pode-se 

escrever a Equação 30.  

 

    ∫       ̅       
  

 
                                                                                       (35) 

      
    ̅

  
   

  ̅

  
                                                                                              (36) 

          
  ̅

  
                                                                                                  (37) 

 

Figura 17 – Probabilidade de Ruína e curva normal padronizada. 
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 A curva normal padronizada é simétrica em torno de sua média 0 e por este 

motivo a equação 38 pode ser escrita pela Equação 39, ver Figura 18.  

    ∫             
  

  
                                                                                            (38) 

   ∫              ∫                  
 

  

  

  
                                                 (39) 

 

Figura 18 – Simetria de curva de distribuição normal padronizada. 

 

 A Equação 34 pode ser escrita pela Equação 40, apresentada por Ang e Tang 

(1984), citado por Cintra e Aoki (2010). Aoki (2009) apresenta que a Equação 40 

pode ser aproximada pela Equação 41. 

 

                                                                                                                                            (40) 

       ⁄                                                                                                                                         (41) 

 

 Analisando a Figura 18, pode-se observar que à medida que o valor de β, 

aumenta, menor será a área hachurada referente à probabilidade de ruína (pf). 

Assim o índice de confiabilidade e a probabilidade de ruína variam em relação 

inversa. 

 A probabilidade de ruína convenientemente apresenta valores muito 

reduzidos e são geralmente apresentados na forma da proporção 1:N. Exemplo de 

1:1.000 (leia-se: um para mil, um em cada mil). A partir das equações 39 e 40, pode-

se obter analiticamente o gráfico de correlação entre o índice de confiabilidade β e o 

valor de N, conforme é apresentado em Figura 19. Cintra e Aoki (2010) geram esta 

curva a partir de planilhas de Excel e também apresentam este mesmo gráfico. 
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Figura 19 – Inverso de pf x β. 

 
3.7 Fator de Segurança x Probabilidade de Ruína 

 

 O comportamento de uma estrutura é dito como satisfatório, quando esta 

atende a critérios de resistência e de desempenho, Aoki (2008). As estruturas para 

serem seguras precisam apresentar em estado limite último, resistência à ruptura; e 

para o caso de estado limite de serviço, os deslocamentos e rotações devem ser 

compatíveis com a funcionalidade da obra. Desta forma a ruína de qualquer 

elemento estrutural ocorre, segundo Aoki (2008), quando: 

 Os materiais componentes se deformam e a solicitação (S), atinge o valor da 

resistência (R); 

 Ou os deslocamentos ou rotações são superiores aos admissíveis pela 

estrutura; 

  

 Aoki (2008) ainda afirma que a condição fundamental para não ocorrência de 

ruína consiste em que a resistência (R), seja superior à solicitação (S), conforme é 

apresentado em Inequação (41). 
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                                                                                                                           (42) 

 

 Desta forma, dividindo-se ambos os membros da Inequação (42) por (S), 

obtém-se o quociente conhecido como Fator de Segurança (FS). De forma 

alternativa pode-se subtrair o valor de (S) de ambos os membros da inequação, 

obtendo-se a diferença R-S conhecida e apresentada aqui como Margem (M), ver 

Inequações 43 e 44. 

 

   
 

 
                                                                                                                   (43) 

                                                                                                                 (44) 

 

 Conclui-se, portanto que, para que não haja ruína de qualquer peça, é 

necessário que o Fator de Segurança seja maior do que a unidade e a Margem de 

Segurança, maior do que zero. 

 A relação entre Fator de Segurança e Margem é expressa por meio da 

Equação 45, Cintra e Aoki (2010). Como a média da margem pode ser escrita em 

termos de desvios padrão por meio do índice β, conforme Equação 44 obtém-se a 

Equação 46. 

 

 ̅    ̅                                                                                                                 (45) 

  ̅                                                                                                                 (46) 

 

 

 Expandindo a Equação 47, obtém-se a Equação 48 do segundo grau, com 

raiz positiva apresentada por meio da Equação 48 como uma função do índice de 

confiabilidade β. A relação inversa de β em função do Fator de Segurança FS é 

apresentada por meio da Equação 49 deduzida por Cardoso e Fernandes (2001). 

 

  
        

               
                                                                     (47) 

 

   
   √  

    
        

    
 

         
                                                                           (48) 
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√  
   

 

  
     

 
                                                                                             (49)        

 
 

3.8   Os limites do Eurocode 

 

 Em normas internacionais os conceitos de confiabilidade estão mais 

consolidados. Pode citar, por exemplo, o Eurocode 1990 (citado por Aoki 2008), que 

prescreve para diversas classes de consequências (Tabela 7) e seus valores 

mínimos de índice de confiabilidade β (Tabela 8).  

 Segundo Aoki 2008, o risco, que é a medição das consequências econômicas 

da ruína, varia para: 

 O tipo de obra; 

 Sua vulnerabilidade; 

 E sua finalidade. 

 

Por este motivo a probabilidade de ruína socialmente aceitável é função da 

finalidade e do porte da obra, e a partir deste argumento que foi elaborada Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Classes de consequências conforme Eurocode EM 1990, citado por Aoki (2008). 

CLASSE DE 
CONSEQUÊNCIA 

DESCRIÇÃO EDIFICAÇÕES E OBRAS 
CIVIS 

CC3 

Alta consequência em termos 
de perda de vidas humanas e 

consequência muito grande em 
termos econômico, social ou 

ambiental. 

Estádios, edifícios públicos 
onde as consequências da 

ruína são altas (por exemplo, 
sala de concertos) 

CC2 

Média consequência em termos 
de perda de vidas humanas e 

consequência considerável em 
termos econômico, social ou 

ambiental. 

Edifício residencial e edifício 
de escritórios, edifícios 

públicos onde as 
consequências da ruína são 

médias (por exemplo, edifício 
de escritórios) 

CC1 

Baixa consequência em termos 
de perda de vidas humanas e 

consequência pequena ou 
negligenciável em termos 

econômico, social ou ambiental. 

Edificações agrícolas onde 
normalmente não entram 
pessoas (por exemplo, 
edifício de estocagem), 

estufas. 
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Tabela 8 – Valores mínimos de β, segundo Eurocode EM 1990, citado por Aoki (2008). 

CLASSE DE 
CONFIABILIDADE 

PERÍODO DE REFERÊNCIA 
DE 1 ANO 

PERÍODO DE REFERÊNCIA 
DE 50 ANOS 

MÍNIMO 
VALOR 

DE β 

MÁXIMA 
PROBABILIDADE 

DE RUÍNA 

MÍNIMO 
VALOR 

DE β 

MÁXIMA 
PROBABILIDADE 

DE RUÍNA 

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 

 

 
3.9  Uso de Planilhas Eletrônicas 

 

 Pode-se utilizar o software Excel para operar a Equação 40. Para tanto se 

utiliza da função DIST.NORM disponível no programa, Cintra e Aoki (2010). Esta 

função realiza a integral apresentada na Equação 30. Os argumentos de entrada 

para DIST.NORM são: 

 

 O escore que representa o limite superior de integração para Equação 30. 

Como se quer realizar a integral apresentada na Equação 40, o limite superior 

de integração corresponde ao índice de confiabilidade β; 

 A média da distribuição. Como se está trabalhando com a distribuição normal 

padronizada Ф, a média é igual a zero; 

 O desvio Padrão da distribuição. Como se está trabalhando com a 

distribuição normal padronizada Ф, o desvio padrão é igual a 1; 

 E por último um argumento lógico que ativa ou não o procedimento de 

integração. Para que este procedimento seja de fato ativado o argumento final 

é igual a Verdadeiro. 

 

 Assim, a Equação 40 pode ser escrita em linguagem de Excel através da 

Equação 50. 

 

                                                                               (50) 
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3.10 Superfície Resistente 

 

 A fundação consiste em “sistema formado pela subestrutura e o maciço de 

solo que o envolve definido pela superfície resistente”, Aoki (2005). Aoki e Cintra 

(1996), realizaram discussão acerca da superfície resistente. De sua natureza e de 

sua unicidade. Segundo os autores, a visão tridimensional do problema de fundação 

é o elo para se compreender a ligação entre a Mecânica dos Solos e a Engenharia 

de Fundações. Estes autores afirmam que o lugar geométrico de assentamento das 

fundações é fortemente influenciado pelas características do maciço. 

 Um dos problemas básicos da Engenharia de Fundações é determinar a 

profundidade adequada de assentamento, ou o lugar geométrico a ser alcançado, ou 

ainda a superfície que apresenta resistência aos esforços solicitantes da obra, com 

finalidade de atender a carga admissível de projeto, com dispersão mínima em torno 

da média. Essa superfície é conhecida como Superfície Resistente. 

 A configuração desta superfície dependeria de diversos fatores, tais quais: 

 Maciço de solos; 

 Tipo e dimensão da fundação; 

 Limitações tecnológicas (equipamentos); 

 Metodologia de execução; 

 Ferramentas de controle. 

 
 Aoki e Cintra (1996) consideram que uma vez definida esta superfície ela é 

única, mas não é horizontal e nem plana. Apresentando geometria irregular, em 

consequência das variabilidades inerentes aos maciços de solos.  Os autores ainda 

apresentam quatro casos de superfícies resistentes estudadas por eles. O primeiro 

para um Tanque de 14m de diâmetro apoiado por 68 Estacas cravadas em formação 

litorânea da Baixada Santista (solo sedimentar). O segundo e o terceiro para pilares 

de pontes na baia da Guanabara no Rio de Janeiro, um apoiado por 22 estacas de 

700mm e outro por oito tubulões. E por fim o quarto caso de 95 estacas de 700mm, 

em solo laterizado da formação Barreias do Espírito Santo, resumidos em Tabela 9 e 

apresentados na Figura 20. 
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Tabela 9 – Superfícies Resistentes apresentadas por Aoki e Cintra (1996). 

CASO FUNDAÇÃO ESTRUTURA MACIÇO DE SOLO 

1 68 estacas Tanque ϕ14m 
Formação Litorânea, Baixada 

Santista (Sedimentar) 

2 22 estacas 700mm Pilar de Ponte 
Formação Litorânea, Baia de 

Guanabara (Saprolito sobre gnaisse) 
3 8 tubulões Pilar de Ponte Baia de Guanabara (Saprolito) 
4 95 estacas 700mm - Formação Barreiras (Laterizado) 

 

 
Figura 20 – Superfícies Resistentes apresentadas por Aoki e Cintra, Caso 1 (1996). 

 
Figura 21 – Superfícies Resistentes apresentadas por Aoki e Cintra, Caso 2 (1996). 
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Figura 22 – Superfícies Resistentes apresentadas por Aoki e Cintra, Caso 3 (1996). 

 

 
Figura 23 – Superfícies Resistentes apresentadas por Aoki e Cintra, Caso 4 (1996). 
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3.11 Exemplos de Aplicação em Geotecnia 

 

Apesar de o uso dos conceitos de Confiabilidade ainda não fazem parte da 

rotina de projeto da engenharia Geotécnica, algumas aplicações são encontradas 

em meios acadêmicos, e mais raramente em meio profissional. 

Por exemplo, Duncan (2000), faz discussão acerca do termo ruína ou 

fracasso, afirmando que apesar da conotação dada ao nome do evento, esse 

fenômeno nem sempre está associado a tragédias catastróficas. No entanto o 

engenheiro Geotécnico deve conhecer de fato as reais consequências ligadas à 

falha ou mau funcionamento do sistema. Posteriormente apresenta tabela com 

valores de coeficientes de variação encontrados por pesquisados para alguns 

parâmetros geotécnicos. Essa Tabela é citada em Tabela 10. 

 
Tabela 10 – Coeficientes de Variação por parâmetro Geotécnico, Duncan 2000. 

Propriedade ou resultado de 
ensaio de campo 

Coeficiente de 
Variação - COV (%) 

Origem 

Peso específico (γ) 3 a 7 Harr (1984), Kulhawy (1992) 

Peso específico submerso (γsub) 0 a 10 
Lacasse and Nadim (1997), Duncan 

(2000) 
Ângulo de atrito efetivo (φ') 2 a 13 Harr (1984), Kulhawy (1992) 

Resistência não drenada (Su) 13 a 40 
Harr (1984), Kulhawy (1992), 

Lacasse and Nadim (1997), Duncan 
(2000) 

Parâmetro de resistência não 
drenada (Su/σ'v) 

5 a 15 
Lacasse and Nadim (1997), Duncan 

(2000) 

Índice de Compressão (Cc) 10 a 37 
Harr (1984), Kulhawy (1992), 

Duncan (2000) 
Pressão de Preconsolidação 

(pp) 
10 a 35 

Harr (1984), Lacasse and Nadim 
(1997), Duncan (2000) 

Coeficiente de permeabilidade 
de argila saturada (k) 

68 a 90 Harr (1984), Duncan (2000) 

Coeficiente de permeabilidade 
de argila não saturada (k) 

130 a 240 Harr (1984), Benson et al. (1999) 

Coeficiente de adensamento (cv) 33 a 68 Duncan (2000) 
Índice NSPT 15 a 45 Harr (1984), Kulhawy (1992) 

Resistência de ponta elétrica 
(qc) 

5 a 15 Kulhawy (1992) 

Resistência de ponta mecânica 
(qc) 

15 a 37  Harr (1984), Kulhawy (1992) 

Resistência do Dilatômetro 
(qDMT) 

5 a 15 Kulhawy (1992) 

Resistência não drenada - 
Ensaio de palheta (Sv) 

10 a 20 Kulhawy (1992) 
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Apresenta ainda quatro exemplos de aplicação de conceitos de confiabilidade 

aplicados a engenharia.  

 Um muro de contenção com reaterro em areia siltosa;  

 Uma ruptura de um talude do terminal portuário de São Francisco;  

 Estimativa de recalque para aterro sobre solos moles também em São 

Francisco;  

 Estimativa de recalque para fundação assente em solos arenosos.  

 

Outra aplicação à estabilidade de taludes é apresentada por Maia et al (2009). 

Os autores estudaram um talude do aterro da BR-153 no município de Morrinhos, 

GO. Que apresentou fissuras após dois anos de concluído.  

Foram realizadas campanhas de ensaios de campo e de laboratório e foram 

obtidas faixas de valores para os parâmetros de “N” da sondagem SPT, peso 

específico, ângulo de atrito, coesão e resistência não drenada. Foi utilizado software 

SLOPE/W (GEO-SLOPE, 2004) para análise de estabilidade pelo método de Bishop 

(1955). 

Para análise probabilística foi utilizado o método FOSM – Segundo Momento 

de Primeira Ordem. Esta análise probabilística relativa considera o fator de 

segurança como sendo o valor médio de sua distribuição. Foram realizados 

incrementos de 10% do valor dos parâmetros do solo para determinação da 

variância do fator de segurança. 

Como principal conclusão obtida, os autores afirmam que foi possível verificar 

que o valor de probabilidade de ruptura praticado em condições normais de projeto, 

da ordem de 1%, não foi suficiente para garantir a estabilidade do maciço. Esta 

conclusão foi possível graças à análise acoplada de avaliação dos fatores de 

segurança com as probabilidades de ruína. 

 
3.11.1 Alvenaria Resistente em Recife 

 

Outra aplicação interessante foi apresentada por Oliveira et al (2012), quando 

estudavam o risco de ruína de embasamentos de edifícios construídos com técnica 

de alvenaria Resistente. Segundo os autores entre os anos de 1990 a 2007, foram 



 74 

verificados 12 acidentes em edifícios distintos envolvendo ruptura de embasamentos 

em Recife. Oliveira et al (2007) afirmam que a população estimada de edifícios 

construídos com esta técnica seja de 6.000. Então foi considerado universo finito de 

6.000 edifícios com 12 acidentes em 17 anos, sendo obtida probabilidade de ruína 

real de 1/500 (=12/6.000) e tempo de recorrência real de 0,71 acidente/ano. A 

probabilidade de ruína de 1/500 é obtida para um valor de β igual a 2,80. 

Os autores apresentam Tabela 11 adaptada por Aoki (2011), originalmente 

apresentada por Clemens (1983) que correlaciona valores de probabilidade de ruína 

e índice β ao tempo de recorrência e frequência de ocorrência dos eventos.  

Para o valor experimental de β de 2,80, obtido a partir da probabilidade de 

ruína de 1/500, verifica-se uma Ocorrência Ocasional, tempo de recorrência de 1 

ano, e nível de Risco “C”. Ou seja, o tempo de recorrência obtido com o número de 

acidentes (sem levar em consideração o fator tempo) apontou frequência do evento 

de 1 a cada ano, enquanto que a frequência real observada foi de 0,71 acidente/ano. 

A conclusão do trabalho é que a partir de dados de acidentes reais, 

estudados sob a ótica dos conceitos probabilísticos foi possível estimar 

satisfatoriamente o tempo de recorrência dos eventos, a partir de metodologia 

apresentada por Clemens (1983) e posteriormente adaptada por Aoki (2011) que 

inseriu a coluna de Nível de Risco. 

 

Tabela 11 – Tipo e frequência de ocorrência em função de índice β, Clemens (1983), 

adaptada por Aoki (2011). 

β Ocorrência 
Tempo de 

Recorrência 
Frequência 

Nível de 
Risco 

Nível de 
Prob. 

pf 

-7,94 Certeza 1 dia Todo dia  1 1,000000 

0,00 50% 2 dias A cada 2 dias  2x100 0,500000 

0,52 Frequente 1 semana Toda semana A 3x10-1 0,300000 

1,88 Provável 1 mês Todo mês B 3x10-2 0,030000 

2,75 Ocasional 1 ano Todo ano C 3x10-3 0,003000 

3,43 Remota 10 anos A cada década D 3x10-4 0,000300 

4,01 Extr. Remota 100 anos A cada século E 3x10-5 0,000030 

4,53 Impossível 1.000 anos A cada milênio  3x10-6 0,000003 

7,27 Nunca 5,475E+12 
Idade do 
Universo 

 0 1,82E-13 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo é realizada breve descrição do empreendimento, 

compreendendo a arquitetura, topografia, perfil geotécnico e localização geológica. 

Também é apresentada a locação das sondagens, e a solução de fundação adotada 

para a obra. 

Para discussão acerca das cargas últimas obtidas nos ensaios é apresentado 

a locação das PCEs e o resultado obtido dos ensaios, de carga máxima e recalques 

permanentes elásticos e totais. A partir destes resultados, foram usados os métodos 

de Van der Veen (1953), Chin (1970) e Décourt (1996), para extrapolação da carga 

última ou de ruptura. 

De posse dos resultados de carga última, prosseguiu-se com a metodologia 

utilizada para obtenção das curvas de solicitação para os três tipos de estacas. 

Também foi descrita a metodologia utilizada para obtenção dos valores de 

confiabilidade de projeto e a partir das provas de carga para as estacas de 500 mm. 

Ainda foi apresentado método utilizado para verificação de influência do 

deslocamento máximo obtido em PCEs sobre a confiabilidade. 

 
4.1 Levantamento dos Dados 

  
4.1.1 Cargas nos pilares e nas estacas 

 

 Devido ao porte do empreendimento o projetista de estrutura o subdividiu em 

11 (onze) trechos. Cada trecho foi apresentado em planta própria. Todo o projeto foi 

executado pelo mesmo escritório de cálculo com sede em Recife. As plantas de 

locação e cargas dos pilares apresentavam, além das cargas devido ao peso 

próprio, análise de cenários de sobrecargas e de 04 (quatro) direções de ventos. 

 Para obtenção das cargas nas estacas, foi utilizado apenas um único cenário 

de carga, o cenário permanente, o qual é composto pela soma dos valores de 

cargas referentes ao peso próprio da edificação e da sobrecarga de utilização. 

Também foi considerado o peso próprio dos blocos de coroamento das estacas. 
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4.1.2 Sondagens 

 

 As sondagens foram realizadas no terreno o qual seria implantada a obra, em 

número de 68 (sessenta e oito), e realizadas por única empresa, sediada no Recife. 

Os ensaios foram realizados entre os dias 30/12/2009 e 19/07/2010, percorrendo 

períodos entre a estação chuvosa e o verão. Destas sondagens 1,5% foram 

realizadas no mês de dezembro; 10,3% no mês de abril; 33,8% no mês de maio; 

36,7% no mês de junho e 17,7% no mês de julho.  A partir do resultado das cotas de 

bocas de furo foi esboçada a topografia original do terreno natural. 

 

 
4.2 Descrição da Arquitetura e da Estrutura do Empreendimento 

 

 A edificação tem função comercial e está situada em terreno de 201.710 m². 

Apresenta área construída de 295.000 m² e área verde de 40.000 m². Já está 

concluída desde o ano de 2012. 

 Sua execução foi concebida para ser ágil e produtiva. Com estrutura pré-

moldada de concreto armado com até seis níveis de lajes. Possui total de 1.283 

pilares que transmitem cargas que variam entre 200 a 9.000 kN. No projeto de 

estrutura ainda foram previstos esforços horizontais e momentos decorrentes da 

ação do vento. O pavimento térreo foi implantado na cota +3,00.  

   

4.3 Topografia e Investigação Geotécnica 

 
 Do ponto de vista topográfico, o terreno natural não tem desníveis 

pronunciados apresentando cotas no intervalo de +2,05m a +3,05m, com média na 

cota +2,30, Figura 24. Como a cota de implantação prevista era de +3,00, o 

movimento de terras foi reduzido com aterros de no máximo 0,95m e cortes 

irrelevantes de no máximo 0,05m. 
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Figura 24 – Topografia do terreno antes da implantação da obra. 

  

 O terreno está localizado na planície flúvio-marinha, dentro do terraço 

marinho indiferenciado. E a caracterização geotécnica foi realizada por meio um 

conjunto de sondagens com determinação do Índice de Penetração (NSPT) a 

percussão. Foram executados 68 furos de sondagem a percussão, cuja locação das 

sondagens é apresentada em Figura 25. 

 

 

Figura 25 – Locação de Sondagens. 

 

 De forma simplificada o terreno de fundação é inicialmente composto por uma 

camada de aterro constituído de areia fina siltosa, fofa a medianamente compacta, 

marrom claro, até a cota +1,00. Esta camada é seguida ora por outras camadas de 

areias com matéria orgânica, fofa, ora por argilas siltosas orgânicas, muito moles, 
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ambas cinza escuro, até a cota -3,00. A partir desta cota, ocorrem camadas de areia 

fina a média, cinza, pouco compacta a medianamente compacta, intercaladas com 

camadas de argila siltosa, média; esse conjunto é encontrado até o intervalo de 

cotas de -21,00 a -28,00. Por fim, segue-se uma camada de silte argiloso ou silte 

com muita areia fina, cinza, compacto, até o limite das sondagens realizadas. Este 

limite está situado em torno da cota –35,00. Verificou-se que o nível de água variou 

das cotas 0,00 a +1,50. A Figura 26 ilustra o perfil simplificado apresentado descrito 

acima.  

 Ainda é apresentado perfil transversal com as sondagens SP28 a SP33, 

Figura 27.  

 
Figura 26 – Perfil Simplificado, Gusmão et al (2012). 
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Figura 27 – Perfil SP28 a SP33. 
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 Devido ao elevado número de sondagens (Figura 25), para que a campanha 

de sondagens seja de fato bem interpretada é necessário agrupar as sondagens 

semelhantes em regiões representativas, como foi apresentado anteriormente. 

Analisando-se as sondagens, uma a uma, foram obtidas 03 regiões representativas, 

que serão apresentadas em capítulo posterior de resultados.  

 

4.4 Solução de Fundação Otimizada 

  

 Para este empreendimento a solução de fundação foi concebida de maneira 

tradicional com base nos métodos semi-empíricos propostos por Antunes Cabral 

(1996) e Alonso (1996), para estacas hélice contínua, com diâmetros de 400 mm, 

500 mm e 600 mm, inicialmente com cargas máximas de trabalho de 600, 1.150 e 

1.500 kN. O comprimento das estacas foi definido a partir da média dos métodos e 

variou de 18 a 28 m.  

 Ficou estabelecida em projeto, campanha de ensaios de provas de carga 

estática para as estacas, com programação especialmente voltada para as estacas 

de 500 mm de diâmetro com 27 PCEs. Ao todo foram realizadas 40 PCEs, 27 de 

500 mm, 02 de 400 mm e 11 de 600 mm. A partir da avaliação do resultado das 

primeiras PCEs verificou-se a possibilidade de as cargas de trabalho serem revistas. 

Então estas foram aumentadas para 800, 1.300 e 1.800 kN, para as estacas com 

diâmetro de 400, 500 e 600 mm.  A Tabela 12 apresenta um resumo das estacas e 

das cargas solicitantes nas estacas. 

 
Tabela 12 – Resumo do Estaqueamento e das Cargas Solicitantes 

Diâmetro da 
estaca (mm) 

% da 
obra 

Número 
de PCEs 

Intervalo de 
cargas (kN) 

Média 
(kN) 

Desvio 
padrão 

(kN) 
COV (%) 

400 26,75 02 88 a 700 640 80 12,5 
500 65,78 27 67 a 1.297 993 137 13,8 
600 7,47 11 1.018 a 1.793 1.585 137 8,6 

  

4.5 Superfície Resistente de Projeto 

  

 No item 2.7.4 foi tratado do conceito de superfície resistente. A superfície 

resistente do projeto da obra em análise foi definida por meio do valor médio das 
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cargas de ruptura obtidas a partir dos métodos semiempíricos de capacidade de 

carga citados no Item 2.4, a saber, de Antunes e Cabral (1996) e de Alonso (1996). 

Foi utilizada a média dos dois métodos porque em projeto original os comprimentos 

das estacas foram definidos com base neste valor. Os comprimentos de projeto das 

estacas variaram de 18 a 28 m. Devido ao número inferior de provas de carga para 

as estacas de 400 mm e de 600 mm, em relação ao número das de 500 mm, o foco 

desta dissertação consiste em analisar as estacas de 500 mm. Portanto a superfície 

resistente aqui analisada e apresentada será a referente a essas estacas. A partir 

das sondagens, utilizando-se métodos semiempíricos, estimou-se a capacidade de 

carga geotécnica das estacas, em função da cota de assentamento das mesmas. 

Para se gerar a Superfície 3D, é preciso se conhecer 03 parâmetros, os dois 

primeiros são as coordenadas N, E, e o último é representado pela cota de 

assentamento de projeto das estacas. De posse da locação de sondagens, bem 

como do resultado da capacidade de carga, estes três parâmetros já foram obtidos. 

 
4.6 Estimativa das Cargas de Ruptura a partir das Provas de Carga 

 
4.6.1 Locação e Resumo dos Ensaios 

 

 Foi estabelecida, em projeto de fundações, a locação dos ensaios de prova 

de carga estática. Estes ensaios foram distribuídos ao longo da projeção da 

edificação. A Figura 28 apresenta a locação dos ensaios realizados em estacas de 

500 mm. A Tabela 13 apresenta o resumo de todos os ensaios, indicando a carga 

máxima obtida nos ensaios, o recalque total, o recalque permanente e o recalque 

elástico. 

 
Figura 28 – Locação das provas de carga estática – estacas de 500 mm. 
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Tabela 13 – Resultado das Provas de Carga Estática 

PCE Φ (mm) 
Carga 

máx. (kn) 
Rec. Total 

(mm) 
Rec. Perm. 

(mm) 
Rec. Elástico 

(mm) 

1 500 2.313,60 10,03 5,20 4,83 
2 500 2.313,60 13,33 8,08 5,25 
3 500 2.313,60 6,72 3,90 2,82 
4 500 2.313,60 11,93 6,81 5,12 
5 500 2.313,60 8,28 3,94 4,34 
6 500 2.313,60 6,13 2,05 4,08 
7 500 2.313,60 6,06 1,82 4,24 
8 500 2.313,60 7,12 3,09 4,03 
9 500 2.313,60 11,11 5,01 6,01 
10 500 2.313,60 8,85 2,74 6,11 
11 500 2.313,60 20,62 14,44 6,18 
12 500 2.313,60 10,83 3,81 7,02 
13 500 2.313,60 6,40 2,46 3,94 
14 500 2.313,60 9,24 3,90 5,34 
15 500 2.313,60 28,27 18,76 9,51 
16 500 2.313,60 11,74 5,12 6,62 
17 500 2.313,60 9,50 3,81 5,69 
18* 500 1.916,00 85,86 80,99 4,87 
19 500 2.313,60 15,29 9,09 6,21 
20 400 1.417,10 9,13 4,47 4,66 
21 500 2.313,60 27,89 21,61 6,28 
22 500 2.313,60 21,56 14,05 7,51 
23 500 2.313,60 14,99 9,50 5,49 
24 500 2.313,60 21,13 14,86 6,27 
25 500 2.313,60 17,43 10,52 6,91 
26 500 2.313,60 27,27 20,61 6,66 
27 500 2.313,60 13,57 5,42 8,15 
28 400 1.409,90 13,41 9,20 4,21 
29 500 2.313,60 7,18 1,25 5,93 
30* 600 2.096,70 82,00 73,62 8,38 
31* 600 578,40 36,24 29,19 7,05 
32 600 3.615,00 8,71 3,05 5,66 
33 600 3.615,00 25,72 16,49 9,23 
34 600 3.615,00 10,14 4,18 5,96 
35 600 3.615,00 13,44 6,34 7,10 
36 600 3.615,00 15,22 9,28 5,94 
37 600 3.615,00 11,28 2,65 8,63 
38 600 3.615,00 10,38 2,32 8,06 
39 600 3.615,00 13,52 6,85 6.67 
40 600 3.600,00 85,49 77,53 7,96 

* Ensaios que apresentaram problemas executivos 
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4.6.2 Método de Van der Veen (1953) 

 
4.6.2.1 Extrapolação dos Resultados 

 

 A extrapolação das cargas de ruptura pelo método de Van der Veen (1953), 

foi realizada segundo a metodologia proposta por Aoki, considerando coeficiente 

linear da reta de regressão entre os pontos definidos por ln (1-Q/Qu) x s. Foi 

realizado método iterativo automatizado, desenvolvido em planilha eletrônica do 

Excel com programação complementar em VBA (Visual Basic for Application), 

conforme Figura 29.  

 

 
Figura 29 – Fluxograma para processo iterativo de obtenção de carga de ruptura por 

método de Van der Veen (1953). 
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Onde: 

(Q,s) = Par ordenado Carga x Recalque, respectivamente, obtido no ensaio de prova 

de carga; 

Qu = Carga de ruptura arbitrada; 

ε = Incremento dado a carga de ruptura em “loop” do processo, foi adotado igual a 

10 kN (1 tf); 

S = Recalque; 

R2(Qu) = Índice de correlação obtido para carga de ruptura inicialmente arbitrada; 

R2(Qu + ε) = Índice de correlação obtido para carga de ruptura inicialmente arbitrada 

incrementada de um valor “ε”; 

Quu = Carga de ruptura final obtida do processo de iteração; 

a = parâmetro da curva de Van der Veen obtido no processo, coeficiente angular da 

reta ln (1-Q/Qu) x s; 

b = parâmetro da curva de Van der Veen obtido no processo, coeficiente linear da 

reta ln (1-Q/Qu) x s; 

  

Em suma:  

 A partir dos dados obtidos da PCE obtém-se índice de correlação “R2” entre 

os pontos definidos por ln (1-Q/Qu) x s, para carga de ruptura arbitrada 

inicialmente (Qu).  

 Então se compara o índice obtido para esta carga arbitrada com um índice 

referente a uma carga de ruptura ligeiramente superior, incrementada por um 

valor “ε” (Qu + ε).  

 Se o valor do segundo “R2” for maior que o primeiro, quer dizer que a carga 

inicialmente arbitrada (Qu) não representava a carga de ruptura (Quu) e a 

segunda carga incrementada de um valor “ε” (Qu + ε) mais se aproxima do 

valor real da carga de ruptura do ensaio (Quu).  

 Assim recomeça-se o processo, agora com Qu = Qu + ε. Até que se obtenha 

uma carga de ruptura como o melhor valor de R2 para a reta de regressão, a 

carga Qu que oferecer melhor índice de correlação, é considerada como a 

carga de ruptura do ensaio (Quu). 
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4.6.2.2 Convergência do Método 

 

 Foram calculadas as cargas de ruptura imaginando-se que cada estágio seria 

o último, ou como se a prova de carga fosse hipoteticamente interrompida em algum 

estágio diferente do último. Cada estágio “i” é definido por um par ordenado, carga 

de ensaio e recalque medido no topo da estaca, resultando em (Qi, si). 

 Para se calcular a carga de ruptura para cada estágio (Qui), foram utilizados 

conjuntos de pares ordenados. Cada conjunto continha o par ordenado do dado 

estágio que se quer calcular a carga de ruptura, bem como os pares ordenados 

anteriores. Então se aplicava a metodologia de Van Der Veen (apresentada em item 

anterior, com uso de planilha eletrônica) a cada conjunto. 

 

Conjunto i=2, referente ao estágio 2. 

Q1,S1; 

Q2,S2 - Aplica-se V.D.V – Obtém-se - Carga de Ruptura Qu2. 

 

Conjunto i=3, referente ao estágio 3. 

Q1,S1; 

Q2,S2; 

Q3,S3 - Aplica-se V.D.V – Obtém-se - Carga de Ruptura Qu3. 

 

Conjunto i=4, referente ao estágio 4. 

Q1,S1; 

Q2,S2; 

Q3,S3; 

Q4,S4 - Aplica-se V.D.V – Obtém-se - Carga de Ruptura Qu4. 

 

 E assim por diante, até o último estágio. 

 

 
4.6.2.3 Comparação com as Regiões representativas 

 

 Com base nos resultados de carga de ruptura obtidos pelo método de Van der 

Veen, Foram realizadas comparações entre os parâmetros “a” e “Qu” obtidos e as 

regiões representativas separadas e apresentadas segundo norma NBR 6122. 
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 Verificou-se a existência de correlações espaciais dos ditos parâmetros com a 

locação das regiões representativas, com a finalidade de demonstrar coerência entre 

o resultado das sondagens e das provas de carga estática. 

 

4.6.1 Método de Décourt 

 

 Para se extrapolar a carga de ruptura pelo método de Décourt foi utilizada 

regressão linear para os últimos pontos do diagrama Rigidez x Carga. Apesar de o 

método apresentar outras aplicabilidades, como por exemplo, a obtenção das 

parcelas de atrito e de ponta, a presente dissertação tem por foco principal a 

obtenção das cargas últimas (Quu). Verificou-se que o melhor índice de correlação 

das retas de regressão ocorria para o ajuste dos últimos 04 pontos do ensaio. 

 Então todos os ensaios tiveram ajuste realizado para os últimos 04 pontos. 

Assim eram obtidos o índice de correlação e a equação de ajuste para cada ensaio. 

O valor da carga de ruptura é dado pela relação entre os coeficientes linear e o 

coeficiente angular, respectivamente, de cada reta obtida. 

  

 
4.6.2 Método de Chin 

 

 Semelhantemente ao método de Décourt, o Método de Chin consiste em 

ajustar uma reta aos pontos do diagrama Recalque/Carga x Recalque, como 

apresentado no Capítulo 2. Como a relação Recalque/Carga é igual ao inverso da 

Rigidez de Décourt, os dois métodos apresentam semelhanças conceituais. Desta 

forma o melhor ajuste para o método de Chin também foi encontrado para os 04 

últimos pontos do ensaio. E o índice de correlação variou entre 0,9813 a 0,9999 com 

média igual a 0,9960. 

 
4.6.3 Método proposto na norma de fundações NBR 6122:2010 

 

 Existe uma diferença conceitual marcante entre os métodos citados até o 

momento e o método apresentado na norma de fundações. Enquanto os demais se 

baseiam na curva obtida no ensaio de prova de carga para obter a carga última ou 

de ruptura (Quu), o método da norma prende-se a limites aceitáveis de 
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deslocamento, divididos em duas parcelas, e a carga que origina esse recalque é 

chamada de carga de ruptura. Porém este princípio conceitualmente mais se 

aproxima, por definição, da Carga de Ruptura Convencional (Quc). 

 Em todo caso o método da norma foi utilizado nesta pesquisa, não com a 

finalidade de servir como comparação aos outros métodos, mas para apontar 

valores que uma análise de confiabilidade pode assumir ao se considerar este 

método como fonte de obtenção das cargas resistentes. 

 
4.7 Estudo de confiabilidade 

 

 O cenário de avaliação de confiabilidade engloba o estudo das fundações de 

um único edifício comercial em Recife. Onde foram executadas mais de 4.000 

estacas hélice contínuas, com os diâmetros de 400 mm, 500 mm e 600 mm. Das 40 

provas de carga realizadas 27 foram escolhidas para o diâmetro de 500 mm, tendo 

em vista ser essa a maior parcela de estacas da obra. Então esse trabalho avalia a 

probabilidade de ruína do empreendimento a partir desta amostra de estacas de 500 

mm de diâmetro. Embora tenham sido cedidos todos os esforços da obra, neste 

trabalho só foram consideradas as cargas permanentes + acidentais (chamadas aqui 

apenas de permanentes). Também foi realizado tratamento dos dados obtidos das 

cargas tendo em vista que dentre as cargas existiam esforços oriundos de estruturas 

secundárias com sistema e concepção diferente da estrutura principal. 

 Foram realizadas análises de confiabilidade de projeto com base nas 

estimativas a partir dos métodos semi-empíricos de Alonso (1996) e Antunes e 

Cabral (1996), e análises a partir das resistências de campo avaliadas a partir de 

métodos de interpretação da curva carga x recalque obtida das PCEs, esses 

métodos são: Van der Veen (1953), Chin (1970) e Décourt (1996). Para efeitos de 

comparação também foi utilizado o método previsto na norma NBR 6122:2010. 

 Também é importante ratificar que a avaliação da probabilidade de ruína de 

campo ou real foi realizada com base nas PCEs. Estes ensaios refletem o 

desempenho de uma estaca isolada. Não levando em consideração o desempenho 

do grupo de estacas trabalhando concomitantemente nem a interferência da 

interação solo-estrutura sobre o desempenho do sistema de fundações. Assim desta 

forma estão excluídas desta análise probabilidades de ruína do sistema estrutural e 

dos sistemas de transferência de carga da superestrutura para a infraestrutura. 
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4.7.1 Curvas de Solicitação 

 

 Para obtenção das curvas de solicitação, foram utilizadas as cargas nas 

estacas com geometria original da edificação em análise. As cargas nas estacas em 

projeto foram calculadas a partir do método de Schiel (1968) para os cenários: 

Permanente e os quatro cenários de vento.  

 Tendo em vista que a obra é de baixa altura em relação a sua área, os 

esforços de vento não são tão relevantes quanto em edificações de dimensão 

vertical preponderante. Então foram consideradas apenas as cargas nas estacas em 

cenário de carregamento permanente. 

 A partir das planilhas de cargas permanentes nas estacas é possível fazer 

gráfico de frequência relativa em função da variável aleatória que se quer estudar, 

aqui a carga nas estacas. Construindo assim o Histograma de frequência. Para a 

confecção do Histograma, foi utilizado o software Excel, o qual disponibiliza rotina 

automática que a partir de massa de dados gera os valores agrupados das 

frequências relativas e de seus respectivos intervalos de classe. 

 Porém o Histograma consiste em uma representação gráfica discreta de uma 

variável contínua, em pequenos intervalos de classe. Para se ajustar a curva normal 

aos dados obtidos no histograma é necessário recorrer a técnicas de integração. 

Uma curva normal é definida pelo seu desvio padrão e por sua média, portanto 

tendo os valores das cargas nas estacas pode-se calcular o desvio padrão e a 

média relativa a essa massa de dados. Porém para se obter o valor da frequência 

relativa de uma classe a partir da curva normal (e poder comparar o histograma às 

curvas normais obtidas) é necessário que se integre a curva normal entre os limites 

inferior e superior desta classe. Esse foi o procedimento utilizado para verificação e 

ajuste das curvas normais aos histogramas de frequência obtidos. 

 Utilizando-se o software Excel para elaboração das Tabelas de Frequência e 

o software Mathcad para integração definida e geração dos gráficos. Os intervalos 

de classe sugeridos pelo Excel foram de 21 kN para o Histograma das estacas de 

400mm, de 24 kN para o das estacas de 500 mm e de 45 para o das estacas de 600 

mm. Foram gerados os histogramas das estacas de 400 mm e das estacas de 

600mm, porém devido o número reduzido de PCEs para estes diâmetros, não serão 

realizadas análises de confiabilidade para estas estacas. 
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4.7.2 Resistência de Projeto 

 

 A resistência de projeto foi calculada a partir dos métodos semi-empíricos de 

Antunes Cabral (1996) e Alonso (1996), apresentados em Item 2.4. Para definição 

da carga resistente de projeto em cada sondagem se utilizou a média dos dois 

métodos, tendo em vista que este foi o critério utilizado por empresa responsável por 

projeto de fundações.  

 Os métodos de estimativa de capacidade de carga correlacionam as 

resistências de ponta e por atrito com o valor do índice N obtido a partir das 

sondagens. Comumente a obtenção deste índice se dá a cada metro. Portanto não 

se caracterizando como uma medida contínua. 

 Por esta razão em diversos casos não se pode afirmar com precisão a cota 

onde o fator de segurança se iguala ao mínimo exigido por norma (F.S. = 2,00). 

 Contudo ao se aplicar o método para cada par cota x N, pode-se afirmar para 

qual cota a resistência indica fator de segurança superior ou igual ao mínimo exigido 

por norma (F.S. ≥ 2,00). Essa cota representa o lugar geométrico de assentamento 

da ponta da estaca, e a resistência estimada associada foi chamada de resistência 

de projeto e compõe o conjunto de estimativa de resistências de projeto (portanto 

existe uma variabilidade associada à massa de dados das resistências de projeto, 

tendo em vista que os valores utilizados não são necessariamente iguais). Isso quer 

dizer que a ponta das estacas não está necessariamente assente sobre a cota de 

F.S. = 2,00, está assente sobre a primeira cota de NSPT que resulta em F.S. ≥ 2,00. 

 

4.7.3 Confiabilidade de Projeto 

 

Dessa forma, sabendo das solicitações da obra, por estaca, foi possível traçar 

diagramas de probabilidade de ruína e de fator de segurança variando com a 

profundidade de assentamento das estacas. Em análise generalizada foi possível 

avaliar como a probabilidade de ruína variava com a cota de ponta das estacas, e 

discutir acerca do uso do fator de segurança como definição de profundidade de 

assentamento das estacas.  

Para cálculo da probabilidade de ruína, foi necessário se utilizar da 

formulação com base em integrais, descrita no capítulo 3, tendo em vista que em 
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planilha eletrônica do Excel, o valor máximo aceito para o índice β é de 7,873. A 

partir deste valor, a probabilidade de ruína retornada é igual 0,00. Para valores de β 

superiores a 7,873 foi utilizado o software Mathcad. Mesmo se utilizando do software 

Mathcad, para valores do índice β superiores a 8,927 a probabilidade de ruína 

retornada é negativa. Para estes casos, foi adotada a probabilidade referente a β 

igual a 8,927. 

 

4.7.4 Obtenção de Curvas de Resistências a partir de PCEs 

 

 De posse dos resultados das provas de carga estática (PCEs), foi possível se 

estimar o valor da Carga de Ruptura ou resistência máxima do sistema solo-estaca, 

para isso foram utilizados os métodos de Van der Veen (1953), Décourt (1996), Chin 

(1970). Foram realizados 27 ensaios nas estacas de 500 mm, e associados a essa 

massa de resultados também existe um par média / desvio-padrão, e 

consequentemente, uma distribuição de frequência.   

 Foi considerado ajuste normal para os resultados das Cargas de Ruptura em 

todos os métodos, obtendo-se as curvas de distribuição normal a partir de seus 

desvios padrões e de suas médias. 

 

4.7.5 Influência do deslocamento das estacas 

 

 Décourt e Niyama (1994) afirmam que para casos onde a carga obtida no 

ensaio seja inferior a (2/3) da carga de ruptura estimada pelo método de Van der 

Veen (1953) o método não é conclusivo acerca da carga de ruptura real do sistema. 

 Assim, este presente trabalho, observa esta conclusão sob a luz de outro 

parâmetro. Em vez de considerar a carga obtida no ensaio como critério de 

aceitação da estimativa, foi observada a influência do nível de deslocamento obtido 

em PCE, como forma de avaliação da qualidade da estimativa. Então foram plotados 

gráficos de correlação entre o resultado das Cargas de Ruptura (por método) e o 

deslocamento máximo atingido em ensaio. E gráficos de dispersão que 

correlacionam o coeficiente de variação das resistências (das cargas de ruptura por 

método) em função do deslocamento máximo obtido em ensaio. 

 Esses deslocamentos foram apresentados em relação ao diâmetro das 

estacas, (Smáx/ϕ, relação entre o deslocamento e o diâmetro das estacas em 
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porcentagem). As provas de carga tiveram deslocamentos variando entre 1,21 e 

5,66% do diâmetro, com média igual a 2,72% do diâmetro. Vale salientar que o 18º 

ensaio apresentou problemas executivos do bloco de coroamento e atingiu 17,18% 

do diâmetro de deslocamento. O resultado da PCE 18 não foi considerado na 

análise. 
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5. AVALIAÇÃO DOS MÉTODOS DE ESTIMATIVA DE CARGA ÚLTIMA 

  

 Este capítulo é destinado à discussão dos métodos de extrapolação de carga 

de ruptura, e do significado físico da Equação de Van de Veen (1953). Estudando e 

avaliando o significado e as correlações entre os parâmetros envolvidos em cada 

método. 

 

5.1 Significado Físico do ajuste de Van der Veen (1953). 

 

 Segundo o Item 8.2.1.1, da Norma NBR 6122:2010, ruptura é caracterizada 

por “Deformações continuadas sem novos acréscimos de carga”. Esta definição é 

bem característica de peças sujeitas a cargas que plastifiquem a microestrutura do 

material. Tendo em vista que deformações continuadas para o mesmo nível de 

carga normalmente caracterizam-se como a zona de escoamento plástico, estudado 

na Ciência dos Materiais. 

 Décourt (1996) cita vários pesquisadores e seus critérios de ruptura. Segundo 

De Beer (1988), citado por Décourt (1996), a ruptura física caracteriza-se pelo limite 

da relação do acréscimo de recalque da ponta da estaca (Δs) pelo acréscimo de 

carga (ΔQ), tendendo ao infinito Δs/ΔQ = ∞, Figura 30. Para Vésic (1975), também 

citado por Décourt (1996), a ruptura seria caracterizada pelo “ponto onde a 

inclinação da curva carga-recalque atinge valor nulo pela primeira vez ou então um 

valor constante” (Vesic 1975, apud Décourt 1996). 

 As definições da NBR 6122:2010, de Vésic (1975) e de De Beer (1988), são 

intrinsicamente iguais. Deslocamentos continuados sem acréscimo de carga indicam 

inclinação da curva carga-recalque nula. A inclinação desta curva é dada pela 

relação Δs/ΔQ, ou analogamente por ΔQ/Δs. Para o caso da ruptura de De Beer 

(1988) Δs/ΔQ = ∞, também pode-se escrever como ΔQ/Δs = 0 (definição de Vésic e 

da Norma NBR 6122:2010). Logo, desta forma, analisando a Figura 30, para o 

trecho entre os pontos circulares e vermelhos, a inclinação da curva Carga x 

Recalque se aproxima de zero. Isto quer dizer que para estágios de carga próximos 

a ruptura, a razão 
  

  
  . Para esta dissertação a relação dQ/dS, será chamada de 

Rigidez Variacional, e denotada como kV.  
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Figura 30 – Deformações continuadas sem novos acréscimos de carga. 

 

Para se determinar a Rigidez Variacional, será necessário que a curva Q(S) 

seja contínua no intervalo de zero ao maior estágio de carga (Qn), [0, Qn]. Como a 

carga é uma variável contínua, porém os dados são apresentados de forma discreta, 

é necessário se utilizar de alguns artifícios matemáticos. Um deles consiste em 

derivadas numéricas, através do método das diferenças finitas, que é baseado na 

série de Taylor, apenas com seus dois primeiros termos. 

A série de Taylor é dada pela Equação 51, e é muito utilizada em matemática 

para se aproximar funções em torno da vizinhança de um dado ponto xo = a. 

      ∑
             

  
 
                    

     

  
                           (51) 

 

   Aplicando-se a série de Taylor para aproximar uma função f(x+Δx), em torno 

de x, e desprezando-se o erro cometido a partir do segundo termo, vem: 

 

                                                                                                         (52) 

                                                                                                                           (53) 

      
            

  
                                                                                   (54) 

  

  
 

  

  
                                                                                                        (55) 
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Assim, a Rigidez Variacional pode ser aproximada pela relação 
  

  
, conforme 

Equação 56. Se a variação for tomada em relação ao estágio anterior de carga é 

chamada de Diferença Finita a Montante, Anterior ou Implícita (Figura 31, Equação 

57). Se for tomada em relação ao estágio de carga seguinte, é chamada de 

Diferença Finita a Jusante, Posterior ou Explícita (Figura 32, Equação 58). Ainda 

existe um terceiro caso chamado de Diferença Finita Centrada (Figura 33, Equação 

59), que consiste em se utilizar o estágio a frente em relação ao estágio anterior ao 

ponto que se está trabalhando. 

 

   
  

  
 

  

  
                                                                                               (56) 

 

 

Figura 31 – Diferenças finitas a Montante ou Anteriores. 

 

     
            

  
                                                                                (57) 

 

Figura 32 – Diferenças finitas a Jusante ou Posteriores. 
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                                                                                (58) 

 

 

Figura 33 – Diferenças finitas centradas. 

 

     
               

   
                                                                          (59) 

  
A Rigidez Variacional é da mesma natureza da rigidez presente no método de 

Décourt, e expressa em mesmas unidades, apesar de apresentar valores diferentes. 

Assim desta forma, também pode ser apresentada na forma de diagrama Rigidez x 

Carga, proposto por Décourt (1996), Figura 34. 

 

Figura 34 – Representação da Rigidez Variacional em plano Rigidez x Carga. 
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É importante notar que a rigidez decresce com o passar dos estágios, e 

aumento das cargas, convergindo para rigidez nula, fato que de mesma forma foi 

observado por Décourt. Nota-se também, que (para este exemplo) entre o intervalo 

de cargas 75 e 100 tf, as três curvas começam a se comportar como que 

convergisse para uma reta g(Q), Figura 35. 

 

 Figura 35 – Reta de Regressão para Rigidez Variacional. 

 

O valor de Q para o qual a rigidez variacional é nula é dado pelo intercepto da 

reta de regressão (aqui chamada de “g”) com o eixo das cargas. Então Q assume o 

valor de Qu, quando g(Qu)=0. Consequentemente o intercepto da reta ”g”, no eixo 

da Rigidez é dado por g(0)=a.Qu, onde “a” representa a tangente do ângulo formado 

entre a reta g(Q) e o eixo dos recalques, no sentido anti-horário Figura 42. 

 Assim, a reta de regressão g(Q), assume a forma da Equação 60, g(Q) = 

a.Qu-a.Q = a.(Qu-Q). Como g(Q) é a reta de regressão para 
  

  
, pode-se escrever 

      
  

  
  

  

  
, ou ainda a Equação 61 (Burin, 1989 citado por Amann, 2010, 

obtém mesma equação para o método de Marzurkiewicz). 

 

                                                                                                  (60) 

  

  
                                                                                                            (61) 

 



 97 

 Resolvendo-se esta equação diferencial de primeira ordem: 

 

  

      
                                                                                                             (62) 

∫
  

      
 ∫                                                                                                      (63) 

                                                                                                       (64) 

     [     
 

  
 ]                                                                                     (65) 

                
 

  
                                                                           (66) 

       
 

  
                                                                                     (67) 

 

 Os termos λ + ln(Qu) são termos constantes e podem ser representados por 

um único parâmetro. Assim: 

 

                                                                                                                (68) 

       
 

  
                                                                                               (69) 

                                                                                                          (70) 

 

 Ou seja, ao se considerar ajuste linear da Rigidez Variacional, e integrar a 

equação diferencial resultante, obtém-se curva de mesma equação da expressão 

proposta por Van der Veen. 

 No decorrer da realização das extrapolações observou-se que se pode obter 

o valor do parâmetro “a” e de “Qu” através das iterações do método de Van der 

Veen, ou por meio da reta de regressão obtida (em Excel) a partir das diferenças 

finitas. Observou-se também que as retas são praticamente iguais, ver Figura 36. 
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 Figura 36 – Relação entre Rigidez Variacional e carga. 

 
5.2 Igualdade entre os métodos de Chin (1970) e de Décourt (1996) 

 

 Como já citado anteriormente, o método de Chin ajusta a relação s/Q a uma 

reta de regressão em função dos recalques. Porém a relação s/Q é igual ao inverso 

da Rigidez presente no método de Décourt. Assim podem-se escrever as Equações 

71, 72, 73 e 74, obtendo-se o valor da rigidez e das cargas em função dos 

recalques. 

 

 

 
  

 

 
                                                                                                                                                 (71) 

  
 

       
              

 

  
                                                                                                       (72) 

  
  

       
                                                                                                                                                      (73) 

  
    

       
                                                                                                                                                      (74) 

 

 Pode-se realizar procedimento análogo para obtenção do valor da rigidez e 

das cargas para o método de Décourt em função dos recalques, obtendo-se as 

Equações 75, 76 e 77. 
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                                                                                                                                            (75) 

   
 

     
                                                                                                                                                     (76) 

   
 

     
                                                                                                                                                      (77) 

 

 Derivando-se, (a derivada direta é apresentada pelas Equações 78 e 81, e as 

Equações 79 e 82 apresentam derivada obtida por método das Frações Parciais) as 

Equações 74 do método de Chin obtém-se a Equação 80 do mesmo método. 

Derivando-se a Equação 77 do método de Décourt, obtém-se a Equação 83 para o 

mesmo método. 

 

Derivação do Método de Chin (1970): 

  

  
 

      

          
                                                                                                                              (78) 

  

  
 

  

       
 

    

          
   

   

  
       

  
                                                               (79) 

  

  
      

 

  
                                                                                                                                            (80) 

 

Derivação do Método de Décourt (1996): 

  

  
 

 

        
 

  

 
                                                                                                                                      (81) 

  

  
 

     

        
   

 

     
 

 

  
             

  
                                    (82) 

  

  
      

 

  
                                                                                         (83) 

 

 Verifica-se que as Equações 80 e 83, são iguais, tendo em vista que a relação 

dQ/dS depende apenas do ensaio e não dos métodos. Da mesma forma o conceito 

de Rigidez (k), e o valor de Q (cargas) não dependem de nenhum método apenas do 

resultado dos ensaios. Desta forma a única variável que poderia ser diferente é o 

valor da Carga última ou de Ruptura (Qu), porém devido a igualdade dos demais 
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valores envolvidos nas Equações pode-se concluir que os valores de “Qu” para 

ambos os métodos devem ser iguais, podendo variar apenas com a forma de ajuste 

utilizado. Ou seja, pode variar em função do número de pontos utilizado para a reta 

de regressão. Dito isto, pode-se demonstrar as relações entre os parâmetros 

envolvidos nos dois métodos, Equações 84, 85 e 86. 

 

   
 

  
                                                                                                                    (84) 

     
 

 
                                                                                                                (85) 

    
  

  
                                                                                                                 (86) 

 

5.3 Representação unificada dos métodos 

 

 A parcela 1-Q/Qu é utilizada no ajuste de Van der Veen. Definindo-se dQ/dS 

como Q’(S), pode-se escrever o valor de (1-Q/Qu) também para os métodos de 

Décourt e de Chin por meio das Equações 87 e 88: 

 

         (  
 

  
)                                                                                                      (87) 

     

 
    

 

  
                                                                                                                (88) 

 

 Utilizando-se a Equação 88, podem-se escrever as equações de “Q” em 

função da Rigidez (de Décourt), também para o método de Décourt (Equação 89) e 

de Chin (Equação 90). 

 

 

 
    

 

  
                                                                                                            (89) 

        
 

  
                                                                                                     (90) 
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 O valor de (1-Q/Qu) é utilizado no ajuste de Van der Veen e representa a 

distância entre o carregamento do ensaio para a carga de ruptura. Será chamado de 

ΔQu, com a finalidade de se obter uma equação única para os 3 métodos aqui 

citados. Assim pode-se escrever a Equação 91, e a partir dela a Equação Geral 92. 

 

        
 

  
                                                                                         (91) 

                                                                                                                 (92) 

  

 É possível assim obter o valor de ΔQu para os três métodos aqui 

apresentados, Tabela 14. 

 

 Tabela 14 – Valores de ΔQu por método 

Método ΔQu Equação Obtida*** 

Van der Veen (1953)                      

Van der Veen Gener. (1991)                          

Chin (1970)                    * 

Décourt (1996) 
 

 
       (  

 

 
)** 

* Também pode ser escrita pela Equação 74. 

** Também pode ser escrita pela Equação 76. 

*** Vale ratificar que para cada método há um valor de Qu e uma equação. 

 
5.3.1 Significado Físico dos Parâmetros “a” de Van der Veen, “A” de Décourt e da 

relação “C1/C2” de Chin 

 

 No item 5.1 foi possível observar que o valor do parâmetro “a” do ajuste de 

Van der Veen (1953), corresponde ao coeficiente angular da reta de regressão dos 

valores de dQ/dS x Cargas do Ensaio. Analogamente o valor de “A” também 

representa graficamente o coeficiente angular da reta de regressão, presente no 

método de Décourt (1996). Assim os valores de “a”, “A” e consequentemente da 

relação C1/C2 do método de Chin (1970) são parâmetros de mesma natureza. Esse 

valor pode ser compreendido como a taxa de decaimento da Rigidez Variacional (kv) 

ou de Rigidez (k) do sistema ao longo do carregamento. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES – DADOS GEOTÉCNICOS 

 
6.1 Interpretação das Sondagens 

 

 Inicialmente, foram plotados todos os dados dos valores de NSPT x cotas, em 

único gráfico. Porém o número de linhas é muito elevado e a compreensão do 

gráfico fica restrita, (Figura 37). 

 

 

Figura 37 – Resultado das Sondagens 
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 Ao se analisar sondagem a sondagem, separadamente, foram verificadas 

duas regiões representativas bem definidas, a Região 2 (Figura 40) e Região 3 

(Figura 41). Também foi identificada uma terceira com maior coeficiente de variação 

e poucas sondagens, não estando bem definido o seu comportamento, Região 1 

(Figura 39). 

 

Figura 38 – Regiões Representativas. 
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Figura 39 – Variação de NSPT x Cotas (m) x Região Representativa (1). 
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Figura 40 – Variação de NSPT x Cotas (m) x Região Representativa (2). 
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Figura 41 – Variação de NSPT x Cotas (m) x Região Representativa (3). 
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6.2 Comparação entre as Regiões Representativas 

 

 As Regiões (2) e (3), apresentam menor dispersão, enquanto a Região (1) 

apresenta maior dispersão, essa observação pode ser comprovada por meio do 

coeficiente de variação que é apresentado junto com a média das três regiões na 

Figura 42. 

 Considerando os valores médios do NSPT, o terreno é bastante homogêneo 

entre as cotas -2,00 a -9,00 e entre as cotas -19,00 a -30,00, Figura 42. Os valores 

com maior coeficiente de variação estão compreendidos entre as cotas +3,00 a -

2,00, e entre as cotas -9,00 a -18,00. O intervalo entre +3,00 e -2,00 corresponde a 

camada de aterro. Já o intervalo entre -9,00 e -18,00 compreende duas camadas 

distintas, uma camada de areia de melhor resistência para a Região Representativa 

(3), e uma camada de menor capacidade de suporte que se verifica na Região 

Representativa (1). 

 Pode-se observar também que em termo de médias, a média de todas as 

sondagens da obra se aproxima bastante da média da Região Representativa (2), 

sendo bastante semelhante ainda com as duas outras Regiões Representativas com 

exceção do intervalo entre as cotas -9,00 e -18,00, pelos motivos citados no 

parágrafo anterior.   

 

Figura 42 – Média e Coeficientes de Variação das sondagens. 
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 Uma análise inicial generalizada com base na média de todos os furos 

provavelmente não divergiria da verdade, porém em projeto deve ser dada atenção 

especial para a camada de menor capacidade entre as cotas -9,00 a -18,00 da 

Região (1). 

 
6.3 Superfície Resistente de Projeto 

 

 A partir dos métodos de Antunes e Cabral (1996) e Alonso (1996), foi possível 

calcular a carga resistente de projeto, metro a metro para cada sondagem. Assim 

também foi possível gerar gráficos que apresentavam as cargas obtidas em função 

da profundidade hipotética de assentamento (hipotética uma vez que se imaginou 

que as estacas não tivessem sido executadas, e calculou-se a resistência metro a 

metro como se houvesse a possibilidade de fixar a ponta da estaca em qualquer 

uma dessas cotas. Assim desta forma é possível observar o crescimento da 

resistência de projeto metro a metro, bem como sua variabilidade). Foi utilizada a 

média dos dois métodos, como já citado em Capítulo 3. A Figura 43 apresenta os 

valores mínimos, médios e máximos para a média dos dois métodos. Pode-se 

verificar que, seguindo o exemplo das regiões representativas os maiores 

coeficientes de variação foram encontrados entre as cotas -9,00 a -18,00. 

 Também se pode observar que o Fator de Segurança Global 2,00 (carga 

resistente igual a 2.600 kN) é encontrado variando entre as cotas -18,00 a -25,00, 

sendo obtido para a média em torno da cota -21,00. 

 A partir da cota -15,00 verifica-se uma diminuição do coeficiente de variação o 

qual tendeu a se estabilizar em torno da cota -18,00. Variando de valores entre 25 e 

30% para valores da ordem de 10 a 15%. 

  Sabendo que as estacas tiveram comprimentos definidos entre 18,00 e 28,00 

m a partir da cota +3,00, as cotas de assentamento das estacas variaram de -15,00 

a -25,00, estando apoiadas exatamente sobre região de menor coeficiente de 

variação.  
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Figura 43 – a) Capacidade de Carga geotécnica e b) coeficiente de variação x cotas 

(m) das estacas de 500 mm. 

  

 De posse das cotas de assentamento real (eixo Z) das estacas e das 

coordenadas (E, N – eixos x e y, respectivamente) das sondagens é possível gerar a 

superfície resistente de projeto. Para interpolação dos dados e geração da superfície 

foi utilizado o Software Surfer 10.2. A Figura 44 apresenta a Superfície Resistente 

encontrada. 

 A superfície foi gerada em três dimensões e associada a ela, foram inseridas 

as curvas de níveis com as cotas de assentamento referentes. As curvas de níveis 

variaram entre o intervalo de -18,00 a -25,00, com intervalo de 0,50 m. Foi utilizado o 

preenchimento hipsométrico Landsea predefinido pelo software. Foi indicada a 

escala de cores ao lado da superfície. 

 Com a finalidade de auxiliar a visualização da Superfície Resistente de 

Projeto, também foi confeccionado mapa de curvas de níveis em plano 2D, Figura 

45. 
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Figura 44 – Superfície Resistente de Projeto, 3D. 

 

 

 
Figura 45 – Superfície Resistente de Projeto, 2D. 
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6.4 Apresentação dos Resultados das Provas de Carga 

 

 Dos vinte e sete ensaios de prova de carga estática apenas a PCE 18 

apresentou problemas executivos de ruptura. Durante a realização do ensaio o bloco 

de coroamento fissurou e apresentou distorções elevadas. Por este motivo a PCE 18 

não foi incluída nas análises de confiabilidade. Com exceção da PCE 18, os ensaios 

atingiram carga de 2.313,60 kN, e recalques variando entre de 1 a 6% do diâmetro 

(1,21 a 5,65% exatamente). 

 Como já comentado em Capítulo 3, o foco do trabalho são as estacas de 500 

mm de diâmetro por ser serem maioria da obra e apresentarem maior número de 

PCEs.   

 Pode-se observar que as curvas se apresentam bem distribuídas entre a faixa 

definida pelos valores máximos e mínimos obtidos nos ensaios, não se 

concentrando em única região do gráfico Carga x Recalque, Figura 46.  

 

Figura 46 – Resultados das Provas de Carga 
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6.5 Estimativa das Cargas de Ruptura a partir das Provas de Carga 

 
6.5.1 Método de Van der Veen (1953) 

 

 Os resultados obtidos pelo método de Van der Veen (1953) para os ensaios 

de prova de carga estática, são apresentados na Tabela 15 e resumidos na Tabela 

16. São apresentados os resultados das cargas de ruptura, dos parâmetros “a” e “b” 

e do índice de correlação (R²) obtido. 

 
 Tabela 15 – Resultados obtidos com Método de Van der Veen (1953) 

PCE Carga de Ruptura (kN) a (mm-1) b (-) R² (-) 

1 2.460 0,285 -0,0349 0,9991 

2 2.690 0,142 0,0577 0,9975 

3 2.640 0,303 0,0225 0,9947 

4 2.860 0,126 0,1104 0,9941 

5 2.780 0,212 0,0141 0,9986 

6 2.950 0,244 0,0534 0,9973 

7 5.320 0,095 0,0031 0,9997 

8 2.830 0,234 0,034 0,9996 

9 2.670 0,186 0,0437 0,9992 

10 2.890 0,186 -0,0296 0,9997 

11 2.710 0,084 0,1286 0,9889 

12 2.420 0,297 -0,0959 0,9978 

13 2.750 0,295 -0,0403 0,9994 

14 2.670 0,215 0,0215 0,9979 

15 2.770 0,062 0,0515 0,9977 

16 2.560 0,190 0,0623 0,9933 

17 2.810 0,187 -0,0264 0,9981 

18 1.920 0,060 0,2877 0,9980 

19 2.700 0,124 0,0353 0,9967 

21 2.670 0,070 0,0575 0,9972 

22 2.570 0,102 0,0776 0,9950 

23 2.670 0,126 0,0962 0,9926 

24 2.670 0,094 0,0200 0,9970 

25 2.650 0,120 -0,0402 0,9987 

26 2.530 0,088 0,0477 0,9979 

27 2.890 0,135 0,0573 0,9987 

28 3.880 0,130 -0,0280 0,9997 
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 Tabela 16 – Resumo dos resultados obtidos - Método de Van der Veen (1953) 

Valores Carga de Ruptura (kN) a (mm-1) b (-) R² (-) 

Máximos 5.320 0,303 0,2877 0,9997 

Médios 2.812 0,163 0,0365 0,9972 

Mínimos 1.920 0,060 -0,0959 0,9889 

  

  Se o para o caso em análise fossem considerados os critérios de Décourt e 

Niyama (1994), as PCE’s 7 e 28 seriam excluídas da massa de dados, por 

apresentarem Qu ≥ 1,5.Qmáx (carga máxima do ensaio ser menor que dois terços 

da carga de ruptura obtida). 

 É interessante observar que, com exceção da PCE11, que apresentou R² de 

0,9889, os demais índices de correlação encontrados foram superiores a 0,99. Ou 

seja, os índices encontrados apresentaram diferença máxima de 10-2 para a unidade 

(valor máximo possível para R²). Fato que indica ótimo ajuste das curvas de Van der 

Veen para os dados obtidos das provas de carga. 

 Também foi possível gerar gráficos que correlacionam os resultados obtidos 

com o recalque máximo de cada ensaio. Foram gerados gráficos de: Cargas de 

Ruptura, parâmetros “a” e “b” e de R²; todos em função dos recalques máximos de 

cada ensaio, Figuras 47, 48, 49 e 50. 

 

 

Figura 47 – Cargas de Ruptura x Recalque – método de Van der Veen (1953). 
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Figura 48 – Parâmetro “a” x Recalque – método de Van der Veen (1953). 

 
Figura 49 – Parâmetro “b” x Recalque – método de Van der Veen (1953). 

 
Figura 50 – Índice R² x Recalque – método de Van der Veen (1953). 
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 Analisando as Figuras 47, 48, 49 e 50, observa-se que as curvas tanto de 

Carga de Ruptura, quanto dos parâmetros “a” e “b”, e do índice de correlação R², 

apresentaram dois comportamentos distintos, um até o valor de recalques 10 mm 

(2% do diâmetro), outro entre o intervalo de 10 a 30 mm (2% a 6% do diâmetro). 

 Até 10 mm de deslocamento, as Cargas de Ruptura apresentaram picos de 

maior magnitude atingindo valores acima de 5.000 kN. Já os parâmetros “a” e “b” 

apresentaram oscilação em torno do valor de 0,200 mm-1, e em torno de 0, 

respectivamente. Por outro lado o índice R² se apresentou de forma menos dispersa 

e com valores mais próximos da unidade para os menores deslocamentos. 

 A partir de 10 mm (2% do diâmetro) existe uma tendência da Carga de 

Ruptura e do parâmetro “a” convergirem e se estabilizarem. As cargas se mostram 

praticamente constantes enquanto que “a” decai a partir de 10 mm. O parâmetro “b” 

continua oscilando, porém em torno de valor mais alto, bem como o índice R² que 

aumenta a amplitude de suas oscilações. Semelhantemente ao comportamento do 

parâmetro “a”, verifica-se uma tendência de diminuição do índice R² com o aumento 

dos recalques. 

 

6.5.1.1 Convergência do Método 

 

 Seguindo metodologia apresentada em item 4.5.2.2, foi feito estudo da 

convergência do método de Van der Veen (1953). Ou seja, foi estudada a variação 

da carga de ruptura com o avanço dos estágios dos ensaios. O resultado obtido é 

apresentado na Tabela 17 e na Figura 51. 

 

 Tabela 17 – Resumo dos resultados obtidos - Método de Van der Veen (1953) 

Estágio Carga (kN) Máx (kN) Mín (kN) Média (kN) Desv.Pad. (kN) COV (%) 
1 231,4 - - - - - 
2 462,7 - - - - - 
3 694,1 6.000 770 2.989 2.176 72,80 
4 925,4 9.420 1.070 2.375 2.213 93,20 
5 1156,8 12.840 1.350 2.293 2.296 100,16 
6 1388,2 4.050 1.600 2.129 629 29,54 
7 1619,5 5.810 1.790 2.444 786 32,16 
8 1850,9 5.960 2.060 2.612 776 29,72 
9 2082,2 5.900 2.290 2.823 705 24,96 

10 2313,6 5.320 2.420 2.843 570 20,04 
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Figura 51 – Estudo de Convergência – método de Van der Veen (1953). 
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 Pode-se observar que ao passo que a carga do ensaio é aplicada os 

recalques ocorrem e a carga de ruptura, estágio a estágio, segundo o método de 

Van der Veen (1953), converge para o valor médio das Cargas de Ruptura 

tradicionais (para o último estágio de carga). 

 Também se observa que para a maioria das curvas, com o realizar dos 

ensaios os valores das Cargas de Ruptura tendem a crescer. Para uma análise 

particular de cada Prova de Carga, não seria difícil afirmar que os resultados 

divergem à medida que o ensaio é realizado. Porém verifica-se que os coeficientes 

de variação das cargas de ruptura tendem a diminuir com o avanço dos estágios de 

carga, Figura 52. Até a carga de 1.156,8 kN, verifica-se o crescimento do coeficiente 

de variação. Esse crescimento está associado com o comportamento inicial dos 

ensaios com maiores oscilações dos parâmetros envolvidos na Equação de Van der 

Veen (1953). 

 

Figura 52 – Coeficiente de Variação – método de Van der Veen (1953). 

 

  Ainda é possível observar que a partir da carga de 1.156,8 kN, o 

coeficiente de variação cai bruscamente ficando praticamente estável em torno do 

valor de 30%, com leve tendência de diminuição com o aumento da carga aplicada. 
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6.5.1.2 Resultados com Base no Significado Físico da Curva de Van der Veen (1953) 

 

 Considerando método de avaliação de Rigidez Variacional apresentado em 

Capítulo 5, foi possível obter as curvas de dQ/dS (Rigidez Variacional), aproximadas 

por diferenças finitas e gerar gráficos das mesmas em função da carga do ensaio. 

Ainda foram utilizadas as Cargas de Rupturas e os parâmetros “a”, para se obter as 

retas de ajuste linear, citadas em Capítulo 5. 

  Cada prova de carga gera 3 curvas de diferenças finitas, e associada a ela 

uma reta de regressão, obtida a partir do método de Van der Veen (1953), portanto 

os resultados estão apresentados em Apêndice deste trabalho devido a grande 

quantidade de gráficos gerados. 

 Como ilustração aqui são apresentadas as PCEs 07, 15, e 11, por serem as 

que apresentaram maior carga de ruptura (PCE 07, Figura 53), maior recalque 

obtido em ensaio (PCE15, Figura 54) e a PCE 11 (Figura 55) por apresentar menor 

índice de correlação R².  

 

 

Figura 53 – PCE 07, observada por meio dos conceitos apresentados em Capítulo 5. 
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Figura 54 – PCE 15, observada por meio dos conceitos apresentados em Capítulo 5. 

 

 

Figura 55 – PCE 11, observada por meio dos conceitos apresentados em Capítulo 5. 
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6.5.1.3 Comparação dos resultados do parâmetro “a” com as Regiões 

Representativas 

 

 No item 6.1 foram apresentadas 3 Regiões Representativas das sondagens, 

Figura 38. Com perfis mais próximos entre em si, e com coeficiente de variação 

menor que o da obra como um único conjunto. A Figura 38 que localiza as 3 regiões 

foi repetida na Figura 56 para fins de comparação. 

 De forma análoga com base nos resultados das provas de carga e nos 

resultados do método de Van der Veen (1953), verificou-se que havia correlação dos 

resultados obtidos do parâmetro “a”, com a disposição espacial das Regiões 

Representativas, Figura 56. Foram confeccionadas curvas de níveis de mesmo valor 

de “a” distribuídas ao longo da projeção da obra. Essas curvas variaram a cada 0,02 

mm-1. 

 

          

Figura 56 – Correlação entre resultados de “a” e as Regiões Representativas. 

a) 

b) 
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 Analisando a Figura 56, fica esboçado que existe uma tendência do 

parâmetro “a” da curva de Van der Veen (1953), apresentar valores mais elevados, 

da ordem de 0,20 a 0,30 mm-1 em torno da Região Representativa 3. Enquanto que 

para a Região Representativa 2, o valor de “a” tende a ser mais baixo em torno de 

0,10 a 0,16. 

 Por outro lado a área de maiores valores do parâmetro “a” está compreendida 

em região onde as estacas apresentam menores comprimentos. Fato que pode ser 

observado em superfície resistente de projeto. Possivelmente deve existir correlação 

de “a” com a resistência das camadas do subsolo, bem como com as propriedades 

mecânicas da peça de fundação. 

 

6.5.1.4 Correlação entre os parâmetros da curva de Van der Veen 

 

 Com base nos resultados obtidos, foram feitas tentativas de se correlacionar 

entre si os parâmetros obtidos na curva de Van der Veen. O melhor índice de 

correlação foi obtido para o gráfico que associava as relações “a/b” x “Qu/b”, Figura 

57. Apesar de o gráfico apresentar um valor de R² elevado a aplicabilidade do 

mesmo está limitada pela dificuldade de estimar os parâmetros “a” e “b”. Um estudo 

mais aprofundado acerca da correlação de “a” e “b” com a resistência do solo é uma 

boa sugestão de trabalhos futuros. 

 

Figura 57 – Correlação entre os parâmetros da curva de Van der Veen (1953). 
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6.5.2 Método de Décourt (1996) 

 

 Os resultados obtidos para as cargas de ruptura por meio do método de 

Décourt (1996) são apresentados por meio da Tabela 18 e resumidos em Tabela 19. 

 
 Tabela 18 – Resultados obtidos - Método de Décourt (1996) 

Pce Carga de ruptura (kN) |A|* (mm-1) B* (kN/mm) R2 (-) 

1 3.223 0,2566 834 0,9790 

2 3.488 0,1416 499 0,9772 

3 3.764 0,2384 898 0,9988 

4 3.767 0,1254 478 0,9743 

5 3.936 0,1717 676 0,9996 

6 4.163 0,1904 830 0,9173 

7 8.692 0,0597 521 0,9937 

8 3.957 0,1986 787 0,9983 

9 3.898 0,1301 516 0,9650 

10 4.195 0,1393 585 0,9989 

11 3.376 0,0938 324 0,9440 

12 3.120 0,2671 843 0,9701 

13 4.065 0,2055 845 0,9778 

14 3.682 0,1842 680 0,9931 

15 3.966 0,0495 198 0,9801 

16 3.087 0,2315 722 0,9713 

17 4.219 0,1241 539 0,9479 

18 2.501 0,0993 249 0,9840 

19 3.719 0,1064 397 0,9920 

21 3.759 0,0575 218 0,9802 

22 3.364 0,1016 342 0,9982 

23 3.778 0,1062 402 0,9940 

24 3.600 0,0824 301 0,9675 

25 3.703 0,0962 357 0,9964 

26 3.246 0,0904 294 0,9959 

27 4.370 0,0830 365 0,9879 

29 7.112 0,0670 478 0,9948 

* A = Coeficiente angular (negativos) e B = coeficiente linear de reta de regressão. 
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 Tabela 19 – Resumo dos resultados obtidos - Método de Décourt (1996) 

VALORES CARGA DE RUPTURA (kN) |A|* (mm-1) B* (kN/mm) R2 (-) 
MÁXIMO 8.692 0,049 898 0,9996 

MÉDIO 3.991 0,137 525 0,9806 

MÍNIMO 2.501 0,267 198 0,9173 

* A = Coeficiente angular (negativos) e B = coeficiente linear de reta de regressão. 

 

Figura 58 – Rigidez x Recalque – método de Décourt (1996). 

 

 Como se pode verificar em Tabela 19, para a metodologia utilizada e 

apresentada em item 4.5.1 os índices de correlação variaram entre 0,9173 e 0,9996, 

com média igual a 0,9805. 

 Se o critério de Décourt e Niyama (1994) fosse aplicado também para o 

método de Décourt (1996) de estimativa de carga última, apenas as PCE’s 1, 11, 12, 

16, 22 e 26 poderiam compor o conjunto de resistências. Fato que configura mais 

uma razão para avaliação das cargas de ruptura a partir do nível máximo de 

deslocamento obtido. 

  A Figura 58 apresenta o valor da Rigidez de Décourt para todos os 

estágios de carga de todos os ensaios. É possível observar que o valor da Rigidez 

para os ensaios tende a convergir para valor mínimo. Conceitualmente, como a 

Rigidez é definida como a relação entre a carga pelo recalque o gráfico obtido entre 

essa grandeza e os recalques deveria ser uma hipérbole com assíntota Rigidez=0. 
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Aparentemente esse fato pode ser verificado por meio da Figura 58. Porém verifica-

se ainda que, até certo valor de recalque (até 3mm), existe uma tendência de a 

rigidez crescer antes de começar a decair. Essa tendência foi verificada em 25 das 

27 provas de carga. Então dessa forma existe para o conjunto de dados aqui 

estudados um valor de Rigidez de Inflexão, onde durante o ensaio a Rigidez atinge 

um valor de pico. Então foi elaborada Figura 59 que correlaciona os valores de pico 

com os recalques. 

 

Figura 59 – Rigidez de Pico x Recalque – método de Décourt (1996). 

 

 Foi observado que 2 PCEs apresentaram pico de rigidez para o estágio de 

carga igual a 231,40 kN; 7 para 462,80 kN; 15 para 694,10 kN e apenas 1 para 

925,40 kN. Então foi gerado um gráfico a exemplo da Figura 58, apenas para as 

PCEs que apresentaram rigidez de pico para a carga de 694,10 kN, Figura 60. 

 

Figura 60 – Rigidez x Recalque – Rigidez de Pico para 694,10 kN. 
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 Para a Figura 60, além das curvas de rigidez obtidas a partir do resultado dos 

ensaios, ainda foi plotada a curva de rigidez para a carga de 694,10 kN (como a 

definição de rigidez consiste na relação entre a carga e o recalque, k = Q/s, 

adotando Q = 694,1 kN, a curva de rigidez versus o recalque é definida). 

 Existe uma tendência das curvas apresentarem picos mais pronunciados 

quanto menor for o recalque para o pico (Figura 60). E quanto maior a rigidez inicial 

(Figura 61). 

 

Figura 61 – Rigidez de inflexão x Rigidez inicial – Rigidez de Pico para 694,10 kN. 

 

 O fenômeno que explica a transferência de carga ao solo por meio das 

estacas, bem como o porquê do aumento da rigidez para pequenos deslocamentos 

não é o objetivo deste trabalho. Porém existem várias hipóteses que podem ser 

discutidas: estruturação do solo, total mobilização de carga resistente lateral e ajuste 

dos elementos físicos das PCEs. 

 Ainda foram elaborados gráficos que correlacionavam as Cargas de Ruptura, 

os coeficientes |A|, B e o índice R² com o deslocamento máximo obtido pelos 

ensaios, Figuras 62, 63, 64 e 65. 

 Analisando a Figura 62 verifica-se que o comportamento observado para as 

cargas de ruptura obtidas com o método de Van der Veen, se repete. São 

verificados picos de resistência entre os valores de 5 a 10 mm de recalque (1 a 2% 

do diâmetro). Após este intervalo as cargas tendem a diminuir sua dispersão, e 
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oscilam em torno de valores de 3.000 a 4.000 kN. 

 De mesma forma os valores de |A|, (representam a inclinação da reta de 

regressão utilizada para ajustar os pontos do ensaio pelo método de Décourt (1996), 

tem a mesma natureza do parâmetro “a” de Van der Veen e, portanto mesma 

unidade) oscilaram com maior amplitude entre os valores de recalques de 5 a 10 

mm, Figura 63. 

 

Figura 62 – Cargas de Ruptura x Recalque – método de Décourt (1996). 
 

 

Figura 63 – Parâmetro |A| x Recalque – método de Décourt (1996). 
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 Os valores do parâmetro B (coeficiente linear da reta de regressão do método 

de Décourt) também apresentaram maior oscilação entre os valores de 5 a 10 mm 

de recalque e se mostraram menos dispersos a partir desse intervalo, Figura 64. 

 

Figura 64 – Parâmetro “B” x Recalque – método de Décourt (1996). 
 

 

Figura 65 – Índice R² x Recalque – método de Décourt (1996). 



 128 

 

6.5.2.1 Comparação dos resultados do parâmetro “A” com as Regiões 

Representativas 

 

 Como o valor do parâmetro “A” obtido por meio da reta de regressão do 

método de Décourt tem mesma natureza do parâmetro “a” da curva de Van der 

Veen, também foi realizada comparação da distribuição espacial deste parâmetro 

com as regiões representativas. Essa comparação é apresentada por meio da 

Figura 66, e apresenta mesma tendência para comparação do parâmetro “a”. 

 

      

Figura 66 – Correlação entre resultados de “A” e as Regiões Representativas. 
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6.5.3 Método de Chin (1970) 

 

 Os resultados obtidos para as cargas de ruptura por meio do método de Chin 

(1970) são apresentados por meio da Tabela 20 e resumidos na Tabela 21. 

 
 Tabela 20 –Resultados obtidos - Método de Chin (1970) 

PCE CARGA DE RUPTURA (kN) C1 (kN-1) C2 (mm/kN) R² (-) 

1 3.183 3,14E-04 1,16E-03 0,9973 

2 3.551 2,82E-04 2,02E-03 0,9962 

3 3.751 2,67E-04 1,11E-03 0,9998 

4 3.844 2,60E-04 2,11E-03 0,9927 

5 3.941 2,54E-04 1,48E-03 0,9999 

6 4.186 2,39E-04 1,16E-03 0,9813 

7 8.698 1,15E-04 1,92E-03 0,9961 

8 3.945 2,54E-04 1,27E-03 0,9996 

9 3.855 2,59E-04 1,88E-03 0,9923 

10 4.189 2,39E-04 1,71E-03 0,9997 

11 3.512 2,85E-04 3,15E-03 0,9893 

12 3.080 3,25E-04 1,14E-03 0,9967 

13 4.030 2,48E-04 1,16E-03 0,9949 

14 3.661 2,73E-04 1,45E-03 0,9985 

15 3.934 2,54E-04 4,96E-03 0,9951 

16 3.167 3,16E-04 1,42E-03 0,9957 

17 4.190 2,39E-04 1,80E-03 0,9865 

18 2.346 4,26E-04 5,22E-03 0,9998 

19 3.742 2,67E-04 2,52E-03 0,9985 

21 3.718 2,69E-04 4,48E-03 0,9960 

22 3.375 2,96E-04 2,94E-03 0,9998 

23 3.751 2,67E-04 2,46E-03 0,9987 

24 3.634 2,75E-04 3,30E-03 0,9938 

25 3.681 2,72E-04 2,78E-03 0,9993 

26 3.256 3,07E-04 3,41E-03 0,9995 

27 4.340 2,30E-04 2,71E-03 0,9965 

29 7.116 1,41E-04 2,09E-03 0,9972 
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 Tabela 21 – Resumo dos resultados obtidos - Método de Chin (1970) 

VALORES CARGA DE RUPTURA (kN) C1 (kN-1) C2 (mm/kN) R2 

MÁXIMO 8.698 4,26E-04 5,22E-03 0,9999 

MÉDIO 3.988 2,66E-04 2,33E-03 0,9960 

MÍNIMO 2.346 1,15E-04 1,11E-03 0,9813 

  

 Como se pode verificar em Tabela 21, para a metodologia utilizada e 

apresentada em item 4.5.2 os índices de correlação variaram entre 0,9813 e 0,9999, 

com média igual a 0,9805.  

 Analogamente ao que foi comentado para o método de Décourt (1996), se 

fossem considerados os critérios de Décourt e Niyama (1994) para as estimativas de 

carga de ruptura a partir do método de Chin (1970) apenas as PCE’s 1, 12, 16, 22 e 

26 poderiam ser aproveitadas para as análises. 

 Semelhantemente aos métodos de Van der Veen (1953) e de Décourt (1996), 

foram gerados os gráficos dos resultados das cargas de ruptura, e dos parâmetros 

obtidos (C1, C2) e índice de correlação (R²), Figuras 67, 68, 69 e 70. 

 

 
Figura 67 – Cargas de Ruptura x Recalque – método de Chin (1970). 
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Figura 68 – Parâmetro C1 x Recalque – método de Chin (1970). 

 

 

Figura 69 – Parâmetro C2 x Recalque – método de Chin (1970). 
 

 

Figura 70 – Índice R² x Recalque – método de Chin (1970). 
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6.5.4 Comparação entre os métodos de extrapolação de Carga Última 

 

 Já foi demonstrado que, para o mesmo nível de carga, e se utilizando o 

mesmo número de pontos para os métodos de Chin e o método de Décourt espera-

se que os métodos apresentem mesmo resultado.  

 Para os resultados obtidos das provas de carga, os valores das cargas de 

ruptura por Décourt variaram de 2.501 a 8.692 kN, com média igual a 3.991 kN. Já 

para Chin as cargas variaram de 2.346 a 8.698 kN, com média igual a 3.988 kN. 

Valores muito próximos e explicados por ambos os métodos se basearem em 

ajustes lineares a partir do valor de Q/s ou s/Q. Com a finalidade de observar o 

quanto próximo os dois métodos se apresentaram foi elaborado o gráfico presente 

na Figura 71, que correlaciona as cargas obtidas com os dois métodos. 

 

Figura 71 – Correlação entre as cargas de Ruptura obtidas a partir dos métodos de Décourt 
e de Chin. 
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 Observa-se que a reta de regressão dos dados está sobreposta à reta 1:1, 

com índice de correlação acima de 0,99. Confirmando experimentalmente o que já 

havia sido demonstrado matematicamente em Capítulo 5. 

 Também foram elaborados os gráficos presentes nas Figuras 72 e 73, que 

correlacionam as Cargas de Ruptura e os índices de correlação (R²) para os três 

métodos aqui estudados em função dos deslocamentos. É possível observar que os 

métodos de Chin e de Décourt apresentaram a mesma carga de Ruptura e com 

exceção da PCE 17, sempre superior às cargas de ruptura obtidas com o método de 

Van der Veen (1953). Para a maioria dos pontos o índice R² para o método de 

Décourt (1996) foi o mais baixo, conforme Figura 73 e 74. 

 

Figura 72 – Comparação entre as Cargas de ruptura para os três métodos. 

 
Figura 73 – Comparação entre os índices R² para os três métodos. 
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Figura 74 – Comparação entre os índices R² para os três métodos. 
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7. RESULTADOS E DISCUSSÕES - ANÁLISE DE CONFIABILIDADE 

 
7.1 Curvas de Solicitação 

 

 Analisando os dados das cargas nas estacas bem como os valores do 

intervalo de cargas apresentado no item 4.3.2, verificou-se que a maior parte da 

população das cargas tinha valor superior à média. De forma que a curva normal 

obtida por meio do desvio padrão e da média apresentados na Tabela 8, não se 

mostraram representativas das amostras, conforme Figura 75. Por exemplo, para o 

caso das estacas de 400 mm de diâmetro, entre o limite inferior do intervalo de 

cargas, 88 kN, e a média 640 kN, está compreendido apenas 35% da amostra. 

Enquanto os outros 65% estão compreendidos no intervalo definido pela média 640 

e o limite superior 700 kN. Fatos semelhantes se verificam para as outras duas 

amostras de 500 e de 600 mm. 

 Para o caso em análise, das estacas de 400 mm por exemplo, menos de 10% 

da amostra está compreendida entre o limite inferior 88 e o valor de 575 kN. Assim 

90% da amostra está compreendida entre 575 e 700 kN. 

 
Figura 75 – Histogramas de Frequência Absoluta das Cargas nas Estacas, e curvas normais 

(dados brutos). 
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 Parece racional trabalhar com 90% da amostra em um intervalo de 125 kN do 

que 100% da amostra em um intervalo de 612 kN. Observando a Figura 76 e 

levando em consideração as hipóteses até aqui levantadas, fica claro que caso seja 

desprezado 10% da parte inferior da amostra, o novo par, desvio padrão / média, se 

torna muito mais representativo da amostra, como pode ser apresentado pela 

Tabela 22, especialmente para o caso da estaca de 400 mm. 

 

Figura 76 – Histogramas de Frequência Absoluta das Cargas nas Estacas, e curvas 

normais obtidas com dados tratados. 

 

 Uma vez que foi desprezada parte da amostra, isto implica dizer que o par 

desvio padrão / média, associado à população, também se alterou, como foi visto 

por meio da Figura 76. Dessa forma a Tabela 12 também se altera, e é 

reapresentada por meio da Tabela 22. 
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Tabela 22 – Resumo do Estaqueamento e das Cargas Solicitantes, dados tratados. 

DIÂMETRO DA 
ESTACA (mm) 

% DA OBRA INTERVALO DE 
CARGAS (kN) 

MÉDIA 
(kN) 

DESVIO 
PADRÃO 

(kN) 
400 26,75 575 a 700 660 35 
500 65,78 763 a 1.297 1.014 100 
600 7,47 1.367 a 1.793 1.614 92 

 

 A Figura 76 representa os histogramas de Frequência Absoluta, logo foi 

necessário se realizar transformações na equação da distribuição normal (que é 

uma equação de frequência relativa) para poder plotá-la sobre o histograma. A 

Figura 77 apresenta o histograma de Frequência Relativa para os dados 

apresentados na Figura 76. 

 

 

Figura 77 – Histogramas de Frequência Relativa das Cargas nas Estacas, e curvas 

normais obtidas com dados tratados. 
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7.2 Resistência e Confiabilidade de Projeto 

 

 As cargas Resistentes de Projeto foram obtidas por meio dos métodos semi-

empíricos de estimativa de capacidade de carga. Foram consideradas as Cargas 

Totais (atrito + ponta) até a cota de assentamento das estacas. Então as cargas não 

foram obtidas para a mesma cota. Foram utilizados os valores médios dos dois 

Métodos semi-empíricos. 

 Como já dito antes, vale a pena ratificar, isso quer dizer que a ponta das 

estacas não está necessariamente assente sobre a cota de F.S. = 2,00, está 

assente sobre a primeira cota de NSPT que resulta em F.S. ≥ 2,00, fato que resulta 

em valores de resistência diferentes. 

 Seguindo método de integração da curva normal para obtenção da Curva de 

Frequência Absoluta ajustada para cargas calculadas, (utilizado em item 6.6) foram 

gerados Histogramas de Frequência Absoluta para os resultados e posteriormento 

as curvas normais foram ajustadas, Figura 78. Foram encontrados os valores de 

2.455 kN e 118 kN, para a média e para o desvio padrão das Resistências de 

Projeto, e consequentemente coeficiente de variação igual a 4,81%. O intervalo de 

classe utilizado para o ajuste da curva foi de 42 kN. 

 É possível que outras curvas de distribuição apresentassem ajuste com mais 

aderência aos dados reais. Mas, contudo, o foco desta dissertação consiste em 

avaliar os ajustes por meio de curvas normais. Em pesquisa futura seria interessante 

o uso de outras curvas para ajuste fino dos dados e comparação com resultados 

aqui apresentados. 

 
Figura 78 – Histogramas de Frequência Absoluta das Cargas Últimas de Projeto, e curva normal 

obtida. 
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7.2.1 Diagrama de Segurança de Projeto 

 

Com as curvas de resistências de projeto e das solicitações da obra, é 

possível verificar qual a probabilidade de ruína da edificação. Porém, como as 

cargas resistentes foram calculadas metro a metro, é possível se utilizar dessa gama 

de dados para se calcular o par média/desvio-padrão para cada metro, e por fim 

calcular a probabilidade de ruína associada a cada cota do subsolo. 

Para um projeto que contemple a abordagem de Confiabilidade seria de 

grande utilidade um diagrama que correlacionasse a probabilidade de ruína e o fator 

de segurança em mesmo plano cartesiano. Portanto, foi gerado um gráfico de 

Probabilidade de Ruína (pF) e Fator de Segurança (FS) em função de cota 

hipotética de assentamento das estacas (ou seja,  imaginando que as estacas ainda 

não tivessem sido executadas, calculou-se a probabilidade de ruína e o fator de 

segurança para cada possível cota de assentamento – metro a metro, considerando 

como se todas as estacas fossem paralisadas na mesma cota).  

Devido a ordem de grandeza dos dois parâmetros ser muito diferente, o eixo 

dos parâmetros de segurança foi concebido em escala logarítmica de base 10. O 

critério de aceitação da probabilidade de ruína pode ser fixado em função dos limites 

predefinidos no Eurocode (e que foram apresentados em Item 3.9). Já o critério 

usado para o fator de segurança global é o presente na norma de fundações, FS = 

2,00. Finalmente esse diagrama é apresentado em Figura 79. A solicitação utilizada 

já leva em consideração os dados tratados no item 7.1. 

Avaliando os resultados apresentados na Figura 79, pode-se verificar que 

entre as cotas -19,00 e -20,00 o Fator de Segurança atinge o critério de ser igual a 

2,00. Já a probabilidade de ruína somente entre as cotas -20,00 e -21,00 atinge o 

valor previsto no Eurocode para obras equivalentes em porte e implicações.  

Pode-se observar também que para as cotas inferiores a -15,00, a 

probabilidade de ruína decresce mais rapidamente. A explicação para este 

fenômeno se dá devido à diminuição considerável do coeficiente de variação das 

sondagens a partir dessa cota, como já foi apresentado em Itens 6.2 e 6.3. 

Vale salientar que essa análise não representa a realidade da obra, tendo em 

vista que as estacas tiveram cota de ponta e comprimentos variáveis. Porém serve 

de indicação em análise generalizada do terreno. A probabilidade de ruína real da 
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obra está atrelada à superfície resistente de projeto e definições das cotas de pontas 

das estacas. Assim, dessa forma, deve ser calculada para as solicitações 

apresentadas em Item 6.6 e para as resistências apresentadas em Figura 78. 

 

Figura 79 – Fator de Segurança e Probabilidade de Ruína x Cotas das Estacas. 

 

As Tabelas 23 e 24 apresentam os dados utilizados para média, desvio 

padrão e índice Beta na análise de Probabilidade de Ruína. São apresentadas as 

análises para os dados brutos e para os dados tratados, respectivamente. 
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Para cálculo da probabilidade de ruína para os dados brutos, foi necessário 

se utilizar da formulação com base em integrais, descrita no capítulo 3, tendo em 

vista que em planilha eletrônica do Excel, o valor máximo aceito para o índice β é de 

7,873. A partir deste valor, a probabilidade de ruína retornada é igual 0,00. Então foi 

utilizado o software Mathcad. Já para a probabilidade de ruína para os dados 

tratados, mesmo se utilizando do software Mathcad, para valores do índice β 

superiores a 8,927 a probabilidade de ruína retornada é negativa. Então foi adotada 

a probabilidade referente a β igual a 8,927. 

 

Tabela 23 – Análise de Probabilidade de Ruína de Projeto, dados brutos. 

DISTRIBUIÇÃO μ (kN) σ (kN) β pF N 
RESISTÊNCIA 2.455 118 

8,09 1,931x10-11 5,178x1010 SOLICITAÇÃO 993 137 
MARGEM 1.462 181 

 

Tabela 24 – Análise de Probabilidade de Ruína de Projeto, dados tratados. 

DISTRIBUIÇÃO μ (kN) σ (kN) β pF N 
RESISTÊNCIA 2.455 118 

9,32* 9,737x10-14 1,027x1013 SOLICITAÇÃO 1.014 100 
MARGEM 1.441 155 

* Foi utilizada pF referente a β igual a 8,927. 

 

Tendo como base os resultados apresentados na Tabela 24, é possível gerar 

as curvas normais de solicitação, resistência e de margem. Essas curvas são 

apresentadas por meio da Figura 80. Pode-se observar que a curva das solicitações 

é mais achatada por ter menor desvio padrão, por outro lado a curva da margem é a 

mais espessa, pois seu desvio padrão é constituído da composição dos desvios 

padrões das solicitações e das resistências. Também se pode observar que a 

margem apresenta média superior à média das solicitações, esse fato é explicado 

pelo fator de segurança ser bastante elevado (maior que 2). 

Observou-se que o tratamento dos dados influenciou em diminuição de 

14,36% no valor do desvio padrão da margem, aumento de 13,20% no valor do β e 

diminuição de 198 vezes no valor da probabilidade de ruína. 

 Portanto, a probabilidade de ruína de projeto da obra, está diretamente 

atrelada a superfície resistente de projeto, uma vez que as estacas não 
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apresentaram mesmo comprimento. A probabilidade de ruína de projeto se mostrou 

muito baixa, e muito menor que o critério dado como admissível pelo Eurocode igual 

a 8,54x10-06. 

 

Figura 80 – Curvas Normais para Solicitações, Resistências e Margem de Projeto 

para dados tratados. 

 

 
7.3 Obtenção de Curvas de Resistências a partir de PCEs 

 

 Com a obtenção do resultado das cargas de ruptura pelos métodos de 

estimativa das mesmas, foram calculados os desvios padrões e as médias para 

cada método. A partir desse par de dados foi possível elaborar as curvas de 

Resistências, oriundas de dados de campo. Essas curvas são apresentadas na 

Figura 81. Foi desprezado o resultado da PCE 18.  
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Figura 81 – Curvas Normais para Resistências a partir das PCEs, por método 

 

 É importante observar que existe uma discrepância entre a curva de Van der 

Veen e as demais. Devido ao seu reduzido desvio padrão, as estimativas por meio 

deste método se mostram mais achatadas e com valores extremos, mais 

centralizados em torno da média do que as demais curvas.  

 Do ponto de vista conceitual os métodos de Décourt (1996) e Chin (1970), 

são iguais. Uma vez que ambos trabalham com a relação Q/s, ou s/Q com a 

finalidade de se obter um ajuste de maior correlação. Para o presente trabalho os 

métodos apresentaram resultados praticamente iguais, fato que se espelha na forma 

das curvas normais, que se sobrepuseram. 

 Embora o método da norma não tenha objetivo claro de definir carga última 

do sistema solo-estaca, ele foi utilizado nas análises com a finalidade de aferir sua 

aplicabilidade. Do ponto de vista de dispersão apresentou menor desvio padrão que 

os métodos de Décourt (1996) e de Chin (1970), o que acarretou curva levemente 

mais achatada, e convergiu para a média de todos os métodos. 

 Para as resistências de projeto, observa-se que a média varia em torno de 

valores de 2.000 a 3.000 kN. Estando mais próxima da média dos resultados obtidos 
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por Van der Veen (1953), mas esse fato era esperado tendo em vista que muitos 

métodos de estimativa de carga de ruptura são baseados no método de Van der 

Veen (1953). Por outro lado o desvio padrão das resistências de projeto é de 118 

kN, enquanto que o menor desvio padrão obtido para os resultados foi o obtido com 

o método de Van der Veen com 570 kN. Por este motivo o pico da curva de 

resistência de projeto atinge valores 10 vezes maiores que o pico da curva obtida 

por este método. 

 

7.4 Influência dos Deslocamentos sobre o Coeficiente de Variação 

das Resistências 

 

 Verificou-se que com o aumento dos recalques máximos atingidos em ensaio 

de PCEs, existe uma tendência dos resultados obtidos pelos métodos se 

apresentarem mais concentrados em torno da média, ou seja, com menor dispersão 

e desvio padrão. Então foram elaborados gráficos que correlacionavam o coeficiente 

de variação dos resultados de carga última em função do nível de recalque atingido 

em ensaio.  

 Foram analisados os recalques de 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm e 25 mm, 

que correspondem a 1, 2, 3, 4 e 5% do diâmetro da estaca. Para cálculo do 

coeficiente de variação para 1% do diâmetro foram utilizadas todas as PCEs, uma 

vez que todas atingiram esse nível de deslocamento. Para se calcular o coeficiente 

de variação dos resultados referente a 2% do diâmetro foram excluídos os ensaios 

que não atingiram esse recalque. E assim por diante. Desta forma foi obtida a 

Tabela 25 e as Figuras 82, 83 e 84. 

 

Tabela 25 – Número de provas de carga utilizadas por nível de recalque. 

RECALQUE (mm) 
PORCENTAGEM DO 

DIÂMETRO (%) 
NÚMERO DE PROVAS 

DE CARGA UTILIZADAS 
05 1 26 
10 2 16 
15 3 08 
20 4 06 
25 5 03 
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Figura 82 – Influência do deslocamento máximo sobre as médias das Resistências. 

 

Figura 83 – Influência do deslocamento máximo sobre o desvio padrão das 

Resistências. 
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Figura 84 – Influência do deslocamento máximo sobre o Coeficiente de Variação das 

Resistências. 

 

 Concordando com análise realizada em Item 6.5.1, que correlacionava os 

parâmetros obtidos pelo método de Van der Veen (1953) aos deslocamentos 

máximos dos ensaios, as Figura 82, 83 e 84 enfatizam o comportamento disperso 

dos resultados entre 1 e 2% do diâmetro. Em macro análise observa-se que as 

médias, os desvios padrões e os coeficientes de variação, a partir de 2% do 

diâmetro tem mesma ordem de grandeza. Enquanto que para o intervalo de 1 e 2% 

os coeficientes de variação e os desvios padrões são 3 a 4 vezes superiores que os 

demais. Essa observação implica diretamente sobre as análises de probabilidade de 

ruína, tendo em vista que havendo redução dos desvios padrões das resistências 

existe aumento do índice de confiabilidade β e diminuição das probabilidades de 

ruína. 

 Em análise mais minuciosa pode-se observar leve tendência de aumento dos 

coeficientes de variação para o intervalo compreendido entre 3 e 5% dos diâmetros. 

Esse aumento é provavelmente explicado pela diminuição considerável do número 

de provas de carga utilizadas para se obter os coeficientes de variação. Assim existe 

uma perda gradual de representatividade do par média/desvio padrão, à medida que 

são desprezadas algumas PCEs. Contudo o máximo coeficiente de variação para 

esse intervalo é da mesma ordem do coeficiente encontrado para 2% do diâmetro. 
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7.5 Confiabilidade a partir dos Ensaios de Campo (PCEs) 

 

 Seguindo metodologia de cálculo de probabilidades de ruína, foram 

calculadas as margens e os índices de confiabilidade β para cada nível de 

deslocamento.  A Figura 85 apresenta a variação de β em função da relação 

Smáx/ϕ.  

 Figura 85 – Influência do deslocamento máximo sobre o Índice de 

Confiabilidade β. 

 

 Os índices de confiabilidade β de maneira geral tendem a aumentar com o 

aumento dos deslocamentos obtidos nos ensaios. Verifica-se que para 

deslocamentos da ordem de 1% do diâmetro, o tratamento dos dados praticamente 

não influenciou em seu valor. Porém com o aumento dos deslocamentos essa 

influencia tende a aumentar, principalmente para o método de Van der Veen (1953). 

É possível observar que para o caso da obra em análise o índice máximo foi obtido 

para 3% do diâmetro, para qualquer dos métodos. 

 Tanto para dados brutos ou tratados, o método de Van der Veen (1953) 

apresentou maior índice para qualquer deslocamento obtido. Assim como o método 

de Décourt (1996) sempre apresentou o menor índice de confiabilidade β. Também 

é importante observar que para valores de deslocamento maiores ou iguais a 3% do 
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diâmetro vários valores de β se mostram superiores a 9, fato que impossibilita o 

cálculo da probabilidade de ruína tendo em vista que o limite de valor de β no Excel 

é de 7,873 (valor de probabilidade de ruína retornado igual a zero) e para planilha de 

Mathcad o máximo valor é de 8,927 (a partir deste valor de β os valores de pF 

retornados são negativos). 

 Vale salientar que para o índice β igual a 5 a probabilidade de ruína já é 

menor que 1/1.000.000.  

 Então foi utilizada Equação que aproxima a equação de obtenção de 

probabilidade de ruína por 1/10β como forma de ilustração da variação deste 

parâmetro com o aumento dos deslocamentos. Então foi gerado gráfico do valor de 

N (o inverso da probabilidade de ruína) em escala logarítmica e a relação Smáx/ϕ, 

Figura 86. 

 

 Figura 86 – Influência do deslocamento máximo sobre o Índice N. 

 

 A transformação do eixo de “N” de escala normal para logarítmica faz com 

que seu gráfico seja praticamente um espelho do gráfico de β. Evidenciando a 

tendência de diminuição da probabilidade de ruína com o aumento da relação 

smáx/ϕ. Semelhantemente à Figura 85, a influência do tratamento dos dados só foi 

relevante a partir de deslocamentos maiores ou iguais a 2% do diâmetro.  
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7.6 Confiabilidade versus número de PCEs 

 

 Com a finalidade de observar se existe convergência dos valores de 

confiabilidade à medida que cresce o número de ensaios de PCEs realizados foram 

gerados gráficos que correlacionavam a média, o desvio-padrão, o índice de 

confiabilidade β e o índice N (inverso da probabilidade de ruína) com o número de 

provas de carga, assim é possível visualizar se existe um valor de número de 

ensaios realizados para o qual a confiabilidade estabilize. Assim foi gerada a Figura 

87, apresentando de forma unificada os quatro gráficos. 

 

 Figura 87 – Médias, Desvios, índice β e N versus o número de ensaios – 

todas os ensaios. 

 

 É fácil observar que existe um valor descontínuo para todos os gráficos. Esta 

descontinuidade acontece para o ensaio de número 7. Tendo em vista que esta 

prova de carga foi finalizada com 6,06 mm (1,21% do diâmetro) de recalque e 

representa o maior valor de carga de ruptura para todos os métodos. 
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 Analisando todos os valores de carga de ruptura de todos os métodos já foi 

possível entender que entre os valores de recalques de 5 a 10 mm a estimativa 

através dos métodos é mais dispersa com maiores desvios. Muito desse 

comportamento é influenciado pelo resultado de duas PCEs: o ensaio de número 07 

e o ensaio de número 29. Ambos são superiores ao valor da média acrescidos de 

dois desvios padrões, para qualquer método que seja analisado (μ + 2,00.σ). Se 

esses dois ensaios forem excluídos da análise, podem-se refazer os gráficos da 

Figura 87 e estes não apresentam mais acentuada descontinuidade, Figura 88. 

 
Figura 88 – Médias, Desvios, índice β e N versus o número de ensaios – com 

exceção das PCE 07 e 29.  

 

 Para a Figura 88 pode-se avaliar que as médias das Cargas de Ruptura 

tendem a crescer até o valor de 10 ensaios realizados e a partir deste valor se 

estabilizar. Para o método de Van der Veen entre 2.500 e 3.000 kN. Já para os 

métodos de Décourt e Chin entre 3.500 e 4.000 kN. 

 Comportamento semelhante é verificado para os desvios padrões que tendem 

a se estabilizar para o método de Van der Veen entre 150 e 200 kN, e para os 
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métodos de Décourt e de Chin entre 300 e 400 kN. E apresentaram valores 3 a 4 

vezes inferiores que os apresentados em Figura 87. 

 Verifica-se que, embora a carga média obtida pelos métodos de Décourt e de 

Chin seja superior à carga média obtida com o método de Van der Veen, o desvio 

padrão obtido para estes dois métodos também é maior que o do terceiro. Desta 

forma os índices de confiabilidade para os métodos de Décourt e de Chin se 

mostraram inferiores ao mesmo índice quando obtido a partir do método de Van der 

Veen. Este índice não apresentou descontinuidade como a apresentada em Figura 

87, e tende a se estabilizar em β=10 para o método de Van der Veen, e em β= 7 

para os métodos de Décourt e de Chin. 

 Para valores de β acima de 7,27 o tempo de recorrência é superior a 5 

trilhões de anos, e espera-se que nunca ocorra evento de ruína das estacas e não 

existe nível de risco associado às fundações da obra, segundo a Tabela 11. 

 
7.7 Resistência Característica: Campo x Previsão da Norma 

6122:2010 

 

 Em item 6.2.1.2.2 da Norma 6122:2010, é apresentada metodologia para 

obtenção de Resistência Característica, Rc,k, a partir de resultado de provas de 

carga. Este parâmetro é expresso como o mínimo entre: a resistência média e a 

resistência mínima, ambas minoradas de um fator ξ3 ou ξ4 respectivamente, 

conforme já citado em item 2.3.2.1. 

 Para uma massa de dados, a resistência característica é calculada por meio 

da Equação (93), Aoki (2008). Esta Equação pode ser obtida a partir da Equação 

(28) fazendo-se “Z = αR” e “x = Rk”. Para uma probabilidade de ocorrência de 5% 

(segundo Larson 2006, esta probabilidade esta sujeita ao critério utilizado e é 

chamada de nível de confiança) existe um escore associado Z igual a 1,645, assim a 

Equação 93, assume a forma da Equação 94, semelhante à equação utilizada na 

norma de concreto armado NBR 6118:1996, para obtenção do fck do concreto. 
 

                                                                                                                   (93) 

                                                                                                                 (94) 
  

 Considerando a Equação 94, é possível se calcular como a Resistência 

Característica varia em função do aumento do número de Provas de Carga. Ou seja, 
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para as duas primeiras provas de carga é possível se obter um par média/desvio-

padrão, e a partir da Equação 94 se calcular a resistência característica. O mesmo 

processo pode ser utilizado para as três primeiras provas de carga e assim por 

diante, para este item esta análise foi realizada com base nos resultados de Carga 

de Ruptura obtida pelo método de Van der Veen (1953), Figura 89. 

 
Figura 89 – Resistência característica obtida, e estimada pela NBR 6122.  

 

 Analisando a Figura 89, observa-se que a resistência característica, estimada 

pela norma para a massa de dados da obra, cresce até o número de 05 ensaios 

realizados, se mantendo constante até 11 ensaios, valor o qual se verifica uma 

queda no valor de Rk. A partir de 12 PCEs realizadas o valor da Resistência 

Característica observada é constante e igual a 2.420 kN. 

 Por outro lado, para os valores da Resistência Característica obtida a partir da 

Equação 94, pode-se observar um crescimento até a realização do 11º ensaio, a 

partir do qual se verifica diminuição do valor de Rk, e posterior convergência para 

valor médio de 2.473 kN, 2,31% superior ao valor estimado pela norma. 

 É importante observar que para quase todos os ensaios a Resistência 

Característica estimada pela Norma NBR 6122:2010, mostrou-se inferior à obtida 

pelos dados de campo, com exceção dos ensaios 4, 5 e 6, estando ainda com erro 

de estimativa variando entre 1 a 13%, com erro médio de 1%, Figura 90. 

 De posse dos valores de Rk de campo, das resistências médias e das 

resistências mínimas, por meio da Equação 4, pode-se obter os parâmetros ξ3 ou ξ4 

de campo e compara-los aos apresentados na Norma 6122, Figura 90. Todos os 

resultados apresentados neste item são apresentados por meio da Tabela 26. 
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Figura 90 – Parâmetros ξ3 e ξ4, de campo e estimados NBR 6122.  

Tabela 26 – Resistência Característica e Parâmetros ξ3 e ξ4.  

PCE 
Média 
(kN) 

Mínimo 
(kN) 

Desvio 
Padrão (kN) 

Rk (kN) 
(Obtido) 

ξ3 
(Obtido) 

ξ4 
(Obtido) 

Rk (kN) 
(NBR6122) 

1 2.460 2.460 - - - - 2.158 
2 2.575 2.460 163 2.307 1,12 1,07 2.236 
3 2.597 2.460 121 2.398 1,08 1,03 2.343 
4 2.663 2.460 165 2.392 1,11 1,03 2.412 
5 2.686 2.460 152 2.436 1,10 1,01 2.460 
6 2.730 2.460 173 2.445 1,12 1,01 2.460 
8 2.744 2.460 163 2.477 1,11 0,99 2.460 
9 2.735 2.460 153 2.483 1,10 0,99 2.460 

10 2.752 2.460 152 2.502 1,10 0,98 2.460 
11 2.748 2.460 144 2.511 1,09 0,98 2.460 
12 2.718 2.420 169 2.441 1,11 0,99 2.420 
13 2.721 2.420 161 2.456 1,11 0,99 2.420 
14 2.717 2.420 155 2.462 1,10 0,98 2.420 
15 2.721 2.420 149 2.475 1,10 0,98 2.420 
16 2.710 2.420 150 2.463 1,10 0,98 2.420 
17 2.716 2.420 147 2.474 1,10 0,98 2.420 
19 2.715 2.420 142 2.481 1,09 0,98 2.420 
21 2.713 2.420 139 2.485 1,09 0,97 2.420 
22 2.705 2.420 139 2.477 1,09 0,98 2.420 
23 2.704 2.420 135 2.481 1,09 0,98 2.420 
24 2.702 2.420 132 2.485 1,09 0,97 2.420 
25 2.700 2.420 129 2.487 1,09 0,97 2.420 
26 2.692 2.420 131 2.477 1,09 0,98 2.420 
27 2.700 2.420 134 2.479 1,09 0,98 2.420 
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 A Figura 90 é de grande relevância tendo em vista que verifica a acurácia da 

metodologia sugerida em item 6.2.1.2.2 da norma NBR 6122:2010 em uma obra 

real. Estes parâmetros são obtidos à medida que o número de ensaios aumenta e 

variam com a incorporação da dispersão real da obra. Para este conjunto de 

resultados aqui apresentado, pode-se observar que o valor do parâmetro ξ3 tende a 

se estabilizar em torno de 1,09 (ou seja a média é 9% maior que o valor 

característico), sendo sempre maior que o prescrito em norma. Já o parâmetro ξ4 até 

o número de 06 ensaios realizados se mostra inferior ou de mesma ordem de 

grandeza do prescrito em norma. A partir daí verifica-se que ξ4  diminui e converge 

para um valor final de 0,98 (ou seja, o valor característico é 2% maior que o valor 

mínimo). 

 Adotando-se o valor de 2.473 kN como a Resistência Característica de fato da 

distribuição de resistências, pode-se avaliar o erro das duas metodologias de 

cálculo. O erro obtido pelas estimativas da Norma, e o obtido pela metodologia de 

utilização da Equação 94. Esses dois erros são apresentados em Figura 91. 

   

 
Figura 91 – Módulo dos Erros de Estimativas.  

 

 Possivelmente a origem do item 6.2.1.2.2 da norma NBR 6122:2010, tem 

relação com a necessidade de se estimar a resistência característica a partir de 

número reduzido de ensaios (≤ 5). Com base em pequena massa de ensaios, os 

desvios padrões e médias, obtidos nem sempre são representativos da variabilidade 

do terreno, e, portanto a metodologia apresentada na norma se torna uma 

ferramenta para melhor estimativa destes parâmetros. 
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 Avaliando os resultados obtidos e apresentados na Figura 91, pode-se 

observar que, para este caso de obra, até a realização de 03 ensaios o erro 

cometido pela estimativa da norma é maior que o apresentado pela Equação que 

leva em consideração o conceito de nível de confiança (Equação 94). Para o 

intervalo de 05 a 11 ensaios o método da norma se mostra mais eficiente com erro 

menor do que 1%. A partir de 11 PCEs realizadas as resistências características 

obtidas por meio da Equação 94, apresentaram menor erro de estimativa. 

 Semelhantemente também se pode calcular o valor dos parâmetros ξ3 e ξ4 

para que os valores mínimos e médios sejam iguais ao característico (Rk = 2.473 

kN), obtendo assim Tabela 27 de valores de ξ3 e ξ4 com o número de provas de 

carga, seguindo modelo apresentado em Tabelas 4 e 5, citadas do item 6.2.1.2 da 

norma NBR 6122:2010. Ou seja, para este empreendimento foi possível proceder a 

calibração dos coeficientes ξ3 e ξ4, para a realidade desta obra, sendo obtido ξ3 da 

ordem de 1,09 e ξ4 da ordem de 0,98. 

 

Tabela 27 – Coeficiente ξ3 e ξ4.  

PCE ξ3 (Obtido) ξ4 (Obtido) 
1 0,99 0,99 
2 1,04 0,99 
3 1,05 0,99 
4 1,08 0,99 
5 1,09 0,99 
6 1,10 0,99 
8 1,11 0,99 
9 1,11 0,99 
10 1,11 0,99 
11 1,11 0,99 
12 1,10 0,98 
13 1,10 0,98 
14 1,10 0,98 
15 1,10 0,98 
16 1,10 0,98 
17 1,10 0,98 
19 1,10 0,98 

 

PCE ξ3 (Obtido) ξ4 (Obtido) 
21 1,10 0,98 
22 1,09 0,98 
23 1,09 0,98 
24 1,09 0,98 
25 1,09 0,98 
26 1,09 0,98 
27 1,09 0,98 
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8. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Como resultado da revisão dos métodos de extrapolação da carga última 

(capítulo 5), pode-se concluir: 

 

 a curva proposta por Van der Veen, pode ser obtida a partir de uma regressão 

linear entre a razão dQ/ds (rigidez variacional, kv) x Q (cargas); 

 caso o ajuste seja satisfatório (mensurado a partir do parâmetro R²), a taxa de 

variação da curva carga x recalque, tende a diminuir com o aumento das 

cargas, segundo uma reta de inclinação “a”, onde “a” é o coeficiente angular 

obtido em regressão tradicional do Método de Van der Veen (coeficiente 

angular da reta de regressão entre (1-Q/Qu) x s); 

 o parâmetro “a” obtido no método de Van der Veen representa a taxa de 

variação da Rigidez Variacional do sistema de solo-estaca em função das 

cargas aplicadas no ensaio; 

 a similaridade entre os métodos foi possível formular equação única para os 

três métodos, escrita como Q = Qu.(1-ΔQu), de forma que os parâmetros  Qu e 

ΔQu são particulares de cada metodologia; 

 os parâmetros “a” de Van der Veen, “A” de Décourt e “C1/C2” de Chin, são 

expressos nas mesmas unidades e tem a mesma natureza. 

 Para a análise dos dados dos ensaios SPT pode-se concluir que:  

 a estratificação do subsolo e suas particularidades, possibilita organizar as 

sondagens em três regiões representativas. Duas bem caracterizadas e uma 

terceira de maior coeficiente de variação; 

 o aumento do coeficiente de variação se deve principalmente à camada 

heterogênea entre as cotas -9,00 a -18,00; 

 o perfil de SPT médio considerando todos os ensaios se aproxima bastante 

do perfil típico médio da região representativa (2). 

 A partir dos métodos de Antunes e Cabral e Alonso (semiempíricos, baseado 

no resultado dos ensaios SPT), foi possível obter a carga resistente de projeto das 

estacas, e a cota de implantação para fator de segurança global igual a 2 (os 

resultados são obtidos a partir do valor médio dos dois métodos). Pode-se concluir 

que: 
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 o maior coeficiente de variação das resistências de projeto foi encontrado 

entre as cotas -9,00 a -18,00, com valor máximo entre 25 e 30%; 

 o fator de segurança global igual a 2 foi encontrado a partir da cota -18,00 até 

no máximo a cota -25,00, sendo sempre crescente e superior a 2 a partir 

desta cota; 

 a partir da cota -15,00 o coeficiente de variação das resistências de projeto 

tende a diminuir para valores da ordem de 10 a 15%; 

 as cotas de ponta das estacas, no projeto variaram entre -15,00 e -25,00, 

seguindo tendência de menor coeficiente de variação; 

 A partir cálculo das cargas de ruptura a partir dos métodos de extrapolação 

(capítulo 6), verificou-se que: 

 as cargas de ruptura obtidas pelo método de Van der Veen, variaram entre 

1.920 e 5.320 kN, com média igual a 2.812 kN; 

 foi obtida a carga de ruptura para o método de Van der Veen, para todos os 

estágios de carga a partir do terceiro. E essas cargas de ruptura por estágio 

apresentaram tendência de convergir para o valor médio de 2.812 kN, com 

diminuição considerável do coeficiente de variação a partir da carga de 1.388, 

2 kN, se estabilizando em torno de 30%; 

 quando calculadas as cargas de ruptura pelo método de Van der Veen (1953) 

estágio a estágio, verificou-se tendência de convergência dos valores para 

carga de ruptura média obtida a partir do resultado tradicional (a partir de 

todos os estágios de carregamento); 

 as PCEs apresentaram tendência de decrescimento linear de dQ/ds x Q; 

 verificou-se coerência entre os resultados de “a” obtido do método de Van der 

Veen com as propriedades do subsolo. Para a região representativa 3, os 

valores desta parâmetro foram maiores. De forma que esta análise de 

correlação entre os resultados de “a” e os obtidos pelos SPT consiste em uma 

sugestão para pesquisa e aprofundamento em trabalhos futuros; 

 as cargas de ruptura obtidas pelo método de Décourt, variaram entre 2.501 a 

8.692 kN, com média igual a 3.991 kN; 

 a rigidez de pico tende a crescer com o aumento da rigidez inicial (obtida para 

primeiro estágio dos ensaios); 

 verificou-se coerência entre os resultados de “A” obtido do método de Décourt 
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com as propriedades do subsolo.  Para a região representativa 3, os valores 

desta parâmetro foram maiores. De forma que esta análise de correlação 

entre os resultados de “A” e os obtidos pelos SPT consiste em uma sugestão 

para pesquisa e aprofundamento em trabalhos futuros; 

 as cargas de ruptura obtidas pelo método de Chin, variaram entre 2.346 a 

8.698 kN, com média igual a 3.988 kN; 

 os métodos de Chin e de Décourt são iguais, podendo apresentar valores 

ligeiramente diferentes devido a imprecisões relativas aos ajustes que são 

realizados de forma diferente (ou seja, os métodos obtém mesmo resultado 

por metodologias diferentes). Portanto para que os resultados sejam de fato 

iguais, é necessário que os ajustes considerem o mesmo número de pontos; 

 As cargas de ruptura obtidas a partir dos métodos de Chin e Décourt se 

mostraram superiores às obtidas para o método de Van der Veen, com 

exceção da PCE 17; 

 Calculadas as resistências de projeto (métodos semiempíricos, baseados nos 

ensaios de SPT) e de campo baseado no resultado das PCEs, e obtidas as curvas 

de solicitação, foram calculados os parâmetros das análises de confiabilidade de 

projeto e de campo. E observou-se que: 

 

 para os dados tratados houve uma redução de 10% da amostra  e uma 

consequente redução de 37% do desvio padrão, e aumento de 2% da média.; 

 existe limitação para o cálculo da probabilidade de ruína a partir de equação 

com biblioteca Excel, quando β é maior que 7,873. A partir deste valor de β, a 

probabilidade de ruína foi calculada por formulação apresentada em Capítulo 

3 [pf = 1 – Ф(β)]. Porém também existe limitação para esta formulação a partir 

de β maior que 8,927. A partir deste valor a probabilidade de ruína foi adotada 

como a retornada para β igual a 8,927 ou aproximada por 1/10β; 

 a confiabilidade de projeto para os dados brutos, a margem apresentou média 

de 1.462 kN e desvio-padrão de 181 kN, com índice de confiabilidade β igual 

a 8,09 e probabilidade de ruína menor que 1/50.000.000.000 (= 1/5,178 x 

1010); 

 a confiabilidade de projeto para os dados tratados, a margem apresentou 

média de 1.441 kN e desvio-padrão de 155 kN, com índice de confiabilidade β 

igual a 9,32 e probabilidade de ruína menor que 1/10.000.000.000.000 (< 
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1/1,027 x 1013, devido as limitações citadas acima, foi considerada 

probabilidade de ruína referente à β de 8,927); 

 Observou-se que o tratamento dos dados influenciou em diminuição de 

14,36% no valor do desvio padrão da margem, aumento de 13,20% no valor 

do β e diminuição de 198 vezes no valor da probabilidade de ruína; 

 para as resistências obtidas a partir do resultado das PCEs, as curvas de 

distribuição construídas a partir dos métodos de Chin e de Décourt se 

sobrepuseram. E apresentaram média superior à obtida pelo método da 

Norma de Fundações 6122:2010, porém com desvio padrão da mesma 

ordem de grandeza. Já a curva construída para o método de Van der Veen, 

apresentou menor média de todos os métodos e desvio padrão 

expressivamente inferior, fato bem caracterizado pela forma da curva de 

resistência; 

 as provas de carga que deslocavam pouco (recalque máximo inferior a 2% do 

diâmetro) tenderam a apresentar maior carga de ruptura que as demais, para 

os três métodos observados. Assim as PCEs foram organizadas em 

subgrupos tendo o nível de recalque obtido como critério de separação. Desta 

forma foi observada variação do desvio-padrão, dos coeficientes de variação 

e para as médias das resistências obtidas a partir das PCEs, pois ao serem 

excluídas as PCEs que deslocaram menos que 2% do diâmetro, verificou-se 

uma queda brusca desses parâmetros, seguida de estabilização; 

 como os valores do índice β estão correlacionados com os coeficientes de 

variação, verificou-se um aumento expressivo desse índice quando se 

eliminam as PCEs que deslocaram menos que 2% do diâmetro. Variando de 

valores em torno de 3 para valores entre 6 e 13. 

 comportamento análogo é verificado com a probabilidade de ruína. Ao se 

excluir as PCEs com recalque inferior a 2% do diâmetro, esta probabilidade 

tende a diminuir mais de 100.000 vezes, variando de valores em torno de 

1/1.000 para valores inferiores a 1/10.000.000; 

 Foram calculadas as resistências características (Rk) reais de campo, a partir 

das PCEs. Porém seguindo metodologia presente em norma NBR 6122:2010, é 

possível se estimar este valor a partir das resistências médias e das resistências 

mínimas, se utilizando de dois coeficientes ξ3, ξ4. 

 as resistências características estimadas pela norma se mostraram 

praticamente sempre inferiores as reais, com exceção dos ensaios 4, 5 e 6; 



 160 

 para o último ensaio, foi obtida resistência característica de 2.473 kN, 2,31% 

superior à estimada pela norma; 

 o valor de ξ3 se mostrou sempre superior ao estimado pela norma, e 

apresentou tendência de se estabilizar em torno de 1,09 (ou seja a média é 

9% superior ao valor característico); 

 até a realização de 5 ensaios, o valor de ξ4, estimado pela norma, se mostrou 

superior ao real, a partir deste valor o índice real se mostrou inferior a 

unidade, o que indica que a resistência mínima encontrada era menor que a 

característica; 

 adotando o valor de 2.473 kN como o característico de fato, foi possível obter 

o erro cometido pela estimativa da norma, e pela metodologia estatística. 

Bem como, quais seriam os valores de ξ3, ξ4, para que a partir da resistência 

média e da resistência mínima fosse possível se obter a característica. Desta 

forma pode-se observar que até 03 ensaios o erro cometido pela estimativa 

da norma era maior que o obtido pela metodologia tradicional de estatística. 

Sendo apenas mais eficiente entre o intervalo de 05 a 11 ensaios realizados. 

 

8.1 Sugestões para trabalhos futuros 

 

Como tópicos que ainda podem ser estudados em trabalhos futuros, ressalta-se: 

 

 estudar o resultado das PCEs com base em conceitos das Leis de Cambefort, 

com intuito de se obter classificação do comportamento das estacas e 

resistência lateral (dentre outros); 

 entender e explicar como os parâmetros “a”, “A” e “C1/C2” variam em função 

das propriedades do subsolo, com finalidade de estimar esses parâmetros em 

fase de projeto; 

 entender qual a razão da rigidez de Décourt apresentar crescimento em 

estágios iniciais de carregamento. 

 aprofundar conhecimento acerca da rigidez variacional e da rigidez de 

Décourt, aplicando os dois conceitos a outras PCEs; 

 aplicar a equação geral obtida para os três métodos aqui apresentados em 

outras PCEs de outros lugares; 

 expandir possibilidades de aplicação da rigidez variacional e do método de 
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Van der Veen (1953), para modelar comportamento de outros materiais ou 

peças que apresentem gráfico carga x recalque, semelhante; 

 utilizar outras curvas de distribuição de probabilidade para ajustar as 

resistências e as solicitações e verificar influência do ajuste sobre a 

confiabilidade, para este conjunto de provas de carga; 

 fazer análise de confiabilidade para as demais estacas da obra (400 e 600 

mm) para tanto pode ser substituída a variável aleatória Carga pela variável 

Tensão nas estacas. Desta forma pode-se realizar análise unificada para todo 

o sistema de fundação do empreendimento; 

 utilizar outras ferramentas estatísticas de análise e simulação como pro 

exemplo a simulação de monte-carlo. 
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APÊNDICE – METOLOGIA APRESENTADA EM CAPÍTULO 05 – SIGNIFICADO FÍSICO DO 

MÉTODO DE VAN DER VEEN (1953) 

 



PEDRO EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA

DISSERTAÇÃO:

ANEXOS

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA APRESENTADA EM CAPÍTULO 5

Parâmetros de Van der Veen (1953)

a (mm-1) Qu (kN)

PCE 01 0,285 2.460

PCE 02 0,142 2.690

PCE 03 0,303 2.640

PCE 04 0,126 2.860

PCE 01 PCE 02

PCE 03 PCE 04
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PEDRO EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA

DISSERTAÇÃO:

ANEXOS

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA APRESENTADA EM CAPÍTULO 5

Parâmetros de Van der Veen (1953)

a (mm-1) Qu (kN)

PCE 05 0,212 2.780

PCE 06 0,244 2.950

PCE 07 0,095 5.320

PCE 08 0,234 2.830

PCE 05 PCE 06

PCE 07 PCE 08
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PEDRO EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA

DISSERTAÇÃO:

ANEXOS

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA APRESENTADA EM CAPÍTULO 5

Parâmetros de Van der Veen (1953)

a (mm-1) Qu (kN)

PCE 09 0,186 2.670

PCE 10 0,186 2.890

PCE 11 0,084 2.710

PCE 12 0,297 2.420

PCE 09 PCE 10

PCE 11 PCE 12
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PEDRO EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA

DISSERTAÇÃO:

ANEXOS

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA APRESENTADA EM CAPÍTULO 5

Parâmetros de Van der Veen (1953)

a (mm-1) Qu (kN)

PCE 13 0,295 2.750

PCE 14 0,215 2.670

PCE 15 0,062 2.770

PCE 16 0,190 2.560

PCE 13 PCE 14

PCE 15 PCE 16
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PEDRO EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA

DISSERTAÇÃO:

ANEXOS

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA APRESENTADA EM CAPÍTULO 5

Parâmetros de Van der Veen (1953)

a (mm-1) Qu (kN)

PCE 17 0,187 2.810

PCE 20 0,124 2.700

PCE 21 0,070 2.670

PCE 22 0,102 2.570

PCE 17 PCE 20

PCE 21 PCE 22
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PEDRO EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA

DISSERTAÇÃO:

ANEXOS

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA APRESENTADA EM CAPÍTULO 5

Parâmetros de Van der Veen (1953)

a (mm-1) Qu (kN)

PCE 23 0,126 2.670

PCE 24 0,094 2.670

PCE 25 0,120 2.650

PCE 26 0,088 2.530

PCE 23 PCE 24

PCE 25 PCE 26
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ANÁLISE DE PROVAS DE CARGA E CONFIABILIDADE PARA EDIFÍCIO COMERCIAL NA REGIÃO 
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PEDRO EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA

DISSERTAÇÃO:

ANEXOS

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA APRESENTADA EM CAPÍTULO 5

Parâmetros de Van der Veen (1953)

a (mm-1) Qu (kN)

PCE 27 0,135 2.810

PCE 29 0,130 3.880

PCE 27 PCE 29
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ANEXO – RESULTADO DAS PROVAS DE CARGA ESTÁTICAS 

 



PEDRO EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA

DISSERTAÇÃO:

ANEXOS

231,4 462,7 694,1 925,4 1156,8 1388,2 1619,5 1850,9 2082,2 2313,6
0,6 0,81 1,19 1,75 2,34 3,02 3,9 5,2 6,59 10,03
0,56 0,99 1,56 2,28 3,41 4,77 5,88 8,13 10,13 13,33
0,43 0,67 0,91 1,24 1,57 2,21 3,18 4,03 5,17 6,72
0,26 0,56 1,32 2,01 2,94 4 5,8 7,59 9,93 11,93
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PCE04

ANÁLISE DE PROVAS DE CARGA E CONFIABILIDADE PARA EDIFÍCIO COMERCIAL NA REGIÃO 
METROPOLITANA DO RECIFE
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PEDRO EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA

DISSERTAÇÃO:

ANEXOS

231,4 462,7 694,1 925,4 1156,8 1388,2 1619,5 1850,9 2082,2 2313,6
PCE05 5 0,48 0,88 1,24 1,68 2,39 3,14 4,07 5,16 6,57 8,28
PCE06 6 0,14 0,46 0,73 1,46 1,87 2,39 3,2 3,72 4,7 6,13
PCE07 7 0,51 0,97 1,49 2,06 2,59 3,29 3,82 4,51 5,22 6,06
PCE08 8 0,16 0,7 1,04 1,6 2,06 2,69 3,49 4,42 5,53 7,12
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CARGA (kN)

ANÁLISE DE PROVAS DE CARGA E CONFIABILIDADE PARA EDIFÍCIO COMERCIAL NA REGIÃO 
METROPOLITANA DO RECIFE
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PEDRO EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA

DISSERTAÇÃO:

ANEXOS

231,4 462,7 694,1 925,4 1156,8 1388,2 1619,5 1850,9 2082,2 2313,6
PCE09 9 0,76 1,18 1,82 2,56 3,26 4,2 5,38 6,67 8,17 11,11
PCE10 10 0,62 1,1 1,61 2,19 3,01 3,72 4,51 5,68 7,02 8,85
PCE11 11 0,72 1,14 1,68 2,78 4,33 6,26 9,05 12,97 16,52 20,62
PCE12 12 0,68 1,04 1,27 1,87 2,78 3,22 3,97 5,41 6,78 10,83
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CARGA (kN)

ANÁLISE DE PROVAS DE CARGA E CONFIABILIDADE PARA EDIFÍCIO COMERCIAL NA REGIÃO 
METROPOLITANA DO RECIFE
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PEDRO EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA

DISSERTAÇÃO:

ANEXOS

231,4 462,7 694,1 925,4 1156,8 1388,2 1619,5 1850,9 2082,2 2313,6
PCE13 13 0,49 0,76 1,09 1,46 1,96 2,59 3,21 3,92 4,89 6,4
PCE14 14 0,53 0,8 1,13 1,7 2,46 3,49 4,25 5,48 6,86 9,24
PCE15 15 1,28 2,15 3,33 5,2 7,68 10,44 13,81 17,41 21,21 28,27
PCE16 16 0,57 0,9 1,26 1,91 2,64 3,56 4,53 6,52 9,07 11,74
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CARGA (kN)

ANÁLISE DE PROVAS DE CARGA E CONFIABILIDADE PARA EDIFÍCIO COMERCIAL NA REGIÃO 
METROPOLITANA DO RECIFE
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PEDRO EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA

DISSERTAÇÃO:

ANEXOS

231,4 462,7 694,1 925,4 1156,8 1388,2 1619,5 1850,9 2082,2 2313,6
PCE17 17 0,74 1,04 1,51 2,21 3,04 3,89 4,87 5,94 7,14 9,5
PCE19 19 0,96 1,34 1,9 2,72 4,01 5,44 7,13 9,43 11,73 15,29
PCE21 21 1,25 2,01 3,08 4,7 6,7 9,72 13,12 16,37 20,53 27,89
PCE22 22 0,67 1,78 2,39 2,85 4,53 6,41 9,07 12,17 15,91 21,56
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CARGA (kN)

ANÁLISE DE PROVAS DE CARGA E CONFIABILIDADE PARA EDIFÍCIO COMERCIAL NA REGIÃO 
METROPOLITANA DO RECIFE
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PEDRO EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA

DISSERTAÇÃO:

ANEXOS

231,4 462,7 694,1 925,4 1156,8 1388,2 1619,5 1850,9 2082,2 2313,6
PCE23 23 0,67 0,94 1,39 2,23 3,11 4,72 7,08 8,95 11,3 14,99
PCE24 24 1,21 1,92 2,73 3,79 5,67 7,81 9,52 12,96 15,53 21,13
PCE25 25 1,24 2,1 2,6 3,66 4,99 6,87 8,11 10,28 13,15 17,43
PCE26 26 1,18 1,97 2,95 3,98 6,34 8,24 10,88 14,9 19,46 27,27
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CARGA (kN)

ANÁLISE DE PROVAS DE CARGA E CONFIABILIDADE PARA EDIFÍCIO COMERCIAL NA REGIÃO 
METROPOLITANA DO RECIFE
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PEDRO EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA

DISSERTAÇÃO:

ANEXOS

231,4 462,7 694,1 925,4 1156,8 1388,2 1619,5 1850,9 2082,2 2313,6
PCE27 27 1,43 1,92 2,51 3,5 4,37 5,81 7,08 8,7 10,65 13,57
PCE29 29 0,74 1,18 1,72 2,24 2,91 3,67 4,38 5,24 6,11 7,18
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CARGA (kN)

ANÁLISE DE PROVAS DE CARGA E CONFIABILIDADE PARA EDIFÍCIO COMERCIAL NA REGIÃO 
METROPOLITANA DO RECIFE
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