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residuais. 

RSU - Resistência estática CASE para o atrito corrigido. 

RS 1 - Resistência estática CASE para o primeiro pico de velocidade. 

RS2 - Resistência estática CASE para o segundo pico de velocidade. 

RSM - Resistência estática CASE para o pico máximo de velocidade. 
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T - Energia cinética total do sistema. 

TS - Tension Slacks, tensões linútantes de tração, empregadas nas análises 

CAPWAP. 

T cale - Energia cinética do sistema solo-tubulão, calculada pela área da curva 

RMO vs. DMX. 

T1 - Tempo para ocorrer 50 % dos deslocamentos devidos à parcela do 

atrito lateral da fundação. 

T mcd - Energia cinética medida pelo PDA, igual à EMX. 

Te -Energia cinética complementar no carregamento dinâmico idealizado. 

T P - Tempo para ocorrer 50 % dos deslocamentos devidos à parcela da 

resistência de ponta da fundação. 

TCmax -Tensão de compressão máxima deternúnada pelo PDA. 

TTmax - Tensão de tração máxima determinada pelo PDA. 

u - Perúnetro da seção transversal do tubulão. 

v - Energia potencial do sistema, incluindo energia de deformação e a 

energia potencial de qualquer força conservativa externa. 

V c - Energia cinética complementar do ensaio de carregamento estático. 

V e - Energia potencial de deformação elástica. 

WS - Wave Speed, velocidade da onda elástica, ajustada pelo CAPW AP. 

Wa - Trabalho das forças dinânúcas não-conservativas de amortecimento 
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Wq - Traballio das forças estáticas não conservativas. 

Wr -Peso do martelo de impacto. 
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- Soma das perdas de energia, em fórmulas dinâmicas. 



xx;xiii 

RESUMO. 

Provas de carga dinâmicas em sete tubulões, de oito metros de comprimento e 

0,60 m de diâmetro de fitste, sendo quatro com 1,5 m de base alargada, são 

apresentadas. Resistências mobilizadas detenninadas pelo PDA e pela utilização de 

métodos que empregam medidas de repique elástico, em particular, os métodos de 

CHELLIS-VELLOSO e UTO et a/. ( 1985) são comparadas. V árias seqüências de 

carregamento foram efetuadas, de modo a se ter uma idéia da influência de 

carregamentos sucessivos no compo11amento dos tubulões. Constatou-se que o 

método de CHELLIS-VELLOSO apresentou resultados sofHveis en1 relação às 

resistências encontradas pelas análises CAPWAP, mas que melhoram à medida que 

sucessivos carregamentos são impostos aos tubulões, por causa do gradual 

comportamento de tubulões escavados em tubulões "cravados", pelo acúmulo de 

tensões residuais de cravação. Este fato pode ser corroborado pela aplicação do 

Princípio de Hamilton aos tubulões, fazendo crer que a realização de um ensaio de 

carregamento dinâmico em elementos de fundação moldados in loco necessita de 

uma suficiente penetração líquida deste elemento no terreno - da ordem do seu 

diâmetro, se este for de seção uniforme -, ou seja, sua transformação em um 

elemento de comportamento "cravado". 

Em alguns tubulões, provas de carga dinâmicas foram efetuadas com o solo 

em estado natural e inundado, a fim de se determinar a influência da colapsibilidade 

na resistência mobilizada, conforme o nível de energia aplicado. Verificou-se que em 

um tubulão submetido a uma inundação prévia do terreno por 48 h, as resistências 

mobilizadas foram inferiores às encontradas nos demais, para um mesmo nível de 

energia, muito provavelmente pela ação deletéria da água na colapsibilidade do solo 

em tela. 

Palavras-chave: tubulão; carregamento dinâmico; solo colapsível; prova de 

carga dinâmica. 
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ABSTRACT. 

Dynamic Loading Tests (DLT) on seven caissons 8 111 length and 0,60 m shaft 

diameter are presented, being four caissons with 1,5 111 enlarged base dia111eter. 

Mobilized resistances determined both through PDA and rebound measurement 

methods as CHELLIS-VELLOSO and UTO et a/. ( 1985) are compared. Severa I 

successive loadings were performed in order to obtain assessment o f the influence o f 

the loading sequence in the caisson behavior. It was observed what CHELLIS

VELLOSO method showed very poor agreement with the obtained resistances 

through the CAPW AP analysis. Nevertheless, it was noted what the more the 

catssons are submitted to successive loadings, the closer are the results between 

CAPWAP analysis and CHELLIS-VELLOSO method, because the cast-in-place 

caisson is gradually switched to a driving caisson due to driving residual stress 

accumulations. To allow this to happen, it is necessary to have a net set value close 

to the shaft diameter in caisson without enJarged base. These facts were confirmed 

through the application Hamilton's Principie to tested caissons. 

In some caissons DLT were performed with natural and soaked soil 

conditions in order to know the collapsible influence in the mobilized resistances. lt 

was verified what 48 hours previous soaked soil resulted in lowest resistances than 

observed in the other caissons to the same energy levei. This fact may justify the 

harmful action ofthe water in the reduction ofresistance in collapsible soils. 

Keywords: caisson; dynamic loading; collapsible soil; dynamic loading test. 



Capítulo 1. 

INTRODUÇÃO. 

O ato de cravar estacas no terreno é tão antigo quanto a existência do homem, 

remontando até as primeiras civilizações, quando então construíam-se as palafitas em 

regiões alagadiças, sustentadas por pequenas estacas de madeira. 

Referências ao uso de estacas de madeira de cedro, na Babilônia, poden1 ser 

encontradas na Bíblia. Na Idade Média, estacas de madeira suportaram várias 

estruturas, principalmente em Veneza e na Holanda. Durante muitos séculos, as 

estacas eram de madeira, provenientes de árvores cujos galhos eram cortados, sendo 

cravadas com o menor diâmetro para baixo, servindo de ponta, até sua penetração no 

solo não ser mais possível. Esta condição, conhecida como nega, é uma função 

combinada da estratigrafia do solo e do limite de operação do mecanismo de 

cravação, que por sua vez era realizada manualmente, às vezes por máquinas rústicas 

operadas manualmente. 

Com a revolução industrial e a utilização da energia a vapor, mudou-se a 

situação drasticamente. O prin1eiro bate-estacas a vapor foi inventado por Nasmyth, 

em 1845, e transformou-se em um eficiente "cravador" de estacas. Paralelamente a 

estes desenvolvimentos, estruturas maiores, tais como pontes, cais e grandes 

edificios, requisitaram capacidade de carga de estacas mais elevada que aquelas 

disponíveis à época, sendo então necessária a execução de estacas e bate-estacas 
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mais potentes, evoluindo-se até os dias atuais. CHELLIS (1951) apresentou, através 

de ilustrações, o método de cravação destes mecanismos primitivos, percebendo-se o 

longo caminho de melhoria, pela qual a humanidade experimentou, no tocante aos 

sistemas de cravação. 

Naturalmente, com a cravação da estaca, surgiu a idéia de se tentar avaliar a 

capacidade de suporte de tal elemento, durante sua instalação. Como a instalação 

envolvia basicamente uma certa energia de cravação aplicada à estaca, resultante do 

produto do peso do martelo pela sua altura de queda, passou-se a utilizar a lei do 

impacto de corpos, de Newton, para a previsão da capacidade de suporte da estaca. 

Com isto, a partir do uúcio do século XIX, nasceram as famosas fórmulas dinâmicas 

de cravação, que foram extensivamente utilizadas por um período de mais de cento e 

cinqüenta anos. 

Entretanto, tais fórmulas mostraram-se u1eficientes na previsão de capacidade 

de carga das estacas, quando comparadas à realização de prova de carga estática, 

nestas mesmas estacas. Com efeito, ficou comprovado que a lei do unpacto de corpos 

não se adequava ao fenômeno da cravação, entre outros motivos, por esta apresentar 

um dos corpos (a estaca) preso em uma das suas extremidades, o que é contrário à 

teoria, uma vez que os dois corpos devem estar livres. 

A teoria da equação da onda foi estudada, matematicamente, ao longo do 

século XVIII, por D'ALEMBERT (1747), EULER (1748) e BERNOULLI (1753) 

(apud DANZIGER, 1991). Na metade do século XVIII, H. Moseley (apud ISAACS, 

1931) citou a possibilidade de se utilizar a teoria da equação da onda como um caso 

especial de aplicação na cravação de estacas. Entretanto, muitos autores afirmaram 

que D.V. Isaacs, no início da década de 30, fora o primeiro a notar esta possibilidade. 

Foi somente no início da década de 1950 até início de 1960, que E.A.L. Smith 

procurou adaptar a teoria da equação da onda ao problema da cravação de estacas. 

SMITH (1960) apresentou um método de análise de cravação de estacas que não 

empregava du·etamente a equação diferencial da onda, mas uma solução aproximada, 

expressa sob a forma do método das diferenças fmitas. Neste trabalho, este autor 

apresentou uma simulação detaU1ada da interação entre o sistema de cravação, 
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sistema de amortecimento e o sistema estaca-solo, simulando o martelo, capacete, 

cepo, coxim, a estaca e o solo. 

Entretanto, devido ainda à não utilização do sistema de aquisição de dados 

nessa época, necessitava-se de um estudo aprofundado dos parâmetros dos sistemas 

acima mencionados que influenciam a resistência mobilizada da estaca. Com o 

passar dos anos e com o advento do aperfeiçoamento de equipamentos eletrônicos, o 

sistema de aquisição de dados permitiu a medição direta e indireta dos parâmetros 

necessários à solução da equação da onda, tornando os resultados das análises mais 

refinados e fidedignos. A evolução do sistema de análise da equação da onda e do 

sistema de medição proporcionou a criação do Pile Driver Analyzer (PDA). Este 

equipamento, constituído de um computador portátil conectado a um par de 

acelerômetros e a um par de transdutores de deformação específica, efetua as análises 

da cravação da estaca, permitindo fornecer gráficos de força e velocidade contra o 

tempo, energia liquida que chega à estaca, tensões ao longo do comprimento da 

estaca e deslocamento máximo do topo da estaca, entre outras informações 

importantes. 

Nos dias atuais, programas computacionais foram criados para simulação da 

cravação de estacas, permitindo uma avaliação da eficiência do sistema de cravação, 

tais como peso do martelo, altura de queda, espessura do coxim e do cepo, tensões 

máximas nas seções da estaca, etc. 

Monitoramentos dinâmicos de estacas cravadas são hoje utilizados em todo o 

mundo, decorrente da rápida resposta que este sistema proporciona na determinação 

da resistência mobilizada, durante a própria instalação da estaca. Já há alguns anos, 

tem-se estendido este monitoramento a estacas moldadas in loco, como forma de se 

ter um mais rápido e menos oneroso processo de avaliação da resistência estática 

mobilizada das estacas, uma vez que, segundo MELLO AOKI & (1993), em estacas 

escavadas de grande diâmetro, pela maior mobilização de resistência, as provas de 

carga estáticas tornam-se enfadonhas e caras. 

Nesse sentido, MAGNUSSON et ai. (1985), HOLEYMAN ( 1992), LJKINS 

& HUSSEIN (1995) e HUSSEIN & LIKINS (1995) argumentaram que a experiência 
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obtida em muitos países mostra que ensaios de carregamento dinâmicos nesse tipo de 

estaca têm produzido resultados satisfatórios e confiáveis. A principal vantagem 

dessa téctúca seria - dado que verdadeiramente a interpretação do ensaio de 

carregamento dinânúco seja adequada -, a rapidez da realização do ensaio e sua 

econonúcidade. 

Com o intuito de se averiguar a aplicabilidade da técnica da equação da onda 

em tubulões escavados a céu aberto, embutidos em solo poroso, colapsível, ensaios 

de carregamento dinânúco, com o solo em estado natural e inundado, foram levados 

a cabo no campo experin1ental de Fundações da USP/São Carlos. Conconútante com 

a motútoração dinâmica empregada no ensaio, medidas de nega e repique, através do 

uso corriqueiro de lápis e papel, foram realizadas na ocasião do ensaio. Com efeito, 

estas medidas são efetuadas usualmente durante a cravação de estacas pré-moldadas, 

principalmente na fase final de cravação, constituindo-se como uma boa ferramenta 

de controle e comprovação da resistência estática mobilizada de estacas. 

De fato , pela sua simplicidade, baixo custo e controle satisfatório da 

resistência mobilizada de estacas cravadas, vislumbrou-se a possibilidade de se 

estender também os métodos que empregam medições de nega e repique aos 

tubulões, como uma garantia de se conhecer a resistência mobilizada em uma forma 

rápida e econômica. 

Abraçando essas idéias, o presente trabaU1o visa o estudo do comportamento 

de tubulões sob o efeito do carregamento dinâmico, a fim de se avaliar a resistência 

mobilizada pelo tubulão, através do impacto de um martelo caindo de alturas de 

queda crescente, num ensaio denonúnado prova de carga dinâmica, na concepção de 

AOKI (1989). 
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Capítulo 2. 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. 

2.1. Histórico da Aplicação da Equação da Onda em Estacas. 

2.1.1. Generalidades. 

Como relatado no Capítulo 1, o ato de cravar estacas acompanha o homem 

desde os seus primórdios. Entretanto, alguma noção científica deste 'processo deu-se 

apenas no inicio do século XIX, quando então alguns pesquisadores relacionaram a 

cravação de estacas a um fenômeno obedecendo a lei do impacto de corpos, 

concebida por I. Newton, no século XVII. 

Dessa forma, originaram-se as tais fórmulas dinâmicas, que tentam expressar 

a energia potencial total gerada à estaca, em relação à resistência à sua penetração no 

solo. Em outras palavras, poder-se-ia afirmar que tentam correlacionar o trabalho 

efetuado para a cravação da estaca, com sua capacidade de carga estática. 

Ora, como se sabe, a lei de impacto de Newton implica que os corpos sejam 

livres e que as deformações sejam da ordem de grandeza muitíssimo inferior àquelas 

observadas no impacto de um martelo com a estaca. De fato, não é de se estranhar 

que tais fórmulas dinâmicas tenham gerado discrepâncias em relação à capacidade de 

carga medida, através de provas de carga estáticas. 
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Dada sua importância lustórica, por um período supenor a 150 anos de 

emprego no processo de cravação de estacas, a despeito de seu desuso quase 

generalizado nos dias atuais, convém fazer um breve relato da utilização das 

fórmulas dinâmicas e suas limitações. 

2.1.2. As fórmulas dinâmicas. 

No trabalho de CUMMINGS (1940), há uma grande preocupação do autor 

em desqualificar a utilização de fórmulas dinâmicas de cravação, como uma forma 

de se estinmr a capacidade de carga estática de estacas. De acordo com o autor, a 

maioria destas fórmulas se baseia no princípio da conservação de energia, ou seja: 

(2.1) 

Onde: 

• Wr = peso do martelo; 

• H = altura de queda do martelo; 

• R = resistência oposta pelo solo à penetração da estaca; 

• S = penetração da estaca, sob um golpe de martelo; 

A parcela à esquerda da igualdade representa a energia disp01úvel por um 

martelo de peso Wr. que cai de uma altura H. O produto RS é o traball10 realizado em 

cravar a estaca a uma penetração S, sob uma resistência R do solo. Estas definições 

de R e S contêm certas implicações quanto à natureza destas quantidades. A 

definição de S não afirma se se está tratando com a penetração permanente (nega) ou 

com a penetração máxima (D). À época da publicação de seu traball1o, o autor 

afirmou que é fácil medir a primeira, enquanto a segunda, que inclui a compressão 

elástica temporária da estaca e do solo, necessita de dispositivo especial, daí ser 

rara1nente realizada em obra. A definição de R recai em assumi-la como constante ao 

longo da penetração da estaca, ou como uma grandeza variável, de acordo com o 

mostrado na Figura 2.1. A representação gráfica da Eq. (2.1) é dada na Figura 2.l.a. 

A penetração é considerada igual ao deslocamento OS, e a resistência constante com 

a penetração. A área hachurada representa o traball1o realizado para deslocar a estaca 

à distância OS, sob a resistência R. Este traballio, RS, deve ser igual à energia ou 
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trabalho WrH, que está disponível no impacto do martelo, se as perdas de energia são 

negligenciadas. 

R' 

a) b) c) 

FIGURA 2.1- Resistência versus penetração de uma estaca (adaptada de 

CUMMINGS, 1940). 

Contudo, em situação real, o diagrama resistência-penetração não é o 

apresentado na Figura 2.l.a, porque sempre existe compressão elástica temporária da 

estaca e do solo. Na época de seu trabalho, CUMMINGS ( 1940) afirmou que havia 

poucos estudos sobre a constância ou variabilidade da resistência R A possibilidade 

de uma resistência variável era muito maior que a de uma resistência constante. De 

fato, haveria uma única resistência constante, dada pela Figura 2.1.a, contudo, o 

número esperado de resistências variáveis seria praticamente infinito. As Figuras 

2.l.b e 2.l.c mostram a influência da compressão elástica, sob a óptica de duas 

condições de resistências variáveis. A área hachurada da Figura 2. l .a foi sobreposta à 

das Figuras 2.1.b e 2.l .c, a fim de mostrar como o fenômeno da cravação de estacas 

difere das considerações implícitas na Eq. (2.1 ). Na Figura 2. l.b, considera-se que a 

resistência mobilizada R" é muito pequena e que a resistência aumenta com a 

penetração, até alcançar um valor constante R' .. Na Figura 2.1.c, pressupõe-se que a 

resistência R" decresce com a penetração, até alcançar um valor constante R', sendo 

inferior à resistência R No primeiro caso, a estaca comporta-se como sendo cravada 

em areia, quando a resistência aumenta, pela própria compactação da areia. O 

segundo caso reflete o caso de cravação em uma camada de argila, em que a elevada 

resistência inicial pode ser atribuída ao set-up - ganho de resistência com o tempo -

que ocorre nesses solos, durante uma interrupção temporária da cravação. Em 

qualquer caso, R ' é a situação que melhor representa a resistência real da estaca. Nas 

Figuras 2. 1.b e 2.l.c, S é a penetração permanente (nega) e D, a penetração 
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(deslocamento) máxima. A distância SD representa a compressão elástica da estaca, 

que produz uma perda de energia cuja quantidade é medida pelas áreas praticamente 

triangulares SBC. Portanto, a Eq. (2.1) deve ser modificada, com a fmalidade de se 

levar em conta a variação da resistência com a penetração - através da inclusão de 

um coeficiente C -, além da necessidade de se computar as perdas de energia. Com 

efeito, tem-se a equação abaixo: 

w .. H == CRS + LE (2.2) 

Onde: 

• ~E = soma das perdas de energia. 

De acordo com CUMMINGS (1940), as várias fórmulas dinâmicas existentes 

(mais de 450, de acordo com SMITH, 1960, 1962) partem dessa forma geral, sendo 

os coeficientes de segurança recomendados os mais variados possíveis. Esse autor 

afirmou que todas as fórmulas dinâmicas conhecidas podem ser agrupadas em cinco 

classes fundamentais, diferindo entre si na avaliação das perdas de energia do 

sistema. Nesse estudo, é abordado que as hipóteses das fórmulas dinâmicas partem 

de vários conceitos errôneos, e.g., ao considerar a resistência sendo mobilizada 

instantaneamente ao longo de toda a estaca, ou subtrair duplamente as perdas de 

energia do sistema (o que já estaria embutido no coeficiente de restituição), ou ainda, 

aplicar a teoria do choque entre dois corpos rígidos, livres, formuladas por I. Newton, 

quando este mesmo autor previu a sua imperfeição na aplicação aos problemas de 

cravação de estacas. AOKI (1991) afirmou que a verificação de campo da capacidade 

de carga de estacas cravadas é tradicionalmente feita pela especificação da nega ao 

final da cravação, aplicando-se dez golpes do martelo, caindo de uma altura 

constante e medindo-se a penetração no solo. A nega para um golpe, igual a um 

décimo da penetração medida, é então introduzida em uma fórmula dinâmica de 

cravação que, supostamente, permitiria a determinação da resistência estática última 

da estaca. Contudo, a resistência calculada por uma fórmula dinâmica deve ser 

entendida como resistência mobilizada para aquele Júvel de energia aplicada (em 

fimção do peso e da altura de queda do martelo) e não como resistência mobilizada 

últin1a. É este ponto de vista que notieará esta tese, doravante. AOKI ( 1991) 

argumentou ainda que os gráficos de cravabilidade - nos quais mostram-se que as 

resistências últimas aumentam, à medida que as negas din1inuem - atendem à crença 
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errônea de que quanto menor a nega, maior é a resistência mobilizada última da 

estaca. Ter-se-ia então várias resistências últimas, uma para cada valor de nega, esta 

variando de zero até um valor máximo medido no campo. Ainda de acordo com esse 

autor, o conceito de resistência última, da curva de cravabilidade, não é coerente 

com: i) a noção intuitiva de ruptura, que implica em grandes deslocamentos; ii) o fato 

de ser única (constante) a resistência mobilizada última de cada estaca; e, iü) o fato 

de não se poder defuúr a resistência última com apenas um golpe do martelo. 

Modernamente, ainda se pode observar algumas aplicações de fórmulas 

dinâmicas à prática da cravação de estacas, às vezes baseadas na teoria da equação da 

onda, conforme os traball1os de TECHMAN & KLOS (1985), GOMES & LOPES 

(1986), BROMS & CHOO (1988), SAKAI et ai. (1996), entre outros. GOBLE et ai. 

( 1980) opinaram que, enquanto as fórmulas dinâmicas estão ainda em uso, há um 

processo de substituí-las rapidamente e é possível que seu emprego deverá 

desaparecer em poucos anos. 

2.1.3. Da teoria à utilização prática da equação da onda. 

MOSELEY (1843), citado por ISAACS (1931), foi o primeiro a afirmar que a 

cravação de estacas seria urna aplicação especial da teoria da equação da onda. 

Entretanto, parece que este traball1o não teve muita repercussão, haja vista que 

somente com o estudo de ISAACS ( 1931 ), começou-se a comparação de previsões 

de capacidade de carga entre as formulas dinâmicas e as propostas pela teoria da 

equação da onda. Antes, SAINT VENANT (1865) e BOUSSINESQ (1885), 

mencionados por TIMOSHENKO & GOODIER (1970), desenvolveram a equação 

da onda para o estudo do impacto na extremidade de uma barra de seção uniforme. 

FOX ( 1932) estudou uma solução matemática da equação da onda derivada de certas 

condições de contorno no topo e na ponta da estaca, considerando o coxim e o 

capacete equivalentes a molas visco-elásticas, e a resistência de ponta obedecendo a 

um comportamento plástico. Esse autor entendia por mola visco-elástica aquela que 

possui uma resistência elástica usual à compressão e, em adição, so:fi.'e uma 

resistência por atrito lateral do tipo viscoso e deslocamento permanente proporcional 

à força imposta. Ademais, á implicação de resistência de ponta plástica significa que 
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nenhum deslocamento da ponta da estaca ocorre até que as tensões de compressão 

alcancem um certo valor, após o que a ponta desloca-se sob tensão constante. 

Posteriormente, GRIME (1933) fez medições dinâmicas das tensões atuantes 

no topo, no meio e na ponta de uma estaca cravada, mediante a utilização de 

transdutores de cristal de quartzo. GLANVILLE et a/. (1938) publicaram os 

resultados de extensivo estudo matemático e experimental de cravação de estacas, no 

qual a teoria da propagação de onda fora utilizada. Estes autores acharam por bem 

simplificar algumas hipóteses concernentes às condições de contorno no topo e na 

ponta da estaca, a fim de expressar a solução da equação da onda em termos de 

quantidades mensuráveis na prática da cravação de estacas. Desta forma, não foram 

levados em conta os efeitos de deslocamentos permanentes e atritos laterais no cepo 

e coxim. Na visão dos autores, em um golpe de martelo, estes efeitos são pequenos, 

quando comparados com os efeitos elásticos, e o erro envolvido por negligenciá-los 

não será de muito rigor. Na prática, as condições reais na ponta da estaca não são 

puramente plásticas, mas parcialmente elástica e plástica. Para condições de cravação 

onde as tensões na ponta são importantes, e.g., em .. éstrato de elevada capacidade de 

suporte, a resistência está concentrada na ponta e uma grande parte do deslocamento 

é elástico. Uma condição de resistência de ponta com comportamento elástico foi, 

portanto, adotada, e quando aplicada a teoria a problemas práticos, uma equação 

aproximada foi usada, reunindo os deslocamentos elásticos e plásticos observados, a 

um deslocamento puramente elástico equivalente, no qual a teoria pode ser aplicada 

diretamente. Outras simplificações admitidas foram: i) o martelo é tão pequeno, 

comparado ao comprimento da estaca, que as tensões podem ser tomadas como 

induzidas instantaneamente em todo o martelo; ii) o cepo, o coxim e o capacete são 

equivalentes a uma mola elástica sem peso, através da qual a compressão é 

propaganda instantaneamente; iü) a resistência total para deslocar a estaca é 

concentrada na ponta, como é o caso quando a cravação é realizada em um estrato 

duro, como uma camada de pedregulho, perto da superficie do terreno; iv) o atrito 

nos cabos de sustentação do martelo é desprezível. 

GLANVILLE et a/. (1938) elaboraram vários gráficos que relacionam 

diferentes pesos de martelo, rigidez de coxim, etc., na determinação das tensões 

máximas no topo e na ponta de estacas, uma vez que a utilização de expressões 
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matemáticas da equação da onda, àquela época, envolvia um dispêndio de tempo 

exorbitante. As variáveis de importância na determinação das tensões de compressão 

são o peso e a altura de queda do martelo, a rigidez do coxim e a resistência de ponta 

da estaca. A combinação prática do deslocamento plástico ou permanente com o 

elástico, devido ao deslocamento recuperável do terreno, é convertido a um 

deslocamento elástico equivalente, pela adição do deslocamento elástico real, 

acrescido de duas vezes o correspondente à parcela do plástico real. Esta adição é 

baseada na admissão que o trabalho realizado na ponta, para a mesma tensão de 

compressão máxima, até o ponto em que o deslocamento é invertido, é independente 

das somas relativas dos deslocamentos elástico e plástico. Os autores utilizaram 

transdutores de deformação específica constituídos de cristais de quartzo piezo

elétricos, embutidos em vários pontos ao longo das estacas de ensaio. Um 

oscilógrafo de raios catódicos foi empregado para registrar com precisão altas 

freqüências de vibração, causadas pelo in1pacto do martelo. Foi necessário recorrer a 

um método de registro dos deslocamentos das estacas, que nada mais é que o 

corriqueiro emprego de uma folha de papel colada em uma prancheta, que por sua 

vez é firmemente fixada à face da estaca, através de grampos metálicos, e que pode 

ser muito bem observada, e.g., em CHELLIS (1951 ). Outra observação importante 

desse trabalho residiu no fato de que quanto maior a altura de queda do martelo, 

menor era a proporção do número total de golpes que causam ruptura estrutural da 

estaca, ou seja, existe uma altura de queda crítica do martelo, abaixo da qual não 

ocorre ruptura, exceto após um grande número de golpes. As investigações também 

mostraram que a maioria dos casos de ruptura estrutural de estacas é devida às 

tensões de compressão excessivas, que podem ocorrer em qualquer posição ao longo 

da estaca, mas em maior proporção no topo. 

CUMMINGS ( 1940) examinou as fórmulas dinâmicas de cravação, fez uma 

breve descrição da teoria da equação da onda e do trabaU10 de GLANVILLE et ai. 

( 1938), chegando à conclusão que esta teoria abria novos horizontes na análise de 

cravação de estacas. 

Não obstante esses pnmetros embasamentos teóricos indicarem um futuro 

promissor na análise da cravação de estacas cravadas, pela equação da onda, a 

praticidade desta análise só fora levada a cabo com o desenvolvimento de 
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computadores eletrônicos. Com isso, a solução numérica da equação da onda tornou

se possível de uma maneira rápida e eficiente. 

2.1.4. O legado de Smith. 

SMITH ( 1950) apresentou uma primeira solução da equação da onda 

para analisar os deslocamentos da estaca, usando um modelo simples para a 

simulação do sistema martelo-estaca-solo. SMITH (1955) estudou o impacto entre 

elementos estruturais esbeltos e a simulação de cox.ins, apresentando as equações 

básicas da resolução da equação da onda, através de um método numérico. Os 

objetos fazendo parte da ação foram representados por uma série de pesos 

concentrados, separados por molas sem peso. Neste estudo, o tempo durante o qual a 

ação ocorre é dividido em pequenos intervalos, adequados à natureza do problema. 

Os intervalos devem ser pequenos o suficiente para que, c·om erros desprezíveis, 

possa ser admitido que todas as velocidades, forças e deslocamentos sejam 

constantes em cada intervalo. O cálculo numérico se dá passo a passo, sendo 

calculadas em cada intervalo de tempo sucessivo, as variáveis deslocamento e 
" 

velocidade dos pesos, compressão das molas e forças exercidas pelas molas. 

SMITH (1957) realizou uma comparação da equação da onda com algumas 

fórmulas dinâmicas, e.g., de Hiley e a da revista Engineering News, em função da 

nega de cravação. Este autor concluiu que as fórmulas dinâmicas apresentam muita 

dispersão na estin1ativa da capacidade de carga das estacas, e não podem ser 

utilizadas para todos os tipos e comprimentos de estacas, ao contrário da equação da 

onda, que oferece uma solução matemática verdadeira. 

SMITH (1960, 1962) apresentou um modelo de análise que não resolvia, 

diretamente, a equação da onda, mas apresentava a integração numérica da equação 

da onda por computador, através do método das diferenças finitas. Neste modelo, 

considerou-se o desenvolvimento de atrito lateral ao longo do fuste da estaca, fato 

que não fora ainda explorado em seus trabaU1os anteriores, pela limitação dos 

cálculos complexos que isso exigiria. O autor também discutiu a simulação do 

sistema de impacto, de amortecin1ento e sua interação com o sistema estaca-solo. 
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Definiu os parâmetros envolvidos nas simulações e forneceu alguns valores típicos 

de alguns desses parâmetros, baseados na comprovação efetuada em casos práticos 

de cravação de estacas. Foram considerados ainda o pilão e o capacete como pesos 

individuais, sem elasticidade, haja vista serem curtos, pesados e rígidos. O cepo e o 

coxim foram representados por molas sem peso, podendo ter ou não um 

comportamento elástico. Quanto ao sistema estaca-solo, tanto a resistência de ponta 

como a resistência por atrito lateral possuem uma parcela estática e uma dinâmica. A 

parcela estática da ponta é admitida como elasto-plástica, conforme mostrado na 

Figura 2.2. 

Verifica-se nessa figura que, sob o golpe do martelo, a ponta da estaca move

se até atingir um deslocamento QT, denominado quake, comprin1indo o solo 

elasticamente tal que no ponto A, a estaca alcança sua resistência estática última Ru. 

O valor de QT é em geral considerado como sendo 2,5 mm (0, 1 polegada), e, após a 

ponta da estaca atingir o ponto A, ocorre a ruptura plástica e a resistência estática 

permanece igual a R1, até a ponta da estaca atingir o ponto B. Neste momento, a 

estaca repica com um deslocamento igual a QT, até que no ponto C todas as forças 

são iguais a zero. O deslocamento permanente, ou nega da estaca, é igual ao 

segmento S = OC = AB . Esta concepção fallta ao considerar o fator tempo. Algumas 

estacas penetram no terreno mais rapidamente que outras. Obviamente, o terreno irá 

oferecer mais resistência instantânea à rápido que à baixo deslocamento. É, portanto, 

licito, introduzir um fator de amortecimento viscoso ao sistema, como é comumente 

usado em problemas de vibração do terreno. 

O cálculo numérico da equação da onda fornece a velocidade instantânea da 

ponta da estaca em qualquer intervalo de tempo. Se esta velocidade instantânea é 

chamada de vp, e se ST é a constante de amortecimento do solo na região da ponta da 

estaca, então o produto ST.vp pode ser usado para aumentar ou dinlinuir a resistência 

do terreno, sob a ponta da estaca. A resistência viscosa é, certamente, temporária ou 

instantânea e não contribui para a resistência estática últin1a da estaca. Ainda de 

acordo com SMITH ( 1960, 1962), quando uma estaca é cravada, o solo sob a ponta é 

deslocado ou é levado a fluir lateralmente muito rapidamente. Contudo, o solo ao 

longo do fuste não é praticamente deslocado. O valor da constante de amortecimento 

do solo ao longo do fuste da estaca, SS, deve, portanto, ser menor que o valor de ST. 
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Foram sugeridos os valores de ST = 0,49 s/m e SS = 0, 16 s/m, respectivamente, para 

os coeficientes de amortecimento de ponta e de atrito lateral. A constante de 

amortecimento ST é utilizada para o cálculo da resistência mobilizada na ponta da 

estaca, enquanto a constante de amortecimento SS deverá ser empregada no cálculo 

das resistências laterais mobilizadas ao longo do fuste. 

2.1.5. Desenvolvimento de técnicas de medição e métodos computacionais ao 

modelo de SMITH (1960). 

TIMOSHENKO & GOODIER (1970) apresentaram a dedução da equação da 

onda, longitudinalmente, em barras de seção uniforme, a qual pode ser transposta 

para o caso de uma estaca de seção uniforme. Estudos teóricos sobre o assunto - com 

todos os passos das formulações, já devidamente compreendidas no meio técnico -

podem ser vistos farta e elegantemente em NAKAO ( 1981 ), NIY AMA et a/. ( 1982), 

NIYAMA (1983), NIYAMA (1985), NIYAMA (1991), MARTINS & SILVA 

(1990b), DANZIGER (1991), etc., só para citar a bibliografia nacional, entre tantas 

outras. 
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FIGURA 2.2- Resistência versus deslocamento adotado para o solo na ponta 

(adaptada de SMITH, 1960, 1962). 
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Resumidamente, a equação que governa a onda pode ser dada pela função de 

derivadas parciais de segunda ordem, 

Onde: 

• u = deslocamento de um elemento da estaca, ao longo do seu eixo 

longitudinal x; 

• t = tempo de viagem das ondas incidentes e refletidas; 

• c = l = velocidade de propagação da onda. 

(2.3) 

A velocidade c é uma constante que depende unicamente das propriedades do 

material da estaca. Na expressão acima, E é o módulo de elasticidade do material da 

fundação e pé a sua massa especí[fca. 

De acordo com DANZIGER (1991), citando FIGUEIREDO (1977), essa 

equação possui uma solução denominada de D'Alembert e é da forma: 

u(x, t) = f(x- ct) + g(x + ct) (2.4) 

As funções f e g representam duas ondas de deslocamento propagando-se 

em sentidos opostos, ao longo do eixo da estaca, com velocidade c , permanecendo 

válidos os efeitos de superposição. 

A partir do modelo de SMITH ( 1960), diversos trabaU1os contemplaram uma 

tentativa de meU1oria deste modelo, no sentido de se alcançar resultados mais 

acurados, principalmente com a preocupação, à época, de se atingir uma 

aproxinlação satisfatória da resistência mobilizada de estacas, comparando-se o 

procedimento de ensaio dinâmico com o estático. 

Com efeito, SAMSON et a/. (1963) desenvolveram um programa 

computacional baseado no traballio de SMITH (1960), a fim de gerar as soluções 
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teóricas da equação da onda. Analisaram a influência do peso e velocidade de queda 

do martelo, rigidez do coxim e cepo, propriedades de vários materiais constituintes 

da estaca, comprimento dos segmentos de divisões da estaca e os respectivos 

intervalos de tempo para a solução do elemento discreto, além das propriedades 

geotécnicas do solo, de interesse na aplicação da teoria da onda. Verificaram que o 

efeito de maior rigidez do coxim é produzir maiores tensões de tração na estaca. 

Notaram também que as tensões de compressão e tração aumentam com o 

incremento do módulo de elasticidade do material da estaca. Em particular, boa 

concordância numérica foi encontrada, entre as grandezas teóricas e efetivamente 

medidas. Os autores concluíram que futuras correlações entre a resistência à 

penetração, determinada pela teoria da onda, e a resistência estática da estaca, 

poderiam ser feitas, encorajando estudos neste sentido. 

FOREHAND & REESE (1964) apresentaram um estudo dos parâmetros do 

solo, necessários à análise da equação da onda, fornecendo valores típicos muito 

mms consistentes que aqueles fornecidos por SMITH ( 1960). Aqueles autores 

partiram de valores de quake encontrados na literatura, encontrando então uma faixa 

de valores de coeficientes de amortecimento que foram correlacionados às provas de 

carga estáticas, para em seguida, determinarem a distribuição das resistências 

laterais, ao longo do fuste, em várias combinações de tipos de solo e estacas. O 

número de conelações entre as provas de carga estáticas e os respectivos registros 

dinânúcos foi de 24, cujas comparações apresentaram resultados muito bons. Entre 

as muitas observações importantes deste trabalho, podem-se citar: i) aumentando-se 

os coeficientes de amortecimento de ponta e lateral, aumenta-se a nega, em 

golpes/em, para uma dada resistência mobilizada última; ii) um aumento do quake 

incrementa a nega, em golpes/em, isto é, mais difícil é o processo de cravação; iii) 

um aumento na porcentagem de resistência por atrito lateral causa dramático 

decréscimo na nega, em golpes/em, para uma dada resistência mobilizada última, 

mas quanto mais pesada for a estaca, menos este efeito é pronunciado; iv) um 

aumento no peso da estaca pode resultar em um decréscimo na nega, em golpes/em, 

para uma dada resistência mobilizada; contudo, em menores faixas de resistência, a 

diferença pode ser desprezada; v) um aumento no peso do martelo, mas com a 

mesma altura de queda, resulta em um decréscimo da nega, em golpes/em, para uma 

dada resistência, ceteris paribus; vi) um cepo mais macio geralmente resulta em um 
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acréscimo da nega, em golpes/em, mas este efeito é variável, dependendo do tipo de 

material constituinte da estaca, por exemplo. 

SCANLAN & TOMKO (1969) apresentaram um extenso trabalho sobre a 

previsão dinâmica da resistência mobilizada estática de estacas. O esquema de 

previsão consistia no emprego de quatro parâmetros elásticos, escolhidos como 

variáveis para regular o modelo proposto, tendo como dado de entrada a força 

medida no topo da estaca. Deste modo, o melhor ajuste entre os deslocamentos 

teórico e medido, do topo da estaca, conduzia à solução do problema, com a 

conseqüente determinação da resistência estática mobilizada. Posteriormente, os 

resultados foram confrontados com provas de carga estáticas, produzindo bons 

resultados. 

GOBLE et a/. (1980) relataram que exaustivos e profícuos estudos, levados a 

cabo na Texas A&M University e Case Inslifufe of Technology permitiram o rápido 

desenvolvin1ento e propagação da aplicação da equ&ção da onda na estimativa da 

resistência estática e outras informações de interesse de fundações em estacas. As 

pesquisas na última instituição foram responsáveis pela criação dos famosos métodos 

CASE e CAPWAP (Case Pile Wave Analysis Program). 

2.2. Monitoramento Dinâmico em Estacas. 

2.2.1. Instrumentação. 

Na opinião de GOBLE et a/. (1980), GLANVILLE et a/. (1938) foram os 

primeiros a utilizar instrumentação para a medida de tensões, durante a cravação de 

estacas. Entretanto, consultando a bibliografia a fundo, conforme citado no item 

2.1.3, constata-se que GRlME (1933) foi o pioneiro na utilização de instrumentação 

de estacas, através do emprego de acelerômetro piezo-elétrico, em cristal de quartzo, 

utilizado conjuntamente com um oscilógrafo de raios catódicos. HOUSEL ( 1965), de 

acordo com GOBLE et a/. (1980), utilizou uma célula de carga para medir a força no 

topo de estacas, e um acelerômetro para medir indiretamente os deslocamentos, com 

o intuito de estudar o desempenho de martelos de cravação. As leituras foram 
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registradas por um oscilógrafo de alta velocidade. Posteriormente, no ilúcio do 

projeto CASE, extensômetros elétricos eram fixados diretamente na parede de 

estacas de aço tubadas. Os silmis recebidos passavam por um amplificador AC e 

eram registrados em um oscilógrafo de alta velocidade. As medidas de aceleração 

eram feitas usando acelerômetros de cristal de quartzo de alta irnpedância. 

GOBLE et a/. ( 1980) afirmaram ai11da que o prm1eu·o sistema produziu 

medidas satisfatórias no campo, mas era de dificil uso e desperdiçava muito tempo 

nas leituras. Com o desenvolvimento ocorrido em eletrônica, nas últilnas décadas, 

melhorias no equipamento foram mtroduzidas. Células de carga foram desenvolvidas 

e testadas para uso em estacas tubadas. Em épocas ulteriores, transdutores de 

deformação específica foram desenvolvidos para uso com qualquer tipo de estaca. 

Novas meU10rias em condicionadores de si11ais permitil·am produzir amplificadores 

tipo DC, muito mais fáceis de se usar que aqueles do tipo AC. Acelerômetros de 

cristal de quartzo de baixa m1pedância foram criados, e gravadores de fita magnética 

portáteis, relativamente baratos, tornaram-se geralm~nte disporuveis, a partir da 

década de 1970. 

BERNARDI e/ a/. ( 1991a) e MARTIN & SILVA (1990a)afirmaram que, 

modernamente, o transdutor de deformação específica é construido com armação de 

alumínio, com uma geometria adequada, de modo a permitil· o máximo ganho para a 

ponte de extensômetros elétricos nele colados, o que faz com que o transdutor tenha 

uma alta sensibilidade, permitil1do desta forma o registro do maior número possível 

de informações, num reduzido espaço de tempo. 

O manual do PDA (PDI, 1997) descreveu que esses transdutores possuem 

quatro extensômetros elétricos (strain gages), de 350 ohms, montados em um arranjo 

tipo ponte de Wheatstone completa, para amplificar o efeito de variação de 

resistência proporcional à deformação da estaca. Segundo amda o manual do PDA, 

os acelerô1netros modernamente utilizados podem ser do tipo piezo-elétrico (mais 

usados) ou piezo-resistivos, com amplificador mcorporado, para reduzir problemas 

de ruído, sendo lineares até próxm1o de 5.000 g e 10.000 Hz, com sensibilidade perto 

de 1 mV/g (ou 1.000 g/V). A Figura 2.3 apresenta o detalhe da mstalação do 

acelerômetro e do transdutor de deformação específica, em suas formas atuais, que 
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apresentam a grande vantagem de serem reutilizáveis. Estes instrumentos são fixados 

aos pares numa seção da estaca, próxima ao seu topo, em posições diametralmente 

opostas, a fim de se obter uma média entre as leituras, precavendo-se de possíveis 

excentricidades entre o centro de aplicação do impacto do martelo e o eixo da estaca. 

PDI ( 1997) recomendou a instalação dos sensores a uma distância entre duas e três 

vezes o diâmetro da estaca (uma vez e meia é o minimo minimorum), a partir do 

topo, como meio de se evitar ruídos e danos aos mesmos. Pela Figura 2.4, percebe-se 

o detall1e da fixação dos sensores, conforme o tipo da estaca. 

2.2.2. O PDA. 

Há menção na literatura nacional e estrangeira de um grande número de 

sistemas eletrônicos para o monitoramento dinâmico de estacas, com ênfase na 

determinação da resistência mobilizada e na ii)tegridade de seções, os quais poderiam 

ser citados nos traballios de Van KOTEN & MIDDENDORP (1980a, 1980b) 

(sistema TNO), BERlNGEN et a!. (1980) (sistema DPT: Dynamic Pile Testing), 

CUTHBERT et a!. (1980), LIZI (1985), UTO et a!. (1992) (sistema DPA: Dynamic 

Piling Analyzer), BERNARDI et a!. (1991 b) e MACHADO et a!. (1994) (sistema 

IPTCASE), entre vários outros. Contudo, há que se ressaltar que o PDA constitui, 

atualmente, o sistema mais difundido no mundo, inclusive no nosso país, razão esta 

pela qual dar-se-á total exclusividade neste trabalho a este sistema de monitoramento 

dinâmico. 

LIKINS (1985, 1997) afirmou que o primeiro equipamento analógico para a 

realização de ensaios dinâmicos foi construído por G. G. Goble, na Case University. 

Posteriormente, a Pile Dynamics introduziu seu prin1eiro equipamento comercial 

(modelo DA, então denominado "O Computador"). A primeira vez que se usou o 

termo "Pile Driving Analyzer" aconteceu em 1974, com o modelo EA. Em 1981, a 

PDI resolveu, então, fabricar seu primeiro computador totalmente digital (modelo 

GA). Anos subseqüentes, acompanhando-se a revolução eletrônica, este modelo foi 

constantemente atualizado, sendo cada vez mais rápido e de menor dimensão, 

favorecendo seu uso no campo. O modelo corrente (P AK) foi lançado em 1991, em 

ambiente DOS, atua~nente já disponivel em versão Windows. 
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Nas palavras de LIKINS et a/. (l992b), em que pese a metltoria considerável 

pelos quais os equipamentos de medição dinâmica têm experimentado, há que se 

considerar a experiência ou não do operador na manipulação do equipamento e na 

interpretação dos resultados de ensaios dinâmicos, dado o fato que algumas decisões 

têm que ser tomadas, durante a cravação de estacas. Deste modo, modernamente, o 

PDA contém um amplo banco de dados e guia o engenheiro novato (ou inexperiente) 

na metl10r forma da execução de ensaios dinâmicos, de uma maneira interativa e 

amigável. Com efeito, na aquisição de dados, o programa solicita os números seriais 

dos transdutores, e o PDA então recupera suas calibrações em um arquivo de dados. 

Após a colocação dos sensores, o PDA automaticamente os balanceia e então 

determina se todos estão trabalhando corretamente e se as condições de sinal estão 

balanceadas e calibradas; sensores e cabos com mau funcionamento são 

identificados. Mais importante, a qualidade de dados deve ser avaliada, porque, sem 

bons dados de entrada, todos os ensaios são suspeitos. A qualidade de dados é 

investigada primeiro comparando-se proporcionalmente a força e a velocidade, sob 

impacto. Uma checagem rápida é feita do sinal medido. A qualidade de dados pode 

ser, além disso, checada automaticamente pela consistência entre a estabilidade de 

golpes e o transdutor. 

Ainda de acordo com LIKINS et a/. (1992b), o PDA pode automaticamente 

ajudar na determinação da velocidade de onda apropriada ao ensaio, diretamente de 

medidas efetuadas in loco. Se elevadas tensões são detectadas, à compressão ou à 

tração, então ambas são mostradas na tela do monitor. Se também altas tensões de 

flexão são notadas, então uma mensagem é exposta na tela e sugestões para ações 

"terapêuticas" são apresentadas, tais como melhoria no alinhamento do bate-estacas 

e/ou da estaca, ou ainda, troca do sistema de amortecimento. Altas tensões são 

certamente a causa principal de ruína estrutural de estacas. O programa sempre 

investiga os parâmetros avaliadores de dano na estaca. Se detectado, uma indicação 

da locação do dano suspeito é proeminentemente exposta; se a magnitude da ruúta é 

séria, uma mensagem avisa o operador. O PDA também verifica o desempenho do 

bate-estacas ou do sistema de cravação. Se o modelo do bate-estacas é fornecido 

como entrada, o PDA encontrará a taxa de energia líquida apropriada ao modelo, em 

um arquivo de dados. A energia transferida à estaca, encontrada no arquivo, é 
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comparada com a que está sendo executada, bem como as eficiências encontradas 

para os diversos golpes são também comparadas entre si. 

Aqueles autores afirmaram que a determinação da resistência mobilizada da 

estaca é de longe a mais dificil tarefa de teste para o engenheiro. Por esta razão, uma 

orientação adicional é incluída como uma ajuda para obter a solução mais desejada. 

O usuário inexperiente é perguntado sobre qual a carga de trabaU1o, o coeficiente de 

segurança e o tipo de solo em que se está realizando o ensaio. Por exemplo, solos 

finos, como argilas, comumente têm menor resistência durante a cravação, devido ao 

amolgamento do solo e efeitos de pressões neutras induzidas, e então ganham 

resistência (set-up) com o tempo de repouso, após a instalação da estaca. Em tais 

casos, a estaca pode ser cravada para uma menor resistência mobilizada e então 

obter-se a resistência total necessária devido ao ganho de sel-up. Outros solos exibem 

perdas de resistência com o tempo (relaxação), tais como estacas embutidas em 

folliellios ou siltes densos. Com considerações apropriadas da estaca e o tipo de solo, 

o PDA calcula mudanças esperadas que são então incluídas na capacidade de carga 

requerida. O sistema PDA também fornece sugestões, como qual o programa de 

recravação a ser recomendado, dependente do tipo de solo. 

LIKINS el a/. (1992b) argumentaram que estacas que experimentam altos 

repiques, devidos à grandes quakes, são perfeitamente identificadas. Similarmente, 

baixa resistência mobilizada (quando comparada com a força de in1pacto) em 

elevado número de golpes/nega, durante a cravação, talvez decorrida de solos com 

características de coeficiente de amortecin1ento também elevado, pode ser detectada. 

Tais condições são informadas ao operador novato, com as recomendações para 

análises fitturas. Isto evita à condução de resultados tipo "caixa preta", que os 

especialistas devem tratar mais cautelosamente. Estas palavras desses autores foram 

confirmadas posteriormente por GOBLE & LIKINS (1996). 

2.2.3. O método CASE. 

Um grande número de traball1os abordou exaustivamente o processo de 

dedução da equação fundamental do método CASE, como aqueles citados no item 
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2.1.5, de tal sorte que neste traball1o tal artificio será poupado. Ressalte-se, contudo, 

que após o impacto de um golpe de martelo no elemento de fundação, o tempo 

inicial, igual a zero, é considerado no instante em que a onda atravessa o nível da 

instrumentação. A onda descendente - incidente -, percorrendo uma distância 

conhecida, ao longo do fuste da fundação, tem sua amplitude reduzida de metade do 

valor do atrito lateral unitário, enquanto a onda ascendente - refletida - tem um 

incremento de mesmo valor. Ademais, a influência do solo começa a manifestar-se a 

partir do instante 2(L-Le)/c, com a chegada das primeiras reflexões. Neste caso, L é o 

comprimento da fundação abaixo dos sensores e Le é o comprimento enterrado da 

fundação (comprimento embutido no terreno) . Na equação do método CASE, 

verifica-se que a resistência total R., pode ser determinada através dos registros totais 

de força e velocidade, medidos no topo da estaca, durante a passagem da onda: 

Rt =Rd +R 

Em que: 

R1 = resistência total dinâmica; 

Rd = resistência dinâmica da resistência total; 

R = resistência estática da resistência total. 

E assim: 

Rd = Jc(2E;vn - R,) 

Ou ainda: 

(2.5) 

(2.6) 

(2.7) 

A resistência estática pode, então, ser obtida pela diferença entre a resistência 

total e a dinâmica. 

(2.8) 

Onde: 

• A = área da seção transversal da fimdação; 
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• Jc = coeficiente de amortecimento do método CASE; 

• Vtt = velocidade de pico do instante t1; 

• Fu =força medida no instante tt . 

A constante de amortecimento Jc depende do tipo de solo, sendo apresentado 

por RAUSCHE et ai. ( 1985) os valores recomendados na Tabela 2.1. Estes autores 

ressaltaram que, nos casos em que a velocidade da ponta é muito pequena, o valor da 

resistência estática R é aproximadamente igual ao da resistência total Rt e é 

praticamente independente da escolha do valor de Jc. Contudo, no caso de cravações 

muito fáceis, a velocidade da ponta da estaca é muito alta e, portanto, o valor 

calculado da capacidade de carga estática torna-se muito sensível ao valor escolhido 

de Jc. 

TABELA 2.1- Faixa de valores de Jc, sugeridos por RAUSCHE et ai. (1985). 

Tipo de solo Faixa de valores Valor de correlação 

Areia 

Areia Siltosa 

Silte Arenoso 

Si !te 

Argila Siltosa 

Silte Argiloso 

Argila 

sugeridos 

0,05-0,20 

O, 15-0,30 

O, 15-0,30 

0,20-0,45 

0,40- 1,70 

0,40-1,70 

0,60-1,1 o 

0,05 

0,15 

0,15 

0,30 

0,55 

0,55 

1, 10 

GRL (1 996) forneceu os métodos de cálculo das resistências estáticas para 

várias situações, dependentes de qual instante de tempo está-se trabalhando, e.g. , se o 

primeiro pico de velocidade, o segundo pico, ou ainda, o pico máximo, conforme 

mostrado na Figura 2.5. O método da resistência máxima (RMX) é empregado em 

situações de impactos de curta duração ou em solos com grandes valores de quake, 

onde a resistência de ponta não é completamente ativada no tempo em que as 

primeiras ondas de tensão alcançam a ponta da estaca. 
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FIGURA 2.5. Resistências mobilizadas vs. tempo, função de distintos picos de 

velocidade (adaptada de GRL, 1996). 

RMX é um método útil em estacas de deslocamento com grande resistência 

de ponta. De qualquer forma, é aconselhável aumentar o valor de Jc em cerca de 0,2, 

àqueles apresentados na Tabela 2.1, não devendo ser inferior a 0,4. Este método, 

quando aplicado em estacas com baixo valor de resistência de ponta, e altos valores 

de amortecimento (maior que 0,8) - embutidas em siltes ou argilas -, deve ser 

cuidadosamente verificada a possibilidade de superestimação no valor da resistência 

mobilizada. Além disso, a resistência RMX pode somente ocorrer em elevados 

deslocamentos, que podem ser inaceitáveis, do ponto de vista da fundação. R.MX 

com valor de Jc de 0,5 é freqüentemente uma boa solução inicial, a menos que o 

CAPW AP ou a experiência local sugiram valores maiores. O método automático 

RAU calcula a resistência - sem selecionar um valor de Jc - para o primeiro tempo 

onde a velocidade calculada da ponta da estaca é zero. Obviamente, quando esta 

velocidade é zero, o amortecimento é zero, e a resistência atuante na estaca é 

somente estática. Para estacas sem atrito lateral, RAU é independente de Jc, sendo, 

portanto, uma solução exata e recomendada para estacas com muito pouco atrito 

lateral. O aumento no atrito lateral reduz o valor de RAU. 

O método automático RA2 é usual em estacas que possuem resistência de 

ponta e moderada resistência por atrito lateral, sendo também independente de Jc. A 

aplicação deste método, que nem sempre apresenta resultados conservadores, deve 

ser confrontada com outros métodos de resistência, tal qual o RMX (para Jc = 0,5). 
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Se houver grandes discrepâncias, então comparações com o CAPW AP devem ser 

feitas, ou até mesmo com provas de carga estáticas. 

Para os métodos acuna, os deslocamentos monotonicamente aumentam 

(velocidade positiva para o prune1ro período 2L/c) e assim toda a resistência é 

mobilizada simultaneamente. Se a velocidade medida é negativa antes de 2L/c, então 

a região superior da resistência da estaca descarrega-se antes que a resistência na 

região inferior seja mobilizada. As resistências ocorrendo concomitantemente são 

então menores que a resistência total. Assim, a metade do atrito lateral na zona de 

descarregamento superior é adicionada como lll)l fator de correção. A resistência 

calculada por esse processo denomina-se RSU. 

DANZIGER et a/. (1993) afirmaram que os parâmetros geotécnicos que mais 

afetam o trecho inicial do sinal, até 2L/c, são a resistência mobilizada e sua 

distribuição ao longo da estaca, o amortecimento e o quake de ponta; em adição, os 

parâmetros que mais influenciam o trecho final do sinal são o quake de atrito e o 

fator de descarregamento. 

2.2.4. O método CAPWAP. 

O método CAPW AP - Case Pile Wave Analysis Program- semelhantemente 

ao método expedito CASE, foi desenvolvido no Case lnslitute of Technology. Sua 

origem é atribuída ao trabalho de RAUSCHE et ai. (1972), que apresentaram um 

método para determinar a distribuição da resistência do solo e as magnitudes da 

resistência dinâmica ao longo da estaca. Esses autores afirmaram que a presença de 

resistência no fuste e na ponta da estaca afeta a força no topo, de uma maneira 

precisa e previsível, tornando possível computar a localização e grandeza da 

resistência ao longo da estaca. 

Um modelo simples foi usado, que consiste em uma resistência ao 

cisaU1amento elasto-plástica e um amortecedor viscoso linear. No caso geral 

apresentado até essa época, em problemas dinâmicos onde as condições de contorno 

são conhecidas, somente a força ou a aceleração é utilizada como dado de entrada, 
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sendo então a outra quantidade calculada. Neste estudo, tanto a força quanto a 

aceleração são empregadas para determinar as características de distribuição da 

resistência do solo, incluindo as parcelas estática e dinâmica. Portanto, registros de 

força e aceleração ao longo do tempo são realizados, sendo os últimos usados como 

uma condição de contorno no topo da estaca, bem como as resistências do solo 

ajustadas até a força calculada (dado de saída) no topo casar com a força medida 

nessa região. 

Aqueles autores afirmaram que o método consiste, inicialmente, no cálculo da 

força no topo da estaca, considerando-a livre, ou seja, que não houvesse resistência 

ao longo de seu comprimento. O cálculo é feito em função do registro da velocidade, 

obtido por integração numérica da aceleração. A diferença entre a força calculada na 

estaca livre e a força medida no topo é a força devida à ação do solo. Assim, as 

forças de resistência versus tempo são conhecidas. Se uma estaca livre possui 

velocidade medida no topo e nenhuma resistência no fuste e ponta, uma estaca real 

no terreno tem a mesma velocidade no topo, e forças reais agindo ao longo de seu 

comprimento. Deste modo, a diferença de força no topo entre a estaca livre e a real é 

uma força agindo no topo de uma estaca fixa decorrente da ação de forças de 

resistência. Esta diferença é chamada de curva delta (Figura 2.6). Nesta figura, é 

apresentada uma série de curvas de força versus velocidade. A curva a representa o 

registro da velocidade medida, multiplicada pela impedância. A curva b indica a 

força medida. A curva c mostra a força no topo da estaca, supondo-a livre, a qual foi 

determinada tendo a curva a como condição de contorno de velocidade no topo. A 

curva d é denominada delta, que é a diferença entre as curvas b e c. As curvas b e c 

são similares até um instante após o impacto alcançar seu pico máximo, quando 

começam a surgir ondas refletidas provenientes da resistência por atrito lateral. 

De acordo com RAUSCHE et ai. (1972), a idéia de curvas delta foi aplicada 

no desenvolvimento de uma rotina automática para estin1ar as forças de resistência 

atuantes no fi1ste e na ponta de estacas. Numa primeira tentativa, as forças dinâmicas 

são concentradas na ponta da estaca. Uma parcela da força dinâmica pode ser 

encontrada de modelos simplificados para ser analisada posteriormente. Uma curva 

de resistência delta devida ao amortecedor do modelo é calculada e subtraída das 

curvas delta medidas, gerando uma função reduzida que reflete somente os efeitos de 
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forças de resistências cisaU1antes. Em decorrência do fato de que as forças de 

resistência localizadas próximas ao topo, apresentam seu efeito total em um tempo 

anterior ao das situadas nas regiões inferiores da estaca, é possível calcular em 

sucessão a magnitude de forças de resistência ao longo da estaca. Este procedimento 

é repetido iterativamente para eliminar os erros que resultam em negligenciar os 

efeitos de forças de resistência. Para encontrar erros, os valores de resistência 

previstos são postos em elementos correspondentes de um modelo de massa da 

estaca, e uma análise dinâmica é executada para produzir uma nova força prevista no 

topo. A diferença entre a força medida e esta previsão é uma nova curva delta que 

indica os erros na distribuição de forças de resistência prevista e dá a base para as 

correções pertinentes. O processo é repetido até que uma meU10r combinação de 
I . 

forças medidas e calculadas não pode ser dese)lvolvida. 

RAUSCHE et ai. (1994a, 1996) apresentaram o modelo do CAPWAP, 

segundo o qual consta em se dividir a estaca em Np segmentos, o solo no fuste da 

estaca em Ns segmentos e mais um segmento devido à resistência na ponta. Cada 

segmento do solo possui três incógnitas, a saber: resistência, quake e am01tecimento. 

A distribuição das resistências laterais pode ser diretamente determinada de parte do 

registro entre o tempo de impacto e o tempo da primeira onda ascendente. Os quakes 

podem ser calculados do período de tempo de aumento de resistência (tempo 2Lic 

após o impacto). As constantes de amortecimento são indicadas pela duração de 

ativação da resistência. LIKINS et ai. ( 1996) afirmaram que o CAPW AP é um 

rigoroso programa de ajuste de sinal, que usa os dados de ensaios dinâmicos para 

calcular a resistência estática mobilizada e sua distribuição ao longo do fi.1ste e da 

ponta da estaca, amortecimento do solo e rigidez, simulando ainda uma prova de 

carga estática na estaca. 

MELLO (1994) chamou a atenção de que, a despeito do fato do método 

CASE proporcionar análise da cravação de estacas em tempo real - o que é vantajoso 

por permitir uma tomada de decisão rápida -, o método CAPWAP, por sua vez, 

permite uma avaliação mais confiável, que em determinadas circunstâncias pode 

variar entre 15 % e 30 % da resistência estática mobilizada, determinada em provas 

de carga estáticas. 
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FIGURA 2.6. Curvas força e velocidade versus tempo (adaptada de RAUSCHE 

et ai., 1972). 

Ainda de acordo com o autor, a maior crítica à confiabilidade dos resultados 

do CAPW AP é a discretização do perfil de resistência, pois em virtude de nem 

sempre estarem embasadas por uma argumentação geotécnica, não é raro se 

abandonar estas informações, para se utilizar exclusivamente a resistência estática 

mobilizada total da estaca. Existem casos, por exemplo, cujo perfiJ obtido na 

modelagem, apesar de ter sido elaborado por operadores experientes, estabelece 

resistências acima do túvel do terreno, ou ainda, outros, em que extensos trechos de 

solo não contribuem com resistência lateral à estaca. 

Ainda de acordo com MELLO (1994), o caráter subjetivo da análise, aliado 

ao estudo de um único golpe, dentre outros, constituem dois aspectos que precisam 

de reflexões futuras, a fim de permitir análises mais fidedignas . 

DANZIGER (1991) e DANZIGER et ai. (1996) ativeram-se à questão da 

unicidade da solução da equação da onda, pelo método CAPWAP, a partir da 

verificação dos parâmetros mais susceptíveis à variações. Concluíram que a solução 

não é única, ou seja, existem vários conjuntos de parâmetros que produzem curvas de 

velocidade sinmlada ajustadas à curva de velocidade medida. Deve-se atentar para a 

importância desta conclusão, uma vez que o demorado processo para se proceder à 
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apenas um ajuste deve fazer com que, na prática, a primeira solução obtida seja 

considerada como correta, sem se ater a uma interpretação aprofundada dos 

resultados. Portanto, se não houver um rigoroso processo de interpretação das 

análises CAPWAP, estas podem fornecer resultados destoantes. 

NIY AMA et ai. (1982) ressaltaram que os programas ditos iterativos 

envolvem na realidade iterações manuais feitas por técnico especializado, do qual se 

requer experiência para que se consiga ajuste satisfatório das curvas medidas e 

calculadas, em menor tempo possível. NaturaLmente, já foram realizadas tentativas 

de se automatizar tais iterações, porém, aparentemente, não apresentaram resultados 

satisfatórios, principalmente para estacas longas, como ocorrem em estruturas off

shore. 

NIY AMA ( 1985) ressaltou que o método interativo homem-máquina, como é 

o caso do CAPW AP, reveste-se de uma certa subjetividade inerente ao processo, 

principalmente quanto a parâmetros do solo e a avaliação da possível variabilidade 

dos resultados decorrentes deste fato nunca foi quantificada, ou pelo menos não se 

tem notícia de dados publicados. Por outro lado, deve-se ressaltar também a 

constatação de que, normalmente, as soluções, quanto aos valores de resistências 

mobilizadas, apresentam pequenas dispersões, independentemente dos operadores, 

verificando-se diferença maiores nos parâmetros descritivos do solo, como o quake e 

o amortecimento. 

A propósito do comentário de NIY AMA (1985), CHAN et a/. (1995), CHOW 

e/ ai. (1995) e LIU et ai. (1996a) encontraram muito boa concordância, em relação à 

interação homem-máquina, aplicando o conceito de redes neurais, às análises 

dinâmicas de estacas cravadas. 

GOBLE (1986), apud DANZIGER (1991), mencionou o fato de que a 

prin1eira versão do programa CAPWAP, cuja rotina foi apresentada por RAUSCHE 

et ai. (1972), utilizava um sistema totalmente automatizado, não requerendo qualquer 

interação com o usuário. Com o advento dos computadores pessoais, tornou-se 

possível e facilitada a interação homem-máquina. 
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2.2.5. Cravabilidade. 

A cravabilidade exerce papel preponderante na cravação de estacas, uma vez 

que permite a previsão de um bom sistema de cravação, incluindo massa do martelo, 

altura de queda, sistemas de amortecimento, tensões de cravação e resistência 

mobilizada. Basicamente, o estudo da cravabilidade consiste na utilização da 

equação da onda para estimar a resistência que pode ser atingida por um determinado 

sistema martelo-solo-estaca. Conhecendo-se ou avaliando-se a resistência do solo, 

compara-se esta com a que pode ser atingida pelo referido sistema martelo-solo

estaca. Assim, tem-se a possibilidade de previsão da cravabilidade. Como 

conseqüência do estudo da cravabilidade, pode ser obtida a correta escolha do 

equipamento de cravação. Esse fato é de grande importância, inclusive econômica, 

pelo alto custo envolvido na utilização destes equipamentos. Uma escolha 

inadequada pode, eventualmente, exigir a mobilização de outro tipo de equipamento, 

significando grandes prejuízos. O que, entretanto, ocorre normalmente, é a 

verificação da possibilidade de se utilizar um determinado equipamento, entre alguns 

disponíveis, e prever-se o seu desempenho. 

Dentre os vários programas utilizados para tal fim, destaca-se o WEAP. De 

acordo com GOBLE et al. (1980), o WEAP foi criado para melhorar as análises de 

sistemas de cravação com acionamento a diesel. Citando-se ainda GOBLE & HER Y 

(1985), o programa WEAP (Wave fiquation tl.nalyses of E..ile Driving) apareceu em 

1976 (GOBLE & RAUSCHE, 1976), sob o auspício do United States Department of 

Transportation - Federal Higway Administralion - FHA. Pouco tempo depois, o 

incremento generalizado da análise deste programa da equação da onda veio sob 

pesada crítica de alguns fornecedores de estacas. Eles afirmavam que o programa 

sistematicamente subestimava a resistência mobilizada de certos tipos de estacas. Em 

1978, dados de provas de carga estáticas, coletados pela Union Metal Company -

UMC, foi analisado pelo Piling Research Laborat01y da Universidade do Colorado. 

Em um relatório submetido à FHA, foi concluído que, baseado nos dados fornecidos 

pela UMC, as reivindicações dos fornecedores tinham fundamento. Finalmente, em 

1982, a UMC financiou uma pesquisa concedida à Universidade do Col01·ado para 

modificar o WEAP, a fim de incluir a análise de tensões residuais no estudo da 

cravabilidade de estacas. 
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GOBLE & HERY (1985) afirmaram que a existência de forças cisall1antes na 

interface estaca-solo de uma estaca não sujeita à carga tem sido conhecida há muito 

tempo. Originalmente, a existência deste fenômeno, conhecido como tensões 

residuais, foi conhecida pela análise de provas de carga estáticas em estacas 

instrumentadas. Nas palavras desses autores, HOLLOWA Y e/ a/. ( 1978) 

investigaram as tensões residuais produzidas durante a cravação de estacas, 

desenvolvendo um programa de computador que realizou uma análise de equação de 

onda incluindo estas tensões. Um interessante resultado deste estudo foi a implicação 

que o fenômeno da profundidade crítica verificado em areias era somente a 

manifestação da ocorrência de tensões residuais em estacas. 

O algoritmo usado por HALLOWA Y et a/. ( 1978) consiste basicamente em 

realizar a análise dinâmica até um tempo em que a energia cinética da estaca torna-se 

pequena. Após a conclusão da análise dinâmica de um golpe de martelo, os 

deslocamentos finais do solo são usados como as condições iniciais para um 

subseqüente golpe do martelo. Esta operação é repetida até que um critério de 

convergência seja satisfeito. A natureza básica desse múltiplo golpe faz com que a 

análise cause um grande aumento no tempo de processamento, uma vez que a 

convergência pode ser um pouco lenta. O WEAP usa o modelo básico de SMITH 

(1960) para representar a estaca, solo e sistema de cravação. A estaca e o sistema de 

cravação são modelados como uma série de massas e molas discretizadas, sendo o 

solo representado por uma série de molas de comportamento elasto-plástico, com 

amortecedores do tipo linear. GOBLE & HERY (1985) apresentaram uma 

modificação no programa WEAP, denominando-o CUWEAP. Este programa segue o 

mesmo conceito geral conforme sugerido por HOLLOWA Y e/ a/. (1978), isto é, os 

sucessivos impactos são analisados, cada um usando os deslocamentos permanentes 

das análises anteriores. 

RAUSCHE et a/. (1992) mostraram uma nova modificação do WEAP, sob a 

versão GRL WEAP. Estes autores são de opinião que dois erros principais ainda 

persistem no estudo da cravabilidade de estacas: o primeiro é o desconhecin1ento do 

desempenho do sistema de cravação e o segundo é a falta de informações suficientes 

sobre o comportamento dinâmico do solo. O primeiro pode ser eliminado por 

medidas no topo das estacas, já o segundo pode ser eliminado, ou pelo melhor 
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conhecimento dos parâmetros de amortecimento e quake, ou por um modelo mais 

realista do solo. O programa GRL WEAP oferece várias opções para o cálculo de 

amortecimento de solo. Este programa tem sido grandemente aceito e usado em 

muitos países em volta do mundo. Seu manual recomenda que a resistência de 

amot1ecimento seja calculada de acordo com o método original de SMJTH ( 1960) e 

inclui ainda uns poucos parâmetros de amortecimento propostos, que na maioria das 

vezes produz resultados precisos. A maioria destes valores é idêntica àqueles 

originalmente propostos, contudo, uma vez que não há óbvia Ligação entre o modelo 

de SMJTH (1960) e parâmetros de ensaios geotécnicos do solo realizados in loco, 

várias investigações do comportamento dinâmico de estacas têm expressado que o 

método atual é inseguro, para as condições de solo não ensaiado previamente ou 

determinadas condições extremas (e.g., velocidades de estacas muito baixas ou 

altas), para os quais não existem muita experiência sobre o assunto. Ensaios 

dinâmicos executados em laboratório também indicaram que as resistências de 

amortecimento não variam linearmente com a velocidade da estaca, como é 

normalmente considerado no método original da equação da onda. 

Ainda de acordo com aqueles autores, a aceitação de novos modelos de solo 

tem sido lento, provavelmente porque nenhum dos pesquisadores tem sido capaz de 

demonstrar uma melhor conelação entre previsões dinâmicas e resultados de provas 

de carga estáticas, comparados a métodos existentes de estin1ativa de resistência 

mobilizada. De fato, uma completa série de parâmetros aceitáveis de resistência 

dinânúca do solo está ainda faltando para o modelo de amortecimento não-linear. 

Ademais, não é certeza que um modelo de amortecimento mais realista possa 

produzir uma melhoria na previsão de capacidade de carga das estacas. 

2.2.6. Controle da integridade da seção. 

É possível detectar um dano estrutural em uma estaca, ou uma anomalia em 

sua seção, pela mudança da impedância verificada durante a passagem de ondas de 

tensão ao longo da seção avariada (AUTHIER & FELLENIUS, 1980a; AL VIM et 

a!., 1991; HARTUNG et ai., 1992; LIKINS et ai., 1993). PDI (1997) mencionou que 

para uma estaca uniforme, uma onda de tensão ascendente deve ser observada 
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somente após a reflexão na ponta da estaca e deve, portanto, retornar no tempo 2Lic, 

após o impacto. Se, por outro lado, uma onda de tensão ascendente é observada antes 

de 2Lic, pode ser devida a uma mudança de impedância (área de seção reduzida ou 

possível dano estrutural). A impedância (Z) é definida como Z = (ENc), onde os 

termos em questão já foram devidamente definidos nas seções anteriores. 

PDI (1997) asseverou que há um coeficiente que exprime a condição da seção 

de uma estaca, expresso pelo símbolo p. Para uma estaca sem dano, P será igual a 

1,0. A expressão de P considera que a impedância reduz-se para a seção de uma 

estaca longa. Se a redução é muito localizada, uma onda de compressão ascendente 

será gerada no aumento de impedância de Z1 a Z2, que deve mascarar parte da 

redução inicial e produzirá valores de P maiores. É também improvável que o valor 

de p sempre alcançará o valor de zero devido à resistência do solo abaixo da quebra 

da estaca. Outro possível fator de contribuição é a falta de consideração para 

amortecimento. Para "compensar" estes efeitos, tem também sido proposto que o 

termo da resistência seja dobrado. Felizmente, em muitos casos, há freqüentemente 

pouca resistência de qualquer tipo acima da zona do dano, uma vez que esta é 

geralmente relativamente próxima do topo da estaca, em solo de baixa resistência. 

Nestes casos, dobrando-se uma resistência pequena, não se estará mudando 

dramaticamente as análises efetuadas. Pode-se afirmar com absoluta certeza que se 

um problema na área da seção da estaca é detectado, então a estaca está 

definitivamente com dano. Se uma estaca uniforme apresentar P menor que 1,0 antes 

de 2Lic, a estaca está com dano na posição x = ct/2 (onda refletida, após o impacto) e 

a redução da área da seção transversal pode ser calculada. A Tabela 2.2 apresenta a 

escala de classificação comumente utilizada na avaliação da integridade de estacas. 

TABELA 2.2- Condições de integridade de uma estaca, a partir do valor de p (PDI, 

1997). 

p Condições da Estaca. 

1,0 Unifom1e 

0,8 a 1,0 Dano leve 

0,6 a 0,8 Danificada 

< 0,6 Quebrada 
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O índice p é uma medida da seção transversal remanescente. Desta forma, se 

esse índice torna-se igual a 0,6, é improvável que uma estaca de concreto resistirá à 

impactos adicionais e uma deterioração adicional será, portanto, provável. Reflexões 

distintas da ponta da estaca são raramente observadas com p < 0,6. As razões pelas 

quais p não apresenta valor zero para estacas completamente quebradas, incluem o 

amortecimento da estaca, as resistências estática e dinâmica do solo, sob a nova 

extremidade da estaca (localização do dano), talvez ainda anexada às cordoall1as 

pro tendidas, entre outras. SEITZ ( 1992) relatou o estado-da-arte sobre a aplicação de 

impactos de baixa energia na determinação da integridade de seção transversal de 

estacas, explorando todo o desenvolvin1ento teórico e melhorias desta técnica no 

comportamento dinâmico das ftmdações. 

2.2.7. Tensões de cravação. 

De acordo com o exposto em PDI ( 1997), danos em estacas são geralmente 

resultados de mau alinhamento do bate-estacas (carregamento excêntrico) ou altas 

tensões de cravação. A deternúnação das tensões de tração, principalmente em se 

tratando de estacas de concreto, adquire grande importância à medida que se pode 

controlar a energia para que não sejam atingidas as tensões máximas previstas em 

projeto e que possam vir a danificar as estacas (BALECH & AOKI, 200b). Durante a 

cravação, podem ocorrer danos de variadas naturezas que podem não ser detectados 

na superfície. Evidentemente, este fato compromete o comportamento esperado para 

a estaca. Hoje, a técJúca desenvolvida permite avaliar a extensão e a localização do 

dano ou a quebra sofridos pela estaca, seja de concreto, de madeira ou de aço. Se a 

resistência oferecida pelo solo é pequena, as ondas ascendentes serão de tração e 

retornarão ao sistema de origem no tempo 2L/c. De acordo com GONÇALVES 

( 1991 ), as tensões atuantes nas estacas, durante a cravação, podem atingir valores 

muito elevados em alguns pontos da estaca, não propriamente na seção 

instrumentada. No caso de estacas de concreto, os valores elevados das tensões de 

tração preocupam mais que os valores das tensões de compressão, a magnitude e a 

posição de sua ocorrência. Este autor preconizou que é razoável, sempre que 

possível, a cravação de estacas pilotos na obra, a fim de se tentar, numa fase i.Júcial, 
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adequar o sistema de cravação às condições das estacas ou vice-versa, adequar a 

resistência estrutural das estacas ao sistema de cravação. 

2.2.8. Eficiência do sistema de cravação. 

GOBLE et ai. (1980) argumentaram que qualquer análise dinâmica de estacas 

depende principalmente de uma previsão realista do desempenho do sistema de 

cravação. A eficiência do sistema de cravação pode ser definida como a razão entre a 

energia cinética real (líquida) que chega ao topo da estaca, e a energia potencial, 

função do peso e altura de queda do martelo, durante o impacto. Usando medidas de 

força e aceleração no topo da estaca, a energia transferida ao ponto de medida pode 

ser determinado usando a seguinte equação: 

I 

E(t) = JF(t)v(t)dt (2.9) 
o 

Onde: 

• E(t) =energia liquida transferida à estaca, no ponto de medição. 

O máximo da função E(t) ocone pouco antes do início do repique da estaca, 

sob in1pacto de um golpe de martelo. De acordo com aqueles autores, os 

pesquisadores do Michigan Department of Highways denominaram essa energia 

máxima como ENTHRU, ou máxima energia transferida EMX. Um novo conceito de 

eficiência pode ser definido, como a razão entre ENTHRU e a energia potencial 

disponível do impacto do martelo - denominada de mdice ou razão de transferência 

total, ou ainda, eficiência de energia transferida (Eu). Esta eficiência pode ser tão 

baixa quanto 10% ou alcançar valores tão altos quanto 85%, sob condições 

favoráveis. PDI (1997) definiu ainda a eficiência do martelo, razão entre as energias 

cinética (T) e potencial disponível (EPD), e a eficiência do sistema de cravação 

(razão entre EMX e T). Diversos autores têm sugerido que muitos especialistas ainda 

confundem esses mdices entre si, fornecendo dados na literatura técnica não muito 

fidedignos. 
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2.3. Métodos Baseados na Medição da Nega e Repique Elástico. 

CUMMINGS (1940) citou a experiência do Corpo de Engenheiros Civis da 

Marinha dos Estados Unidos, que já em 1927, determinou medidas de deslocamento 

do topo de estacas e do martelo de cravação, através de lápis fixados nesses 

elementos, que faziam o registro impresso, num cilindro rotativo. Neste experimento, 

os engenheiros da Marinha constataram que a estaca, sob o efeito do golpe do 

martelo, comporta-se como uma barra elástica. 

MACHADO & DIONISI (1991) afirmaram que investigações há tempo 

foram feitas para avaliar a resistência mobilizada de estacas, através da medição do 

repique elástico medido no final da cravação. O uso desta técnica representa uma 

alternativa simples e potencialmente mais precisa de controle de cravação, em 

relação ao método convencional, que utiliza o valor do recalque permanente (nega) a 

cada golpe. Além disso, o custo de sua aplicação é muito baixo, se comparado com o 

das provas de carga estáticas e dinâmicas, normalmente utilizadas quando se requer 

maior precisão. Entretanto, o principal obstáculo à aplicação desta téctúca é a falta de 

um sistema de medição do repique no campo que seja ao mesmo tempo preciso e 

eficiente, pois a técnica tradicional de medida do repique, onde o deslocamento é 

registrado manualmente, através de cavalete, lápis e papel, é extremamente simples, 

porém imprecisa. Por essa razão, esses autores apresentaram o equipamento 

denominado Repicômetro, que registra e processa sinais proveruentes de um sensor, 

os quais descrevem o deslocamento de uma seção instrumentada da estaca ao longo 

do tempo, devido ao golpe do martelo de cravação. O sistema foi projetado para 

fornecer a resolução de O, 1 mm na medida, o que permite obter uma precisão muito 

acin1a da necessária no resultado final. A partir destes valores, é calculada a 

resistência de ponta mobilizada no golpe, através da formulação proposta por UTO et 

ai. (1985). 

AOKI et ai. (1990, 1992) e AOKI (1991) procuraram obter medidas mais 

precisas da nega e repique, criando o aparelho denonú.nado RDD (Registrador de 

Deslocamentos Dinâmicos), consistindo basicamente, em um cilindro metálico, com 

6,3 em de diâmetro e 13 em de altura, ao qual se fixa uma folha de papel com 

carbono, em cuja superficie uma ponteira metálica registra os deslocamentos da 

estaca, sob o golpe do martelo. De acordo com esses autores, o sinal registrado pelo 
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RDD representa, de maneira direta, a própria solução da equação diferencial da 

equação da onda, além de fornecer o deslocamento permanente (nega) para cada 

golpe do pilão. Numa comparação com registros pelo PDA, este obtém a função 

deslocamento por integração dupla da aceleração medida no topo da estaca e não se 

obtém o deslocamento permanente (nega). Com o registro do sinal de deslocamentos 

pelo RDD, elin1inam-se as in1precisões do sinal do repique obtido manualmente com 

lápis (espessura do risco, eventual movimento da mão do operador no plano vertical 

e outros). Esse sistema também utiliza a formulação de UTO el al. (1985) para a 

avaliação da resistência mobilizada. 

Algumas outras técnicas de medição foram propostas, na literatura 

estrangeira: SAKIMOTO et ai. (1985) projetaram o Electro-Optical Displacemenl 

Meter, ou Medidor Eletro-Óptico de Deslocamento, que é um dispositivo baseado na 

medição dos deslocamentos, através de uma câmera, apropriadamente afastada da 

estaca a ser ensaiada (cerca de 30m). UTO el ai. (1989) adotaram um equipamento 

denominado Dynamic Piling Analyzer (DPA), ou Analisador de Cravação Dinâmica, 

que consiste em medir-se os deslocamentos de uma estaca, pela utilização de um 

acelerômetro piezoelétrico, aftxado no seu topo. Os deslocamentos são obtidos, como 

no caso do PDA, pela integração dupla da aceleração, ao longo do tempo. Os autores 

são de opinião que esse método é muito eficaz em locais de dificil acesso, como 

estacas cravadas no mar, dada a não necessidade de se utilizar um referencial fixo. 

De posse dos valores de nega e repique, medidos no campo por qualquer dos 

métodos acima mencionados, resta então a estimativa da resistência mobilizada, a 

qual pode ser feita com base em alguns das formulações mostradas nas seções 

seguintes. 

2.3.1. Método de CHELLIS-VELLOSO. 

CHELLIS (1951) apresentou várias fórmulas dinâmicas de cravação que 

permitem determinar a resistência estática mobilizada, considerando as perdas de 

energia decorrentes do processo de cravação, como, particularmente, a fórmula de 

Hiley: 
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(2.1 O) 

Onde: 

• Wr =peso do elemento de fundação; 

• er = eficiência do martelo; 

• ec = coeficiente de restituição; 

• C1 =compressão temporária do sistema de amortecimento; 

• c2 =compressão temporária da fundação (encurtamento elástico do fuste); 

• C3 = compressão temporária do solo sob a ponta da fundação (quake de 

ponta); 

• C= compressão temporária total(= C1+C2+C3). 

A fim de diferenciar algumas variáveis determinadas de acordo com o 

procedimento dos métodos de medição direta da nega e repique, através de lápis e 

papel, daquelas encontradas via análises CAPW AP, convém, então, adotar 

simbologias também distintas. De fato, aqui C2 e C3 representam, respectivamente, o 

encurtamento elástico e o quake de ponta, enquanto estas mesmas variáveis 

receberão a simbologia de Ee e QT, posteriormente, nas análises CAPWAP. 

Retornando à Eq. (2. I 0), o denominador do prin1eiro termo da direita representa o 

deslocamento total sob o golpe do martelo. A compressão temporária é constituída 

pelo termo ~(C1+C2+C3) e o deslocamento permanente (nega) pelo termo S. 

Medidas de campo indicam que o valor total de compressão temporária na estaca e 

terreno fi·eqüentemente não é tão grande quando calculadas com o comprimento total 

da estaca L. Isto é devido ao fato que o atrito sobre a face lateral da estaca absorve 

considerável energia antes que ela possa alcançar a ponta. Portanto, ao invés de L, é 

levado em conta o valor de I, que deve ser tomado como a distância do topo da estaca 

ao centro de resistência à cravação. 

Ainda sob as palavras de CHELLIS (195 I), gráficos de números de golpe por 

deslocamento contra a profundidade, traçados durante a cravação de estacas, 

mostram um grande aumento no número de golpes quando os deslocamentos tornam

se pequenos. Estes gráficos variam de acordo com martelos de diferentes pesos ou 

energias. O centro exato de resistência à cravação não é importante, porque um erro 
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de vários centúnetros, em uma estaca longa, deve evidentemente afetar um pouco o 

valor de C2; entretanto, afeta menos ainda o valor de C e, muito menos, o valor S + 

(C/2). 

Medidas de campo podem facilmente ser tomadas para medir a soma dos 

deslocamentos C2 e C3, como o procedin1ento exposto por GLANVILLE et ai. 

( 1938) e CHELLIS ( 1951 ). Ainda de acordo com este últin1o autor, uma vez que as 

leituras são feitas em pontos abaixo do topo da estaca, deve-se levar em conta a 

elasticidade da parte da estaca acima do local em que se fixa o papel de registro dos 

deslocamentos. Outras medidas de campo têm levado em consideração apenas o 

valor de C2, quando estacas metálicas de perfil H atravessam camadas de solo que 

oferecem muito pouco atrito lateral, estando as pontas apoiadas em rocha, cujas 

cravações se dão sem qualquer tipo de sistema de amortecimento. Assim sendo, a 

própria estaca pode ser considerada como uma mola de aferição para checar o valor 

da resistência estática mobilizada, uma vez que esta varia com C2, segundo a 

expressão: 

C = RI 
2 AE 

(2.11) 

O valor de C1 é mais difícil de se medir e, uma vez que uma diferença neste 

valor alterará muito pouco a resposta final da medida de R, é preferível não medi-lo . 

A área A deve ser tomada como a média das áreas da seção transversal do topo e do 

centro de resistência à penetração, ao invés da média das áreas do topo e da ponta, a 

menos que a parcela de ponta seja preponderante na resistência estática da estaca. 

Um método para determinar a proporção da energia aplicada que resulta em 

deslocamento permanente da estaca pode ser realizado durante a cravação. 

Basicamente, o método consiste em variar a altura de queda do martelo e determinar 

a penetração para cada golpe, cujos pares de valores são marcados em um gráfico, 

conforme a Figura 2.7. Ao se unir os pontos, tem-se uma reta, que ao interceptar o 

eixo das alturas, determina um valor da altura correspondente a uma penetração da 

estaca igual a zero. Esse ponto representa também a medida de todas as perdas de 

energia do sistema, representadas pelo termo ~(C 1 + C2 + C3). Se forem realizadas 

medidas de (C2 + C3) no campo, o valor resultante pode ser subtraído à soma (C1 + 

C2 + C3) e o valor de C1 pode ser, finalmente, conhecido. Para a determinação dos 
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valores de C3 que medem a compressão temporária do solo (ou quake de ponta), 

devem ser levadas em atenção a compressibilidade do solo na região da ponta e 

abaixo da estaca. No caso de um estrato mole, abaixo da região da ponta da estaca, 

maiores valores devem ser usados do que se a estaca tivesse sua ponta apoiada em 

um estrato mais firme. Isso denota a necessidade de se obter, sempre que possível, 

medidas de repique elástico de estacas, durante a operação de cravação. 
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FIGURA 2.7- Altura de queda do martelo para nega igual a zero (adaptada de 

CHELLIS, 1951). 

Baseada na equação de CHELLIS ( 1951 ), VELLOSO ( 1982) propôs uma 

equação semelhante na forma, para estimar R, a partir de dados de repique elástico 

da estaca, a qual é denominada geralmente, no Brasil, de equação de CHELLIS

VELLOSO: 

onde: 

R = _(K_-_C_ 3;;_)_A_E 
. a.L (2.12) 

• K = repique elástico da estaca(= C2 + C3); 

• a. = coeficiente que exprime a relação entre a parcela de resistência na ponta 

e a resistência estática mobilizada total da estaca. 
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Em casos extremos, onde a resistência concentra-se totalmente na ponta ou ao 

longo do fuste da estaca, tem-se, respectivamente, a = 1 e a = 0,6. Na falta de dados, 

pode-se adotar um valor médio de a = O, 7. 

Pode-se ainda considerar, como efeito de simplificação, C3 = 2,54 mm (um 

décimo de polegada). AOKI (1989) e SOUZA FILHO & ABREU (1990) mostraram 

que determinações de C3 podem ser obtidas com o auxílio de um dispositivo 

instalado no interior de uma estaca. Em caso de não medição de C3, os últimos 

autores sugeriram valores médios para os solos do Distrito Federal. Controlando 

centenas de estacas cravadas, SOUZA FILHO & ABREU ( 1990) concluú·am que a 

fórmula de CHELLIS-VELLOSO, em muitos casos, conduz à resistências 

mobilizadas superiores às reais para estacas com comprimentos cravados menores ou 

iguais a 20 m, que vão diminuindo à medida que os comprimentos da estacas se 

aproximam da fi:onteira dos 20 m; a partir de 20 m, há uma tendência desta 

formulação subestimar as resistências mobilizadas. AOKI & ALONSO (1989, 1990) 

encontraram boa concordância entre o método de CHELLIS-VELLOSO e análises 

CASE e CAPW AP, em estacas cravadas de concreto armado. 

AOKI ( 1991) afirmou que não se deve confiar em um valor constante de C3 = 

2,5 mm, haja vista a possibilidade de ocorrência de solos elásticos de baixa 

resistência (ditos resilientes), em que se pode encontrar valores de C3 até superiores a 

25 mm. Em vez de se arbitrar um valor para C3, como fizera VELLOSO ( 1982), 

AOKI ( 1986) sugeriu estin1ar o valor de C2, a partir de um diagrama de transferência 

de carga da estaca ao solo, já bastante difundido no meio geotécnico. De acordo com 

este modelo de transferência, a estaca é submetida a uma carga máxima, que pode ser 

considerada igual à resistência mobilizada RMX (resistência estática máxima 

mobilizada pelo solo, à penetração da estaca), na ruptura, de tal sotte que RMX e o 

encurtamento elástico C2 são diretamente proporcionais para qualquer nível de 

energia, sendo a razão entre ambos uma constante. AOKI (1991) e BALECH & 

AOKI (2000a) afirmaram que o quake é uma variável dependente do nível de energia 

aplicado. GOMES & LOPES (1986) apresentou os resultados de controle de 

cravação de estacas de concreto centrifugado, de diâmetros 26, 33 e 38 em, com 

cerca de 32 m de comprimento, na obra do terminal marítimo da Petroquímica 

União, em Santos, SP. O autor utilizou a formulação de CHELLIS (1951 ), com as 
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considerações de AOKI ( 1986), constatando que essa formulação produziu 

resultados muito bons, quando comparados àqueles de provas de carga estáticas. 

ALBUQUERQUE & CARVALHO (1998), analisando resultados de 

medições de nega e repique conjugadas às provas de carga dinâmicas e estáticas, em 

três estacas de 14 m de comprimento e 18 em de diâmetro, no campo experimental 

da UNICAMP, concluíram que o método de CHELLIS-VELLOSO forneceu valores 

sempre inferiores àqueles das provas de carga. MACHADO (1995) apresentou os 

resultados de resistências mobilizadas determinadas a partir das medições de repique 

elástico por meio do dispositivo denominado repicômetro. Os repiques foram 

medidos nas fases de cravação e recravação de estacas pré-moldadas de concreto, em 

três casos de obras. No primeiro caso, as medições envolveram duas estacas de 

concreto centrifugado, com diâmetro externo de 70 em e comprimentos de 24 e 27,5 

m, embutidas em argila siltosa porosa, localizadas no campo experimental da Divisão 

de Engenharia Civil do IPT. No segundo caso, foram realizadas duas cravações e 

uma recravação, em estacas de 18 em de diâmetro externo e 14 m de comprimento, 

embutidas em argila arenosa porosa, em uma obra de ampliação da Faculdade de 

Engenharia Agrícola da UNICAMP. No último caso, foram acompanhadas as 

recravações de quatro estacas de concreto centrifugado, com diâmetro externo de 50 

em e comprimentos de 15,8 e 16,8 m, embutidas em camadas intercaladas de areia e 

silte arenoso, componentes das fundações de um edificio residencial na cidade de 

São Paulo. Nas suas análises, para o primeiro caso, o autor descreveu que a 

formulação de CHELLIS-VELLOSO apresentou, para os golpes de menor energia, a 

tendência de fornecer valores da mesma ordem de grandeza, em relação ao método 

CASE. Para energias maiores, contudo, esta tendência se inverte, com CHELLIS

VELLOSO apresentando valores cada vez mais elevados, em relação àqueles 

fornecidos pelo método CASE (cerca de 25% maiores, nos últimos golpes). No 

segundo caso, a formulação de CHELLIS-VELLOSO sistematicamente forneceu 

valores de resistência sempre inferiores àqueles do método CASE, embora em 

muitos golpes a aproximação tenha sido excelente. Finalmente, no último caso, as 

resistências seguem uma analogia do primeiro caso. Novamente registre-se que os 

resultados forma razoavelmente satisfatórios, em que pese o fato de que o autor 

utilizou, nos três casos, um valor de C3 igual a 2,5 mm, como preconizado por 

VELLOSO ( 1982). 
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LIMA ( 1999) realizou várias medições de nega e repique em 18 estacas 

metálicas, tipo trilho TR-67, com cerca de 26 m de comprimento, cujas pontas estão 

assentes sobre aretúto do Grupo São Bento, Formação Botucatu, no campo 

experimental de Fundações da USP/São Carlos. De acordo com este autor, o valor 

adotado inicialmente C3 = 2,5 nun, na utilização da formulação de CHELLIS

VELLOSO, não conduziu a bons resultados, pois foram encontrados valores de 

repique menores que 2,5 mm e, desta forma, a subtração K - C3 seria negativa, 

conduzindo a valores negativos de resistência mobilizada. 

As parcelas de deslocamento C2 e C3 foram, então, determinadas pelo 

programa REBOUND (AOKI, 1990). Este programa calcula os valores do 

encurtamento elástico do fuste (C2) e da parcela de deformação elástica das camadas 

de solo sob a ponta da fimdação (C3), sob a ação da provável resistência mobilizada 

pelo golpe (R) e da provável energia liquida aplicada pelo golpe (EMX). Estes 

valores são determinados iterativamente ao fazer a convergência do valor do repique 

calculado (K = C2 +C3) com o repique medido em campo. A partir dos dados de 

entrada (diâmetro da fundação, espessura da parede, altura do senso r, em relação ao 

nível do terreno, comprimento embutido, número do código do solo, NsPT, 

capacidade de carga estática da estaca, atrito lateral, módulo de elasticidade do 

elemento de fundação, deslocamento máximo no topo da fundação e nega), o 

programa calcula o valor de C2 segundo a proposta de AOKI (1986). Considera-se 

uma distribuição linear dos esforços normais, calculados em função dos valores da 

resistência última mobilizada e da resistência de atrito lateral, fornecidos como dados 

de entrada do programa. A deformação elástica das camadas da ponta C3 é estimada 

pela expressão de JANBU (1963), utilizando os parâmetros adotados por AOKI 

(1986), que considera as camadas a uma profundidade de 2B abaixo da ponta e um 

espraiamento de tensões de 2:1, onde: 

Em que: 

!la = 4R1(z) 
n(h; + B)2 

Es = Eo(L:Ilcr)" 



45 

Onde: 

• /1cr = acréscimo de tensão no solo, na região abaixo da ponta; 

• B = diâmetro da fimdação; 

• Es = módulo de deformabilidade do solo; 

• R1(z) =resistência por atrito lateral, na profundidade z; 

• hi = distância do ponto de aplicação da carga até o meio da camada de solo 

sob a ponta da fimdação; 

• E0 = módulo de elasticidade correspondente ao solo natural; 

• NsrT = mdice de resistência à penetração da camada do solo; 

• KAv = coeficiente de AOKI e VELLOSO (1975) para cada tipo de solo. 

Não ocorrendo a convergência dos valores do repique calculado e do repique 

medido, o programa procede a um ajuste na resistência mobilizada estimada e 

executa os cálculos novamente. LIMA (1999) observou que o quake varia com o 

nível de energia, conforme anunciado por AOKI (1991). Verificou também que as 

resistências mobilizadas determinadas pela proposta de CHELLIS-VELLOSO 

apresentaram uma aproximação satisfatória, em relação às determinadas pelos 

ensaios dinâmicos com PDA, analisados pelos métodos CASE e CAPW AP. Afirmou 

ainda que o uso do repique no controle de cravação, analisado pela proposta acin1a 

mencionada, constitui-se em uma ferramenta bastante confiável, em comparação aos 

métodos baseados na equação da onda. Além disso, a comparação com prova de 

carga estática, realizada em uma das estacas metálicas, mostra resultados bem 

favoráveis ao uso daquela formulação. 

Concluindo, LIMA (1999) foi taxativo ao afirmar que, apesar das estimativas 

das resistências mobilizadas terem sido razoáveis, a comparação do C3 de ponta do 

PDA, com o C3 estimado para o repique, não é nada boa. Uma explicação mais 

plausível é necessária, mas uma hipótese preliminar para justificativa deste fato é que 

o C3 utilizado nas fórmulas dinâmicas considera todas as parcelas de ponta e atrito, 

enquanto a calculada pelo PDA, escolhida para esta análise, apenas considera a 

parcela de ponta da estaca. 
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2.3.2. Método de UTO et a/. (1985). 

Esses autores desenvolveram um método baseado na resolução da equação da 

onda, impondo como condições de contorno as curvas de deslocamento em função 

do tempo, para o topo e a ponta da estaca. As hipóteses admitidas nesse método são: 

• As ondas de tensão propagam-se unidimensionalmente; 

• A estaca tem seção múforme; 

• O atrito lateral dinâmico é negligenciável; 

• A resistência viscosa (damping) do elemento do solo na ponta da estaca 

pode ser desprezada durante a cravação; 

• A tensão devida ao golpe do martelo é gerada continuamente durante o 

tempo t = 2L/c, que é o tempo que a onda de choque leva para percorrer a 

estaca até a ponta e retornar ao topo; 

• O deslocamento do topo atinge o máximo (S + C2 + C3) no tempo t após o 

impacto, tornando-se constante e igual a (S + C3), no tempo 2t; 

• O deslocamento da ponta começa no instante t/2 após o in1pacto e alcança o 

máxin1o (S + C3) no instante 3t/2; 

• A tensão gerada na ponta da estaca é calculada como uma média entre os 

instantes t/2 e 3t/2. 

A parcela da ponta encontrada pelos autores é: 

Nesse ponto, os autores fazem uma simplificação bastante polêmica -

comprometendo até mesmo toda a elegância na dedução da equação-, que é fazer C3 

~ S, resultando em: 

R =AEK 
P L 

(2.13) 
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Outro ponto que desperta uma certa incoerência é que, na dedução da 

equação, o atrito lateral foi desprezado, contudo, na equação final é adicionado um 

termo referente à parcela de atrito, estimada a partir do índice NsPT, numa proposição 

de MEYERHOFF (1956): 

(2.14) 

Onde: 

• U = perímetro da estaca; 

• e r= fator de correção do atrito lateral; 

Além das observações acima, nas hipóteses simplificadoras foi admitido que 

a onda de choque é gerada continuamente durante um período de tempo t = 2L/c, o 

que significa que o comprimento da onda de choque, /.., é igual ao dobro do 

comprimento da estaca (/.. = 2L). Para os casos onde essa condição não se verifica, é 

introduzido o conceito de comprimento efetivo (L'), o qual é determinado pelo 

comprimento da onda de impacto (L' = /../2). O comprimento da onda de choque é 

calculado através de um fator de correção ( e0), função da relação entre o peso do 

martelo e o da estaca, ajustado experimentalmente e tal que: 

Logo, 

L' = e L o 

Disso resultando: 

R= AEK + NUL 
e0 L e1 

(2.15) 

Onde: 

• er = 2,5 (estacas de aço ou concreto); 
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O primeiro termo à direita da Eq. (2.15) refere-se à resistência de ponta 

mobilizada no golpe, enquanto que o segundo termo expressa a resistência 

decorrente do atrito lateral. 

SHIOI el ai. (1992) relataram que no Japão, para estacas com diâmetros 

inferiores a 0,8 m, utilizam-se métodos baseados em medidas do repique para estimar 

a resistência mobilizada no campo, conforme consta nas Specifications for Highway 

Bridges Japan Road Association. Os valores estimados por esses métodos têm uma 

boa concordância com os resultados de provas de carga estáticas, contudo, esses 

métodos ainda não foram confirmados para estacas de grande diâmetro. 

SOUZA FILHO & ABREU (1990) observaram que a aplicação do método de 

UTO et a/. (1985), em estacas cravadas no solo do Distrito Federal, subestimam as 

resistências mobilizadas para estacas com comprimentos menores ou iguais a 20 m, 

enquanto superestimam para comprimentos maiores que este valor. GOMES & 

LOPES (1986) verificaram que a formulação de UTO et a/. (1985) produziu 

igualmente resultados muito bons, quando comparados àqueles de provas de carga 

estáticas e à formulação de CHELLIS-VELLOSO, em estacas de concreto 

centrifugado, de diâmetros de 26 a 38 em, e com 32 m de comprimento. 

ALBUQUERQUE & CARVALHO (1998) relataram que o método de UTO et ai. 

( 1985) forneceu valores sempre superiores às provas de carga dinâmicas e estáticas, 

em três estacas no campo experimental da UNICAMP, de 14m de comprimento e 18 

em de diâmetro. 

MACHADO (1995) verificou que, sistematicamente, a formulação de UTO el 

ai. ( 1985) forneceu valores superestimados de resistência mobilizada, para os três 

casos de obras mencionados no tópico anterior, em relação ao método CASE. 

Contudo, ao fazer a média entre as formulações de CHELLIS-VELLOSO e UTO et 

ai. (1985), as resistências obtidas aproximam-se em boas condições daquelas 

verificadas pelo método CASE, sendo cerca de 18% superiores as primeiras em 

relação à este último, não obstante a dispersão relativamente ampla dos resultados 

(desvio padrão variando de 20% a 35 %). LIMA (1999) afirmou que as resistências 

mobilizadas calculadas de acordo com CHELLIS-VELLOSO são maiores que as 

calculadas pela lúpótese de UTO et a/. (1985), tanto para os valores médios, quanto 
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para cada nível de energia aplicado individualmente. Relatou também que a 

formulação de UTO et a/. (1985), com a utilização de C3 igual ao valor da nega, 

levou a resultados discrepantes da resistência mobilizada, não apresentando uma boa 

concordância com os ensaios dinâmicos realizados. 

2.3.3. Outros Métodos. 

Diversos outros autores propuseram equações para a determinação da 

resistência mobilizada, a partir da medida de repique elástico da estaca, sob ação de 

um golpe. Com efeito, T ADA et a/. (1985) estudaram a cravação de estacas com 

martelos hidráulicos, deduzindo uma equação análoga àquela determinada por UTO 

el ai. (1985). MATSUO et a/. (1989) apresentaram uma equação derivada da 

cravação de estacas tubulares de aço, apenas para a parcela de resistência mobilizada 

de ponta. Estes últimos autores criticaram a formulação de UTO et a/. (1985), no que 

tange à determinação do fator e0 , uma vez que na sua estimativa, não é levada em 

consideração as características do solo na região da ponta da estaca, o que constitui 

um sério erro. De uma maneira geral, a equação deduzida por MATSUO et a/. (1989) 

é mellior aplicada em solos pouco resistentes, uma vez que a formulação de UTO et 

a/. (1985) conduz a erros significativos nesses tipos de solo, nos casos em que o 

repique seja pequeno e a nega elevada. É de se ressaltar que MATSUO et a/. (1989) 

cometeram a mesma simplificação de UTO et a/. ( 1985), ao assumir C3 ~ S. 

2.4. Influência do Método de Instalação no Comportamento de Estacas. 

2.4.1. Generalidades. 

O comportamento de uma estaca inexoravelmente é afetado pelo processo de 

sua instalação no terreno. A fim de se poder compreender melhor as técnicas de 

medição e análise dinâmicas, convém abordar a diferenciação básica que há no 

desempenho de estacas escavadas e cravadas, principalmente no que tange ao 

binômio resistência mobilizada versus deslocamento. 
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2.4.2. Estacas escavadas. 

MEYERHOF ( 1988), comentando sobre os problemas na previsão do 

comportamento de estacas escavadas, afirmou que a resistência mobilizada e os 

deslocamentos de fimdações em estacas, dependem não somente das condições do 

subsolo, das dimensões das estacas, rigidez e disposição geométrica, mas também do 

método de instalação, por via seca ou úmida (fluido estabilizante), por 

encamisamento da fundação ou grouteamento no terreno. Como resultado, cada tipo 

de estaca escavada, com auxílio de lama ou trado mecanizado, ou ainda, tubulão, 

requer seu próprio método de cálculo na estinmtiva do comportamento de estacas sob 

carregamento. Quando estacas escavadas são instaladas em areia, a densidade 

original da areia próxima à estaca pode ser reduzida. Experimentos em modelos 

reduzidos e observações de campo, em verdadeira grandeza, têm também mostrado 

que a resistência de ponta última e o atrito lateral médio de estacas isoladas, em areia 

homogênea, aumentam com a maior profundidade de penetração, somente até uma 

certa profundidade crítica. Acima desta profundidade, que varia de cerca de 1 O 

diâmetros, para areia fofa, a 20 diâmetros, para areia densa, teorias convencionais de 

capacidade de carga podem ser usadas. 

Ainda de acordo com MEYERHOF (1988), quando uma estaca escavada é 

instalada em argila saturada, o solo próximo à estaca é amolgado, e em fi1ros não 

revestidos, a argila sofi·e "amolecimento" cerca de 2,5 em abaixo da ponta, pela 

instalação e concretagem da estaca. A resistência de ponta última de estacas isoladas 

pode ser estimada pela teoria convencional de capacidade de carga, para argilas 

insensíveis, enquanto que para argilas muito sensíveis, cerca de metade deste valor 

deve ser usado. A correspondente resistência ao cisaU1amento não drenada deve ser 

determinada através de amostras de argila de grande diâmetro, por causa do efeito 

escala. Assim, em argila fissurada, a resistência ao cisalliamento pode ser próxima ao 

valor residual. O comportamento de estacas escavadas em argilas não saturadas é 

mais complexo do que para solo saturado, e a resistência de ponta deve ser 

relacionada à correspondente profundidade crítica. O atrito lateral unitário último -

ou adesão das estacas - em argila saturada, poucos meses após a instalação, quando 

as pressões neutras desenvolvidas têm dissipado, é usualmente estimado pela redução 

no valor da resistência ao cisalliamento não drenada. 
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Van WEELE (1988, 1993) afirmou que o comportamento da resistência 

mobilizada vs. deslocamento e a resistência última de estacas moldadas in loco não 

são somente determinados pelas dimensões da estaca e as propriedades do solo, mas 

também pelo procedimento de instalação e, em uma grande extensão, da habilidade 

da equipe de operação. 

Esse autor afirmou que estacas moldadas in loco são do tipo de não

deslocamento, e podem ser classificadas em duas categorias diferentes: o primeiro é 

o grupo no qual o furo é escavado e é mantido aberto pelo uso ou não de uma 

suspensão (fluido) estabilizante, sendo o concreto lançado por gravidade através de 

uma tremonha; a segunda categoria conceme às estacas executadas através de uma 

contínua perfuração do terreno (Continuous Flight Auger - CFA) - tipo hélice 

contúma, onde o preenchimento do fbro com o concreto é de fato uma operação 

simples e contínua. Ainda de acordo com aquele autor, ambas as categorias têm cada 

qual sua influência sobre as tensões efetivas que permanecem no terreno em volta da 

estaca, após sua instalação. As estacas escavadas, empregando-se lama de bentonita, 

são "mais moles" em seus comportamentos resistência mobilizada vs. deslocamento, 

que as estacas hélice contínua. 

A Figura 2.8 ilustra o comportamento da resistência de ponta mobilizada 

adimensionalizada vs. deslocamento da ponta (Dp) adimensionalizado das estacas, 

comparado ao tipo de estaca, enquanto a Figura 2.9 ilustra o mesmo comportamento, 

porém da resistência de atrito lateral mobilizada. Como se trata de curvas 

adimensionalizadas, essa comparação aplica-se à ponta de estacas de qualquer 

diâmetro. Observa-se que quando 50 % da resistência de ponta última são 

alcançados, os recalques das pontas, expressas como uma porcentagem do diâmetro 

da ponta, será de 0,8 a I %, para estacas de deslocamento, 2 a 3 %, para estacas 

hélice contínua e 3 a 5 %, para estacas com uso de lama. 

ABOUTAHA ef a/. (1993) eram de opinião que os efeitos de instalação de 

estacas escavadas e cravadas são completamente diferentes, podendo até mesmo ser 

opostos. Em areia, os furos abertos para a confecção de estacas escavadas podem 

causar desconfinamento lateral em volta do fuste, ação de alívio de tensões e 

afofamento, na direção vertical abaixo da ponta. 
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FIGURA 2.8- Resistência de ponta mobilizada adimensionalizada vs. 
deslocamento da ponta adimensionalizado, para várias categol'ias de estacas 

(adaptada de Van WEELE, 1988). 
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FIGURA 2.9 - Resistência de atrito lateral mobilizada adimensionalizada vs. 
deslocamento do topo, para várias categorias de estacas (adaptada de Van 

WEELE, 1988). 
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ABOUT AHA e/ ai. ( 1993) afirmaram que observações de campo têm 

demonstrado que a capacidade de carga de estacas escavadas é menor que a de 

estacas de deslocamento, de mesmas dimensões, quando ambas são instaladas no 

mesmo solo. Estudos têm demonstrado que a razão entre a capacidade de carga de 

uma estaca escavada e a de uma de deslocamento varia de 0,25 a 0,67, o que pode 

indicar a alta sensibilidade de estacas escavadas ao método de instalação. Em relação 

à diferença entre estaca escavada e "enterrada", pelo preenchimento de areia em seu 

interior, deve-se ressaltar que esta última é hipotética, porque a areia que é vertida 

em volta da estaca não tem senso prático, pois é comum apenas em ensaios em 

modelos reduzidos, em laboratório. Além disso, a capacidade de carga desta última 

depende de algumas incertezas, tais como: o nível da ponta da estaca no estrato 

resistente, o método de preparar o solo em volta da estaca, e o efeito do atrito lateral 

negativo durante a colocação do solo. Contudo, uma estaca "enterrada" pode ser 

usada como uma estaca de referência, na avaliação de valores de atrito lateral 

unitário, considerando-a como uma estaca de deslocamento horizontal zero. 

De BEER (1988) comungou do mesmo pensamento dos autores acima 

mencionados, relatando o fato de que, quando analisados os dados fornecidos na 

literatura especializada, deve ser mencionado que vários destes dados são 

relacionados às estacas "enterradas"; estas são estacas de prova que primeiramente 

são postas eretas no local de estudo, e, após então, "enterradas", pela colocação de 

solo em volta da estaca. Freqüentemente, os resultados obtidos com essas estacas são 

considerados representativos também para estacas escavadas. Contudo, é óbvio que o 

campo de tensões em volta daquelas estacas pode ser muito diferente daquele de 

estacas escavadas. Portanto, deve-se ter cuidado em transportar dados de estacas 

"enteradas" para o caso de estacas escavadas. Por análogas razões, o campo de 

tensões de uma estaca que sofie ação de macaqueamento, cujo processo é muito 

empregado em ensaios em modelos reduzidos, não é necessariamente o mesmo de 

estacas cravadas, ainda mais porque, para este caso, elas podem ser cravadas por uma 

sucessão de golpes, ou ainda, por vibração. 

Quando uma estaca escavada de seção uniforme é macaqueada no terreno, 

ainda que com grande deslocamento, o campo de tensões em volta do fuste não 

necessariamente torna-se igual àquele existente em volta do fuste de uma estaca de 

deslocamento. Ao contrário, em volta da ponta, quando uma estaca escavada é 
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suficientemente macaqueada no terreno, esta torna-se uma estaca de deslocamento. A 

fim de obter total condição de deslocamento, estes tendem a ser muito grandes. De 

acordo com esta explicação, pode-se afirmar que a carga de ruptura física vinda da 

resistência de ponta será a mesma para estacas escavadas e macaqueadas. Contudo, a 

carga de ruptura física para estacas de resistência quase que exclusiva de ponta, na 

maioria das vezes, não tem qualquer significado prático, porque os recalques 

necessários para mobilizá-la são muito maiores. 

Ainda de acordo com De BEER (1988), quando o comportamento de uma 

estaca escavada é comparado àquele de uma estaca cravada, uma estaca escavada de 

boa qualidade é geralmente considerada. Fazendo-se um furo no solo, sem as 

precauções necessárias, uma forte deterioração do nivel de tensões pode ocorrer, 

tendo uma má influência sobre o comportamento carga vs. recalque da estaca. Uma 

maneira adequada de checar a qualidade de uma estaca escavada é comparar o 

diagrama de resistência qc de ponta do cone, de um ensaio CPT executado nas 

vizinhanças da estaca, àquele do ensaio CPT executado antes de se fazer o furo. Se a 

estaca escavada é de boa qualidade, os dois diagramas devem ser muito similares. 

Em areias, o furo causa um decréscimo marcante no valor de qc. Quando o furo é 

preenchido por concreto, no caso de má execução, as pressões horizontais causadas 

pelo concreto, principalmente, não estarão aptas para restaurar a situação original. A 

fim de checar a qualidade de estacas escavadas, um certo de número de ensaios CPT 

deve sempre ser executado sempre na vizinhança das mesmas, e os resultados 

comparados com os ensaios de CPT feitos antes da abertura dos furos. 

Ademais, De BEER (1988) explanou que o conceito de capacidade de carga 

estática de uma estaca ainda não está claramente definido. Por este motivo, definiu 

três condições de carga de ruptura de estacas, a saber: 

i) carga de ruptura fisica: 

(~D~~Q) = oo 

Onde: 

• (@p) é o acréscimo do deslocamento da ponta da estaca; 

• (~Q) é o acréscimo do carregamento estático. 



ii) carga de ruptura convencional: 

• (DplB) = 1 O %, para estacas cravadas; 

• (D~) = 25 até 30 %, para estacas escavadas; 

Onde: 

• B é o diâmetro da estaca. 

iii) carga de ruptura limite: 

• (D~) = 2,5 %. 
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Van WEELE (1979), apud De BEER (1988), fez as seguintes afirmações: i) o 

atrito lateral em argilas, ao longo de estacas escavadas e cravadas, não mostra 

diferença substancial; contudo, em areias, tal diferença deverá ser significante; ü) o 

atrito lateral é totalmente mobilizado para recalques que não excedem 1 O a 20 mm~ 

independentemente das condições de solo e do tamanho real da estaca. 

Voltando a De BEER (1988), este autor mencionou o fato de que, em provas 

de carga estáticas executadas em estacas escavadas e cravadas, observou-se que os 

recalques eram maiores nas primeiras, em relação às segundas, para o mesmo rúvel 

de carga. Portanto, quando se compara a capacidade de carga de vários tipos de 

estacas, deve-se sempre indicar sobre quais recalques relativos isto é feito. Para 

estacas embutidas em camadas de areia, em um recalque relativo de 2,5 %, a razão 

de resistência por atrito lateral unitário, mobilizado ao longo de uma estaca escavada 

corretamente executada, em relação àquele mobilizado ao longo de uma estaca 

cravada, é cerca de 0,50; a resistência de ponta mobilizada de estacas escavadas é 

cerca de 113 da resistência última convencional. 

Se a razão entre a resistência estática de ponta última convencional (Rpuc, para 

a condição DpfB = 1 O %) e a resistência estática linúte de ponta (Rpl. para a condição 

D~ = 2,5 %) é 1,4 (Figura 2.1 0), então a razão entre as resistências de ponta 

unitárias de estacas escavadas, em relação àquelas mobilizadas por estacas cravadas, 

deve ser cerca de 0,5. No caso de areias, o atrito lateral unitário em estacas escavadas 

executadas corretamente, para um deslocamento relativo de 2,5 %, corresponde 

quase sempre bem com o atrito lateral unitário fs, do ensaio CPT. Em estacas 
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cravadas em areias, o atrito lateral unitário é cerca de I, 75fs, para estacas metálicas, e 

cerca de 2fs, para estacas de concreto. LIZZI (1988) explanou que numerosas 

técnicas de determinação da capacidade de carga de estacas estão em desacordo entre 

si, demonstrando que, no mínimo, são aceitas apenas como "opiniões"~ a palavra 

final sobre a fixação da carga última para estacas escavadas ainda está por vir. 

Rpl 
Rpuc 

1/1A 

101. ~-------------------

Sb 
-B-

FIGURA 2.10- Cargas de ruptura convencionais estáticas em função dos 

deslocamentos relativos da ponta da estaca (adaptada de De BEER, 1988). 

2.4.3. Estacas cravadas. 

De acordo com MASSARSCH (1992), a resistência mobilizada por uma 

estaca cravada, em uma dada profundidade no terreno, depende ela força que pode ser 

aplicada, para alcançar o movimento descendente. A força exercida sobre o topo da 

estaca deve ser suficiente para que a resistência do solo, agindo ao longo do fuste e 

da ponta da estaca, possa ser vencida. A impedância limita a força que pode ser 

transmitida à estaca, independentemente da energia que é aplicada ao topo. A 

impedância pode variar significativamente com o tipo de estaca, e.g., a impedância 

de uma estaca tubular de aço é quase 1 O vezes maior que a de uma estaca de madeira, 

ainda que as duas tenham aproximadamente as mesmas dimensões exteriores. Na 

opinião de POSKITT ( 1992), quando uma estaca é cravada, um furo é aberto no 
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terreno, forçando o solo na região da ponta a mover-se horizontal e verticalmente, a 

fim de acomodar o fuste da estaca. Dependendo se a resistência à penetração é 

principalmente na ponta ou ao longo do fl.Jste, o mecanismo da cravação será simples 

ou mais complexo. Com estacas de resistência de ponta, o problema é mais simples, 

porque a localização da resistência oferecida pelo o solo é conhecida, ao contrário 

das estacas trabalhando por atrito lateral, uma vez que a distribuição de resistência do 

solo ao longo do fuste já não é tão conhecida. Com estacas de ponta, fórmulas 

dinâmicas fi·eqüentemente trabalham bem e não é necessário o tratamento da questão 

através da equação da onda (sic). É de se ressaltar ainda o fato bem conhecido que o 

modo de instalação de uma estaca tem um importante efeito sobre sua resistência 

lateral. Quando estacas são cravadas no terreno, o solo em contato com a parede da 

estaca é amolgado e qualquer movimento lateral da estaca causará mudanças nas 

tensões do solo sobre a parede da estaca. O resultado é que o atrito lateral não 

permanece mats estritamente ligado à resistência ao cisalhamento do solo 

indeformado. 

Nas palavras desse autor, esse fato já era conhecido há um longo tempo, 

como pode ser comprovado na asseveração de WILSON (1946), ao escrever que "se 

existe um local em que o uso de estacas pode ser considerado, a coesão deve ser 

determinada no estado amolgado, bem como no estado natural. Se a coesão do 

material amolgado é apreciavelmente menor que o do solo natural, é possível que o 

uso de estacas cravadas resultará em recalques maiores que aqueles que poderiam ser 

esperados, se uma fimdação sem utilização de estacas fosse adotada". TOMLINSON 

( 1957) notou "uma forte tendência a um decréscimo no fator de adesão da interface 

estaca-solo com o aumento da resistência ao cisalhamento". A bem da verdade, esse 

autor queria dizer que "indubitavelmente, isso é devido à ruptura de argilas rijas, a 

fim de fechar aberturas causadas pela flexão da estaca, durante o processo de 

cravação e, provavelmente, a uma maior tendência ao fissuramento do solo e 

infiltração de água em volta da parte superior do fuste, em argilas de alta resistência 

ao cisaU1amento". 

POSKITT (1992) fez experiências com estacas em modelo reduzido, a fim de 

mensurar a importância de movimentos laterais de estacas, durante cravação, sobre a 

adesão da interface estaca-solo. As conclusões gerais obtidas são que o solo, em uma 
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fina zona perto da parede da estaca, é amolgado e tensões horizontais sobre a parede 

não são uniformes, em volta do perímetro da estaca. Assim, a ação de um golpe de 

martelo é produzir deslocamento axial e lateral (pela flexão) na estaca. Esta flexão 

produz uma cavidade alargada ao longo da passagem de ondas de tensão pelo fuste 

da estaca. Sob severas condições, pode haver uma completa perda de tensões 

horizontais efetivas sobre a parede da estaca, dado o afastamento entre a estaca e o 

solo circundante. 

De acordo com NAKAO (1981 ), uma estaca só penetra no terreno se a força 

de cravação incidente Fi. gerada pelo impacto do golpe de um martelo no topo da 

estaca, exceder um certo valor limite Flinh de tal sorte que a penetração em si mesma 

será determinada pelo excesso de força (Fi - FH111), em combinação com o tempo 

durante o qual ele atua. A penetração de uma estaca ideal, sem amortecimento 

interno ou atrito lateral, em que o deslocamento elástico da ponta pode ser 

desprezado e a resistência da ponta Rp considerada constante, durante o impacto do 

martelo, pode ser determinada pela integração da velocidade da ponta, ao longo do 

intervalo de tempo durante o qual a ponta penetra no solo. A força limite para que a 

estaca penetre no solo é igual à metade da resistência do solo na região da ponta da 

estaca. A penetração da estaca ocorre somente numa fi·ação da duração total do 

impacto, quando Fi ;::: Rp/2. De fato, quanto maior a duração deste intervalo e quanto 

maior a diferença (Fi - Rpl2), mais a estaca penetra no solo. De acordo ainda com 

NAKAO (1981), pode parecer muito simples, à primeira vista, aumentar a 

velocidade de penetração de uma estaca durante a sua cravação, aumentando-se 

somente a intensidade da força de impacto. Entretanto, a força que pode ser exercida 

na estaca é limitada pela tensão admissível do material da estaca. Se esta tensão é 

excedida, podem ocorrer danos na cabeça da estaca ou fissuras no fuste. Um impacto 

ideal é aquele em que a força Fi exceda a resistência do solo por mais tempo 

possível, não ultrapassando a tensão admissível do material da estaca. 

SA WA Y et a/. (1996) opinaram que a resistência do solo, que se opõe à 

penetração da estaca no terreno, atuante na interface com a estaca, tem uma 

correlação proporcional à força de cravação nesta região. Há a consideração 

generalizada, entre os pesquisadores, de que no modelo cinemático do solo, a 

resistência é fixada pelo sistema estruturado entre o so lo e a estaca. Contudo, neste 
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trabalho foi encontrado que a resistência lateral da estaca é dependente da força de 

cravação, o que contraria os modelos propostos. SVINKIN (l996b) aftnnou que 

experimentos demonstraram que não existe relação direta entre a velocidade de pico 

e a resistência à penetração da estaca. A distribuição da velocidade ao longo do fuste 

foi similar para diferentes tipos de estacas ensaiadas. Os resultados observados pelo 

autor mostraram que as velocidades de pico normalizadas, ao longo do fuste das 

estacas, são, na maioria, independentes da espécie de ensaio dinâmico e condições de 

cravação, salvo se esta for do tipo fácil. Em conseqüência, as velocidades medidas e 

calculadas quase sempre não refletem a consolidação do solo com o tempo, após a 

instalação da estaca. 

2.5. Comportamento Estático vs. Dinâmico de Estacas. 

Ainda que muitos autores acreditam ser impossível fazer comparações entre 

os carregamentos estático e dinâmico atuantes em estacas, deve-se ressaltar que os 

primeiros estudos de carregamento dinâmico - e até alguns nos dias atuais -

procuraram veementemente a confrontação entre ambos. Isto parece ser lógico, uma 

vez que toda técnica nova exige um "referencial" para comparação de seus 

resultados, até que seja totalmente compreendida pelo meio especializado, para 

depois então caminhar a passos independentes. O intuito deste tópico, portanto -

ressalvando-se que, em princípio, não há o que se comparar em dois fenômenos tão 

distintos -, é justamente procurar argumentos que testifiquem a independência entre 

os dois comportamentos, mas também ao mesmo tempo, expor alguns trabalhos que 

retrataram as comparações entre os métodos. 

Com efeito, ENGLAND (1993) observou que um parâmetro ftmdamental 

associado com o comportamento de solos sob carga, freqüentemente negligenciado, é 

o tempo. Há estudos que afirmam que o comportamento sob carga e no tempo, de 

elementos de tensão isolados, pode ser modelado por funções hiperbólicas. O caso 

específico de modelagem do comportamento de estacas é similar, porém, há duas 

características muito distintas a se considerar: uma, relacionada ao comportamento 

do ft1ste, e a outra, ao comportamento da ponta da estaca. Para a completa 

modelagem da resposta da estaca, é necessário levar em conta essas duas distintas 
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funções hiperbólicas e o encmiamento elástico da estaca sob carregamento. A taxa de 

variação do deslocamento do topo da estaca, quando sujeito a uma carga constante, é 

geralmente decrescente no tempo e, portanto, espera-se que em algum decurso de 

tempo, tenderá a zero. Este é o recalque fmal que deseja-se deternúnar, como 

representativo das condições de carga de trabalho de longa duração, da maioria das 

estacas. Alguns autores recomendam um linúte inferior prático para essa "taxa zero 

de variação" como sendo 0,25 mrn/h, ou algum outro valor arbitrário, mas esta 

espécie de definição não leva em conta nenhuma relação com as dimensões da 

estaca, nem com o recalque final que pode ser alcançado. Se resultados de provas de 

carga estáticas são para ser analisados com consistência e acurácia, o fator tempo 

deve ser, então, considerado. O recalque final de uma estaca, em uma dada carga, é 

de fundamental importância e tem sido definida como o deslocamento alcançado no 

tempo infinito, ou seja, a assíntota da curva característica deslocamento vs. tempo. 

Aquele autor desenvolveu um método que permite a extrapolação de deslocamentos 

do topo da estaca, registrados com exatidão, sob carga constante no tempo infinito e 

no tempo zero, equivalente ao instante em que a carga deve ter sido aplicada em sua 

totalidade. O método de Chin foi utilizado, o qual sugere que uma simples hipérbole 

pode ser usada para ajustar os dados. Contudo, foi encontrado que na parte inicial, o 

comportamento real parece afastar-se de tal modelo, e somente após várias horas, 

para uma estaca de dimensões médias, o comportamento aproxima-se de uma função 

hiperbólica. Ainda de acordo com ENGLAND (1993), se o comportamento de uma 

estaca é considerado sob carga axial constante, é razoável esperar que sua resposta 

no tempo seja um resultado primeiro da mobilização do atrito lateral e, após, da 

ponta. Portanto, a resistência na ponta seguirá as mesmas características de tempo 

como aquela mobilizada no fuste, e, conseqüentemente, a distinção no 

comportamento da ponta e fuste também precisam ser levados em consideração. Este 

efeito é aparente em provas de carga estáticas, nos quais encurtamentos elásticos têm 

sido monitorados. A forma simples do modelo empregado é: 

(2.16) 

Onde: 

• ~r =deslocamento relativo ao tempo; 

• t = tempo decorrido da aplicação da carga; 
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• R1 e Rp = valores assintóticos para a mobilização da resistência do fuste e da 

ponta, respectivamente; 

• T, e T P = tempos para ocorrerem 50 % dos deslocamentos devidos às 

parcelas do fuste e da ponta da estaca. 

A componente de atrito lateral, por causa de sua variação volumétrica 

mínima, invariavelmente toma efeito significantemente mais rápido que aquele da 

ponta e, potianto, dado que o deslocamento do topo da estaca é registrado em 

suficiente tempo, as duas funções podem ser separadas unicamente. É interessante 

também notar que a modelagem do deslocamento relativo registrado sob carga 

constante mostra alguma variação das constantes do tempo, particularmente do fuste. 

Isto é para ser esperado, quando os eventos anteriores ao comportamento observado 

são de grande significado, e.g., qual era o carregamento anterior e sua duração e quão 

rápido era o novo carregamento aplicado. Estes são aspectos muito significantes a 

serem considerados, se a ruptura por atrito lateral deve ser evitada. Contudo, para a 

ponta, foi encontrado que, quando a carga última do fuste é excedida, o valor 

normalizado da metade do deslocamento T P permanece relativamente constante e 

somente o valor Rp varia de carga a carga. A distribuição relativa do compotiamento 

no tempo entre fuste e ponta é predominantemente determinada pelo tempo tomado 

pelas reações de efeito do fuste e da ponta, como resultado da carga aplicada. 

Enquanto em geral encontra-se que diferentes camadas de solo podem existir nas 

vizinhanças da estaca, na prática o estrato de embutimento da ponta normalmente 

dominará o comportamento. Um efeito secundário é o tempo para o desenvolvimento 

do total encurtamento elástico da estaca. As constantes de tempo normalizadas para 

este efeito são as mesmas como aquelas para atrito lateral e, portanto, precisam ser 

identificadas separadamente. 

Como conseqüência desse estudo, ENGLAND (1993) relatou que defeitos em 

estacas, tais como fissuras, podem ser facilmente identificadas dentro das relações do 

tempo, porque o deslocamento da estaca, antes do fechamento das fissuras, é 

governado somente pelas características do fuste acima do nível relevante. Efeitos de 

temperatura e de estabilidade de sistemas de dados de referência e equipamentos de 

medida podem ser prontamente distinguidos do comportamento genuíno da estaca. A 
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análise sobre escala absoluta é complicada somente pela necessidade de se levar em 

conta o encurtamento elástico. As constantes de tempo para os materiais encontrados 

em volta do fuste e da ponta são revelados. Isto pode ajudar na identificação do solo 

em volta da estaca. As análises comportamentais para uma aplicação simples e 

imediata de carregamento, ilustram que características significantes do sistema solo

estaca não são reveladas com precisão, em técnicas de ensaios rápidos em estacas. 

Mesmo taxas constantes de penetração podem sobreestimar a capacidade de carga 

porque os efeitos do tempo não são permitidos em sua totalidade. Ademais, o autor 

enfatizou que os ensaios dinâmicos em estacas não determinam qualquer um desses 

efeitos do tempo, portanto, "qualquer previsão de comportamento estático de longa 

duração, derivada de resultados de ensaios dinâmicos medidos, não é possível". Os 

efeitos de tempo parecem ser relacionados ao creep, ou no caso especial de solos 

saturados, à consolidação, e esses são indistinguíveis. 

NIY AMA ( 1985) fez uma síntese, na literatura nacional e estrangeira, dos 

trabalhos de vários autores, relacionando as resistências estáticas obtidas por ensaios 

estáticos e dinâmicos, ressaltando que VIJA YVERGIYA (1980) era cético quanto à 

possível correlação entre ambos os ensaios, pela diferença no nível de pressão neutra 

induzida nos mesmos. Não obstante, RAUSCHE & SEIDEL (1985) relataram suas 

experiências na realização de ensaios dinâmicos na construção de uma freeway em 

Melbourne, Austrália. Estes autores afirmaram que estes ensaios foram preferidos, 

em relação às provas de carga estáticas, em estacas escavadas, estabilizadas por lama 

bentonítica, de grande diâmetro. Em uma primeira fase, correlações entre ensaios 

estáticos e dinâmicos foram tentados, uma vez que estes últimos ainda não tinham 

sido realizados em estacas escavadas de grande diâmetro, com as pontas embutidas 

em rocha. Os ensaios dinâmicos foram executados com um martelo de 200 kN de 

peso e alturas de queda livre variando entre 1 ,6 e 2,5 m. As estacas ensaiadas 

possuíam 1,1; 1,3; e 1 ,5 m de diâmetro. As estacas foram projetadas para, 

individualmente, atingirem recalque de cerca de 1 % do diâmetro das mesmas, na 

resistência mobilizada última, sendo que a maior parte desta resistência proviria do 

atrito lateral. Mesmo o martelo caindo em queda livre, somente 68 % de sua energia 

foi transferida às estacas. O número de foll1as de coxim marcou consideravehnente a 

energia transferida. Em adição, a eficiência de transferência aumentou fortemente 

dos primeiros aos últimos golpes devido ao endurecimento do coxim. Os ensaios 
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dinâmicos demonstraram ser rápidos, econômicos e - dentro de razoável limite -

uma alternativa precisa aos ensaios estáticos. TOWSEND e/ a/. (1993) mencionaram 

que as provas de carga estáticas executadas em estacas escavadas de grande diâmetro 

são muito caras e consomem um tempo excessivo para sua realização, daí que 

somente uma pequena porcentagem deste tipo de fimdação é ensaiada no campo. 

Ensaios dinânúcos de alta e baixa energia, para a determinação da resistência 

mobilizada e a integridade de estacas pré-moldadas, têm sido rotina na prática da 

construção nas últimas décadas. Desta forma, ensaios dinânúcos podem ser mais 

úteis para estacas escavadas de grande diâmetro que para estacas cravadas, por causa 

da dificuldade em determinar a integridade de seção e resistência desse tipo de 

fimdação, por meios convencionais. Ensaios dinânúcos são comuns em estacas 

cravadas, uma vez que o martelo do bate-estacas é utilizado para gerar a força 

dinânúca, enquanto que em estacas escavadas estes não são comuns. Em adição, a 

alta resistência estática de estacas escavadas e a "regra de bolso" de se usar um 

martelo com peso maior que 1 % da resistência mobilizada última esperada, faz 

necessário o uso de equipamentos e martelos muito maiores para a realização do 

ensaio dinânúco. TOWSEND et a!. (1993) relataram a experiência na execução de 

ensaios dinânúcos em estacas escavadas de 60 em de diâmetro, utilizando um 

martelo de 89 kN de peso, com alturas de queda variando em 0,9; 2,1; e 2,4 m de 

altura. Ainda que as comparações de resistências mobilizadas últimas entre a prova 

de carga estática e o ensaio dinâmico - utilizando-se os métodos CASE e CAPW AP 

- fornecessem excelente concordância, ressalte-se que o mesmo não ocorreu com a 

distribuição de resistências laterais e de ponta, entre ambos os processos, onde 

verificou-se uma forte discrepância nestas distribuições. Subseqüente aos ensaios 

dinânúcos, ensaios estáticos foram efetuadas, observando-se uma diferença de cerca 

de 7 %, a mais, entre os primeiros e os últin10s, respectivamente. Contudo, os ensaios 

dinâmicos subestin1am os recalques em cerca de 2 mm, na carga de serviço. SEIDEL 

& RAUSCHE (1985) expuseram os resultados de ensaios dinânúcos em nove estacas 

escavadas, com diâmetros variando entre 1,1 e 1,5 m, e comprimentos entre 35 e 64 

m, utilizadas na construção da Wesl Gafe Freeway, em Melbourne, Austrália. As 

pontas das estacas ficaram embutidas em calcário. A resistência última mobilizada 

prevista pelo ensaio dinâmico foi comparada indiretamente com a carga última 

inferida de provas de carga estáticas, utilizando-se o método de Chin. Em todos os 

casos comparados, os ensaios dinânúcos conduzem a valores que subestimam as 
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resistências estáticas últimas, extrapoladas por Chin (Figura 2.11). A resistência de 

ponta obtida do ensaio dinâmico é maior que a prevista pelo ensaio estático, por 

causa da grande compressão temporária da rocha durante o ensaio dinâmico. Os 

ensaios foram produzidos por um pilão de 200 kN, com alturas de queda variando 

entre 1,6 e 2,5 m. Cada estaca foi submetida a oito golpes. Durante os golpes 

subseqüentes, a resistência de ponta aumentou de uma maneira consistente com o 

progressivo decréscin1o na nega alcançada. O desenvolvimento da resistência de 

ponta resultou em uma permanente melhoria na rigidez da estaca. O mecanismo de 

transferência de carga analisado sugere que a resistência de atrito lateral deve 

aumentar com os deslocamentos do topo da estaca em até 0,5 % do diâmetro da 

estaca. Contudo, na maioria dos ensaios, a resistência lateral decresceu com 

sucessivos golpes. Esta redução foi creditada à progressiva elevação na pressão 

neutra desenvolvida no maciço e às juntas preenchidas com argila. Duas destas 

estacas foram reensaiadas após seis meses e os resultados indicam que a resistência 

lateral havia sido restituída, presumivelmente devida à dissipação de poro-pressão. 

Na previsão pelo CAPW AP, notou-se que aproximadamente 50 % do deslocamento 

do topo da estaca representam a compressão elástica do fuste. Uma estaca foi 

estaticamente carregada anteriormente ao ensaio dinâmico e pode ser notado que a 

resposta estática da estática recarregada tinha rigidez muito similar àquela prevista 

no ensaio dinâmico. Outra estaca foi estaticamente carregada somente após o ensaio 

dinâmico ter sido realizado e conduzido a um comportamento da resistência 

mobilizada vs. deslocamento comparável ao carregamento inicial. Assim, como em 

ciclos de carga estática, os ensaios dinâmicos reduziram as negas da estaca até o 

nível de carga cíclica aplicada. Em adição, os autores concluíram que uma definição 

de resistência últin1a é dificil para estacas com grandes diâmetros, bem como uma 

correlação entre as resistências de ponta estática e dinâmica, uma vez que estes 

valores dependem de um grande grau no deslocamento da ponta da estaca. 

Resistências de ponta determinadas dinamicamente mostraram claramente o efeito da 

compactação dinâmica causada pelos ensaios. 

CORTÉ & BUSTAMANTE (1985) dissertaram sobre os ensaios dinâmicos 

em quatro locais distintos, na França, em estacas cravadas e moldadas in loco, de 13 

a 44,8 m de comprimento e com 26 até 100 em de diâmetro. Os ensaios dinânúcos 

foram feitos pelos métodos TNO e CASE, em forma de desafio . Os ensaios estáticos 
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foram feitos pelo Laboratoires des Ponls et Chausées - LPC -, da França. O desafio 

buscava como os resultados e previsões derivados de ensaios dinâmicos podem ser 

comparados aos resultados de tradicionais provas de carga estáticas. Nas provas de 

carga estáticas realizadas, em estacas instrumentadas, cada estágio foi mantido 

durante 60 minutos e a estaca levada até a ruptura, sendo a carga última convencional 

definida como aquela que causa um recalque igual ou maior que 1 O % do diâmetro 

da estaca. Os autores mencionaram que, em estacas escavadas, as barras de aço da 

armadura que ligam as estacas à superestrutura representam uma real complicação 

para ensaios estáticos ou dinâmicos e que estes raramente saturam a resistência de 

atrito lateral e de ponta. Afirmaram que em estacas cravadas, as análises dinâmicas 

são geralmente levadas a cabo próximas à nega, quando esta alcança menos que um 

milímetro por golpe. Nesta condição, a resistência de ponta está longe da saturação e 

previsões podem somente ser subestimadas. Com argilas saturadas, o solo abaixo da 

ponta exibe rigidez muito alta durante os ensaios dinâmicos, sendo resistente às 

cargas transientes elevadas, quando comparadas à carga estática limite puncionante. 

Portanto, "em solos finos saturados, os ensaios dinâmicos devem ser considerados 

com cautela, especialmente para resistência de ponta". Os métodos simplificados de 

análise tais quais os de CASE e TNO, são baseados na hipótese que as forças 

resistentes mantêm-se como valores constantes durante a propagação da onda. 
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FIGURA 2. 11 - Correlação de resistências determinadas pelos ensaios 

estáticos e dinâmicos (adaptada de SEIDEL & RAUSCHE, 1985). 
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A realidade é, contudo, mms complexa, pois ondas de propagação 

ascendentes, devidas às forças resistentes mobilizadas na região inferior da estaca, 

parcialmente reduzem a resistência do solo, ao longo da região superior. 

CORTÉ & BUST AMANTE (1985) concluú·am que não se deve esquecer que 

as forças de amortecimento introduzidas no modelo reológico de programas 

computacionais, de análise de equação de onda aplicadas em estacas, não levam em 

conta todos os fenômenos transientes (cura do concreto, dissipação de pressões 

neutras no interior do solo, etc.); conseqüentemente, "grandes discrepâncias podem 

ocorrer entre a previsão de resistência mobilizada última de estacas, a partir de 

ensaios dinâmicos, e resultados de provas de carga estáticas". Em qualquer caso, as 

calibrações dos modelos CASE e TNO devem, preferencialmente, ser realizadas 

através de ensaios estáticos. 

IUKER & FELLENIUS ( 1992) apresentaram as comparações entre ensaios 

estáticos e dinâmicos, efetuados durante o projeto de uma ponte atravessando a Baía 

de Alsea, em Waldport, Oregon, EUA, em estacas de 40 m de comprin1ento, 22 em 

de lado quadrado, pré-moldadas de concreto protendido, instrumentadas com strain

gages e te/1-tales, embutidas em solo com cerca de 40 m de depósitos estuarinos, 

siltosos, sobre camada de arenito. Neste trabalho, o monitoramento dinâmico foi 

feito durante a cravação inicial e a recravação - dois dias após cravação inicial -, 

enquanto o ensaio estático foi conduzido dez dias após a recravação. Por causa da 

camada compressível superior, a análise no fim da cravação indicou uma pequena, 

ou até mesmo, nenhuma resistência lateral na camada compressível, além de sugerir 

a presença de um grande quake de ponta. A comparação da Figura 2.12 mostra que, 

para ambas as análises, CAPW AP e provas de carga estáticas, a resistência por atrito 

lateral foi encontrada com valores muito menores nas primeiras que nas últÍnlas e 

que a resistência de ponta mobilizada no CAPW AP, para um deslocamento da ponta 

da estaca com cerca de 6 mm, é muito menor que a resistência mobilizada na prova 

de carga estática. Possíveis explicações pelos autores, para essas análises, podem ser 

vistas no item 2.6.6, quando da explanação sobre o efeito do set-up do solo, na 

mobilização das resistências das estacas. 
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SHIOI et a/. (1992) relataram a experiência da realização de ensaios 

dinâmicos e estáticos em estacas de aço tubadas, de ponta aberta, com 62 m de 

comprimento e diâmetros variando de um a dois metros, usadas como fundações para 

vários tipos de estruturas na Trans-Tokyo Bay Highway (TTBH). Com poucas provas 

de carga estáticas disp01úveis, o mecanismo de capacidade de carga dessas estacas 

não está ainda claro em muitos aspectos. Essas estacas foram cravadas por martelos 

de 490 kN, nunca utilizados antes no Japão. Os autores afirmaram que, para estacas 

com diâmetros menores que 80 em, o método para estimar a capacidade de carga no 

campo, medindo-se o repique, é padronizado nas Specificalionsjor Highway Bridges 

Japan Road Association. 
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FIGURA 2.12- Análises CAPWAP vs. provas de carga estáticas em estacas de 

concreto protendido (adaptada de RIKER & FELLENIUS, 1992). 

Os valores estimados por essa padronização concordam bem com os 

resultados de provas de carga estáticas. Esse método, contudo, não é confirmado para 

estacas de tão grande diâmetro. A profundidade da água medida no local foi de 24,5 

m, até o fundo do mar. Uma camada de areia aluvionar fofa foi localizada cerca de 

quatro metros abaixo do fundo do mar, estando sobreposta a camadas alternadas de 

solo coesivo diluvial e areia. Os ensaios estáticos foram conduzidos após 52 dias do 
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fim da cravação. A resistência mobilizada máxima estimada foi de 41,2 MN, 

determinada pelas equações das especificações japonesas, usando o ensaio SPT. A 

fim de se evitar parcialidade nas análises, dois analistas forma contratados para 

avaliar o monitoramento dinâmico nas estacas tubadas. A resistência dinâmica de 

uma estaca teste, estin1ada pelo analista A, é 2/3 da estimativa do analista B, e a 

diferença é cerca de 5,6 MN, que é aproxin1adamente 15% do resultado de uma 

prova de carga estática. A razão é que o analista B levou em conta somente o ajuste 

de qualidade da onda em conta, fornecido pelo CAPW AP, enquanto o analista A não 

somente levou isto em conta, mas também o julgamento de engenharia, obtida pela 

sua experiência. Os valores de resistência mobilizada da estaca de teste, estimados 

pelos analistas A e B, foram 80 % e 90 % daquele da prova de carga estática, 

respectivamente. Conforme observado por SffiOI et ai. (1992), a análise CAPWAP é 

sujeita ao julgamento individual do analista e a estin1ativa de resistência mobilizada é 

grandemente influenciada pela magnitude do set-up usado. Tal processo de 

julgamento deve ser suficientemente melhorado, a fim de se ter resultados 

independentes dos analistas. 

FELLENIUS et ai. (1992) expuseram os resultados de análises de ensaios 

estáticos e dinâmicos, em um projeto de cerca de 300 estacas, de 35 a 37 m de 

comprimento, 25 em de diâmetro, tubadas, de ponta fechada, de quatro espessuras 

diferentes de parede, em uma obra próxima à cidade de Hull, Quebec, Canadá. O 

ruvel d'água encontrava-se próximo ao ruvel do terreno. Nos ensaios dinâmicos, dois 

martelos foram usados na cravação, um de 28 kN e outro de 30 kN. A queda do 

martelo variou de 2,1 até 3,6 m; contudo, a maioria variou de 3 a 3,6 m. O solo local 

era formado de aterro em argila, variando de 8 a 18 m, sobreposto por uma camada 

de cerca de 20 m de argila siltosa sobreadensada, que gradualmente mudava para 

silte argiloso. As tensões in1postas pela construção eram menores que a tensão de 

pré-adensamento da argila siltosa e silte argiloso, o que pode eliminar recalques 

concernentes do projeto. Sete estacas foram escollúdas para os ensaios dinâmicos. 

As análises CAPW AP foram executadas com registros selecionados de início 

de recravação, mostrando que a concordância é excelente entre as resistências 

mobilizadas determinadas nestas análises, em confi·onto com aquela oriunda de prova 

de carga estática. Os autores concluíram que foram evitadas perdas de tempo e 
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dinheiro, empregando-se o monitoramento dinânúco, ao invés de realizarem-se mais 

ensaios estáticos. 

AZEVEDO Jr. el ai. ( 1985) relataram os resultados de quatro provas de carga 

estáticas e dinânúcas, realizadas em estacas tubulares metálicas de ponta aberta, com 

35 em de diâmetro externo, e ordem de comprimento em torno de 30m, cravadas na 

Baixada Santista. As estacas foram instrumentadas, a fim de se avaliar a 

transferência de carga ao longo do fi.1ste e ponta. Como conclusão, os autores 

afirmaram que durante o processo de cravação, a estaca tubular trabalha na condição 

de ponta aberta, enquanto que na solicitação estática, o seu comportamento é de 

ponta fechada. Além disso, encontraram concordância bastante satisfatória nos 

valores de cargas limites entre os métodos dinâmicos e estáticos, apesar de haver 

sensível divergência numérica nos resultados das resistências de pontas encontradas. 

SILVA et ai. ( 1986) confi:ontaram os resultados de provas de carga estáticas e 

ensaios dinâmicos, em cinco estacas com diâmetros variando de 23 a 80 em, e 

comprimentos na faixa de 12 a 22 m. Estes autores verificaram que quatro estacas 

apresentaram boa aproximação entre os valores de resistências limites entre os dois 

métodos e que a análise da quinta estaca foi prejudicada em virtude do sistema de 

cravação apresentar insuficiente energia para a completa mobilização das resistências 

oferecidas pelo solo. Constataram também o fato de que os ensaios dinâmicos têm a 

tendência de subestimar a resistência estática limite das estacas, independentemente 

do diâmetro das mesmas. BERNARDES & NORDAL (1991) relataram a experiência 

de comparação de ensaios estáticos e dinâmicos em duas estacas-modelo de 

alumínio, com 3,5 m de comprin1ento e diâmetro de 7,5 em, cravadas em areia. Estas 

estacas foram instrumentadas, com extensômetros elétricos e acelerômetros, 

posicionados a 1 O em do topo e a 5 em acima da ponta da estaca. A resistência de 

ponta nas duas estacas-modelo foi praticamente a mesma, e ambas mostraram uma 

tendência de atingirem um valor limite, para profundidades acima de D/B = 20, 

reforçando a idéia da existência de uma profundidade crítica. Observaram ainda que 

os dois métodos trazem boa aproximação quando a energia aplicada pelo golpe do 

martelo seja suficiente para provocar penetração da ponta da estaca entre 5 e 1 O % do 

diâmetro da estaca. 
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BALTHAUS et ai. (1985) explanaram sobre a experiência alemã em ensaios 

dinâmicos em estacas escavadas e tubulões, com diâmetros alcançando até dois 

metros. De acordo com aqueles pesquisadores, em contraste com os ensaios 

estáticos, onde as cargas teriam que atingir até 20 MN, os ensaios dinâmicos são 

menos complicados e mais econômicos; ao mesmo custo, um número maior de 

estacas no mesmo local pode ser ensaiado, em relação aos ensaios estáticos. Nos 

carregamentos dinâmicos, a escolha da altura de queda fora feita em consonância 

com os recalques admissíveis e com as tensões de compressão. A altura máxima era 

de 2,5 m, para um martelo de I 00 kN de peso. De um modo geral, dois a três 

in1pactos foram suficientes para cada estaca. A força de impacto deve levar a um 

recalque permanente correspondente a uma resistência mobilizada tão elevada quanto 

possível. Via de regra, em estacas escavadas de grande diâmetro, os ensaios estáticos 

e dinâmicos não alcançam a resistência mobilizada última da estaca. 

Após a realização de ensaios em mais de 20 estacas, uma correlação entre 

deslocamentos permanentes no topo da estaca (nega) e a energia líquida de impacto 

(ENTHRU) havia sido encontrada. Com energia até 50 kNm e com peso do martelo 

de 15 a 54 % do peso da estaca, deslocamentos de até seis núlímetros tinham sido 

alcançados por estacas de até 1,2 m de diâmetro e 20m de comprimento. Para negas 

com esses valores, pode-se considerar que praticamente toda a resistência por atrito 

lateral havia sido mobilizada. Conforme afirmado acima, devido à impossibilidade 

de se alcançar a resistência última mobilizada, é útil determinar o módulo de rigidez 

para cada ensaio dinâmico e compará-lo ao módulo de rigidez estático, a fim de se 

ajuizar os valores de resistências mobilizadas nos ensaios. O módulo de rigidez 

estático foi determinado no trecho de recarregamento da curva carga vs. recalque, 

após o segundo descarregamento, enquanto o dinâmico foi determinado após a 

realização do ensaio estático. Como pode ser visto da Figura 2.13, os módulos de 

rigidez dinâmicos foram menores que os estáticos, para todos os tipos de solos. A 

resistência por atrito lateral de ensaios dinâmicos atingiu até 90 % daquela estimada, 

na carga de trabalho. GOBLE & HUSSEIN (1994) apresentaram a importância e a 

utilidade do m01útoramento dinânúco como uma poderosa ferramenta de controle de 

execução de estacas. Estes autores explanaram sobre três casos práticos de obras, 

mostrando a comparação entre as resistências mobilizadas através de ensaios 

estáticos e dinâmicos, sobre uma das estacas. Neste particular, a estaca era de 
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concreto protendido, com 28 m de comprimento e 30 em de lado quadrado, cravada 

em areia argilosa. A Figura 2.14 mostra a resistência mobilizada pela estaca, em 

função da profundidade, para ambos os ensaios, estático e dinâmico. Para esta estaca, 

a resistência estática detenninada pelos métodos CASE e CAPW AP estão dentro da 

faixa de I ,8 e 2,8 % de aproximação, respectivamente, em relação à prova de carga 

estática. 

SELBY el a/. (1989) apresentaram os resultados de cmco extensivos 

programas desenvolvidos em 26 estacas, de vários tipos, comprimentos e diâmetros, 

cujo objetivo era estabelecer a potencialidade de aplicação do PDA na determinação 

acurada da resistência estática das estacas. Os ensaios foram feitos no Sudeste de 

Ontário, Canadá, em depósito lacustres e glaciais. Os autores concluíram que, não 

obstante as análises CASE e CAPW AP determinarem faixas de valores de 

resistências estáticas dentro da segurança de obras civis, contudo, não demonstraram 

suficiente precisão para suplantar os ensaios estáticos. A atratividade de um ensaio 

dinâmico para determinar com precisão a resistência estática de uma estaca é 

irrefutável, na opinião dos autores. 

GOBLE el a/. (1972) relataram o trabalho de dois anos de pesqmsa na 

execução de ensaios dinâmicos e estáticos executados em 24 estacas, de vários tipos 

e geometria, em vários estados americanos. O método CASE foi empregado, 

fornecendo boa aproximação de resistência estática mobilizada, em comparação à de 

prova de carga estática, notadamente para estacas do tipo metálica e de madeira, 

embutidas em areia. llANREN & SIDHONG (1992) reportaram os resultados de 

ensaios estáticos e dinâmicos realizados em duas estacas de 80 em de diâmetro e 30 

m de comprimento, que serviriam de teste para as fundações de uma torre de 257 m 

de altura, próxima ao rio Yang-Tsé, China. Os autores asseveraram que uma das 

estacas apresentou uma aproxin1ação entre ambos os ensaios em torno de 2,6 %, 

enquanto na segunda, o desvio foi de 17,7 %. Os autores acreditam que este maior 

desvio foi provocado pela grande defasagem de tempo, entre a instalação da estaca e 

a realização dos ensaios dinânúco e estático - 22 e 40 dias após a instalação, 

respectivamente. Os autores concluú·am que os ensaios dinâmicos induziram à 

substancial economia de tempo e de custos operacionais na referida obra, com uma 

precisão muito boa na determinação das resistências mobilizadas. 
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LI (1992) afirmou que para determinar a resistência de estacas escavadas de 

grande diâmetro, pelo método tradicional de prova de carga estática, há uma grande 

limitação em equipamentos, custos e tempo de espera para a realização da mesma. 

Além disso, a carga máxima aplicada não é mais que 1 O a 20 MN e o número de 

estacas ensaiadas é limitado de l a 2 % do total de estacas; por outro lado, ensaios de 

carregamento dinâmico podem ativar facilmente a resistência mobilizada do solo em 

algumas dezenas de MN e o número de estacas ensaiadas sobe para 5 a 1 O % do 

total. O autor citou que, apesar das resistências estáticas mobilizadas por ambos os 

ensaios gerarem resultados muito próximos, contudo, os valores determinados para 

as resistências de ponta mobilizadas deixam muito a desejar. A explicação é que a 

resistência de ponta mobilizada é diretamente relacionada ao deslocamento da ponta, 

e a compactação do solo abaixo da ponta da estaca, pelos fortes impactos, leva a uma 

variação da resistência de ponta. Em estacas de grande diâmetro, há o perigo de, ao 

se tentar alcançar a total mobilização da resistência, esta vir acompanhada de uma 

destruição estrutural de sua seção, e isto não pode ser permitido. 

STUCKRATH & VULLIET (1992) realizaram ensaios dinâmicos e estáticos 

em uma estaca escavada, de 5 m de comprimento e 24 em de diâmetro. Os autores 

concluíram que o peso do martelo correspondeu à 4 % da resistência última 

mobilizada e à 133 %do peso da estaca, o dobro daquela usualmente aceita, que é de 

2 % entre o peso do martelo e a previsão de resistência últin1a mobilizada. Ainda 

assim, o desvio entre os ensaios estáticos e dinâmicos, respectivamente, foi de apenas 

2%. 

LI & LI (1996) afirmaram que o uso de estacas escavadas de grande 

diâmetro, na China, levam à pouca realização de provas de carga estática, pelas 

limitações de equipamentos e dispêndio de tempo e dinheiro. Têm crescido o 

emprego de ensaios dinâmicos neste tipo de fundação, contudo, a utilização sozinha 

desta técnica ainda não encontra respaldo na determinação da resistência estática 

última dessas estacas; por outro lado, a utilização conjunta de ensaios dinâmicos e 

estáticos têm gerado uma grande economia, minimizando a realização destes últimos. 

LIU et ai. (1992, 1996b) têm a mesma opinião dos relatores acima, no que se 

refere à aplicação dos ensaios dinâmicos em estacas escavadas de grande diâmetro. 
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Estes autores realizaram vários ensaios estáticos e dinâmicos, em obras no distrito de 

Fuzhou, da província de Fujian, China. Verificaram ainda que, se os ensaios 

dinâmicos eram executados antes dos estáticos, os resultados obtidos pelos primeiros 

é cerca de 1 O % menor que os obtidos pelos últimos; ao contrário, se os ensaios 

dinânúcos eram efetuados após os estáticos, então os prin1eiros eram 1 O % maiores 

que os últimos. A explicação principal para este fenômeno é que há uma 

compactação do solo, abaixo da ponta da estaca, ensaio a ensaio, fazendo com que o 

ensaio subseqüente apresente maior mobilização de resistência de ponta. 

MUKADDAM & ISKANDARANI (1996) relataram os ensaios estáticos e 

dinânúcos levados a cabo na cidade de Dubai, Enúrados Árabes Unidos, em dois 

casos de obras. No primeiro caso, as estacas eram do tipo escavada, possuíam 75 em 

de diâmetro e 15 de comprimento, enquanto que no segundo caso, as estacas também 

eram escavadas, mas com 50 em de diâmetro e 12 m de comprin1ento. Em ambos os 

caso, concordâncias excelentes foram encontradas para ambos os ensaios estático e 

dinânúco. 

NIYAMA & AOKI (1991) apresentaram uma avaliação comparativa entre as 

provas de carga dinâmica e estática, realizadas no campo experimental da 

EPUSP/ABEF, sobre duas estacas de concreto centrifugado, analisando as 

resistências últin1as e as curvas resistências mobilizadas vs. deslocamento, para 

ambos os ensaios. As estacas analisadas eram de ponta aberta, com diâmetro externo 

de 50 em, denonúnadas de PRE 2 e PRE 4. A Figura 2.15 apresenta as curvas de 

resistência mobilizada vs. deslocamento para as duas estacas, notando-se muito boa 

precisão entre os resultados dos ensaios estático e dinânúco, principalmente na estaca 

PRE 2. ALBUQUERQUE & CARVALHO (1998) analisaram resultados de provas 

de carga estática e dinâmica, efetuadas em três estacas no campo experimental da 

UNICAMP, de 14 m de comprimento e 18 em de diâmetro, concluindo que as 

resistências de ponta, atrito lateral e total foram muito próximas (as provas de carga 

estáticas forneceram maiores resultados, cerca de 10 %). ZHENG & MA (1996) 

explanaram sobre os ensaios estático e dinâmico realizados em estacas escavadas de 

grande diâmetro, na cidade de Shunde, província de Guangdong, Clúna. As estacas, 

em sua maioria, possuíam diâmetro superior a 80 em. Os autores concluíram que a 

insuficiente energia de cravação é uma das principais razões em discrepâncias entre 



75 

ensatos estáticos e dinâmicos. Ensaios dinâmicos não devem ser propostos em 

estacas com sérios defeitos de concretagem, pois a necessidade de grandes in1pactos 

para a total mobilização da resistência pode afetar irreversivelmente a resistência 

estrutural da estaca. Finalmente, a resistência de ponta determinada nas análises 

CAPW AP necessita de um melhoramento no modelo de análise. 
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FIGURA 2.15 - Curvas de resistência mobilizadas vs. deslocamento em estacas 

pré-moldadas: a) estaca PRE 2; b) estaca PRE 4 (adaptada de NIY AMA & 

AOKI, 1991). 

Outros trabalhos relatam a comparação de ensaios estáticos e dinâmicos, 

apresentando boa aproximação entre ambos os resultados, e.g., FINNO et ai. (1989), 

GONIN et ai. (1985), GRÃ V ARE et a/. (1992), KORMAN et a/. (2000), 

BUSTAMANTE et a/. (1992), EDIL & RAHMAN (1993), MIDDENDORP & Van 

BREDERODE (1985), MIZIKOS & FOURNIER (1985), NIYAMA et ai. (1989), 

entre tantos outros. 

2.6. Fatores Intervenientes na Resistência Mobilizada pela Fundação. 

2.6.1. Generalidades. 

Um grande número de fatores influencia a interpretação correta da resistência 

mobilizada por um elemento de fundação, submetido a um ensaio de carregamento 
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dinâmico. Os tópicos seguintes procuram abordar estes fatores, em que pese o fato de 

que outros mais concorrem no comportamento dinâmico das fundações. 

2.6.2. Energia de cravação. 

NAKAO (1981), citando o Estado-da-Arte de LOWERY et a!. (1969), relatou 

o estudo de energias de cravação produzidas por três bate-estacas Vulcan, modelos 

20, 40 e 60, cujas energias nominais são 83, 166 e 249 kNm, respectivamente, 

utilizados em trabalhos off-shore. Uma conclusão interessante dessa pesquisa é que, 

ainda que aumentando a energia de cravação em 200 % (do modelo 20 para o 60), a 

resistência mobilizada aumentou em apenas 20 %. BERNARDES & NORDAL 

(1991) e NORDAL et ai. (1992) afirmaram que para a previsão da resistência 

mobilizada através da monitoração dinâmica, é necessário aplicar uma energia de 

cravação tal que os deslocamentos da ponta da estaca atinjam entre 5 e 1 O % do 

diâmetro da estaca. 

ABE & THENDEAN ( 1996) mencionaram que em estacas de concreto, as 

maiores variações nos valores da eficiência de energia transferida (E1r) são oriundas 

da in1pedância da estaca, seguida da rigidez do coxim; já em estacas metálicas, a 

maior variação em E1r é a impedância da estaca, em martelos de acionamento a 

diesel. A resistência à cravação e a rigidez do cepo têm maior influência em martelos 

hidráulicos, enquanto que a razão entre os pesos do capacete, em relação ao do 

martelo, seguido da rigidez do cepo, afetam mais E1r em martelos pneumáticos. 

STOREY & ELLERY (1985) analisaram as eficiências de energia transferida de 

bate-estacas de queda livre, com aqueles acionados hidraulicamente, além daqueles 

propelidos a diesel, de simples e dupla ação. Os autores concluú·am que os martelos 

mais pesados e de menor velocidade de impacto (hidráulicos) fornecem melhor 

cravabilidade e eficiência, que os de acionamento a diesel, que provocam maiores 

picos de tensão e de velocidade de impacto. 

NA V AJAS & NIY AMA (1996) relataram alguns estudos teóricos de 

cravabilidade em três estacas moldadas in loco, em obra portuária. Estes autores 

constataram que a eficiência E1r prevista era de 45 %, contudo, medições dinâmicas 

diretas indicaram eficiências bem inferiores, que variaram de 14 a 23 %, creditando 



77 

estas diferenças possivelmente às variações das propriedades mecânicas e 

geométricas do concreto do elemento estrutural de fundação. 

2.6.2.1. Altura de queda. 

SOUZA FILHO & ABREU (1990) afirmaram que em energias usums de 

cravação, a altura de queda é dada por: 

w 
H=-P 07 

w' r 

Esses autores sugeriram que o coeficiente de segurança seja apenas observado 

entre a resistência mobilizada obtida através de monitoração dinâmica e a carga de 

trabalho da estaca, uma vez que, para energias de cravação usuais, não se atinge a 

resistência estática última da estaca. LIKINS & HUSSEIN (1995) aconselharam 

utilizar alturas de queda entre um e três metros, para estacas moldadas in loco. 

HUSSEIN et a/. (1992) estudaram a influência da variação da altura de queda 

em três estacas de concreto protendido, de 7,6 m de comprimento e seção quadrada 

com 0,25 m de lado, através do PDA. Cada estaca foi submetida a 15 golpes, com 

um martelo de 14 kN de peso e alturas variáveis entre 0,3 m e 4,6 m, em incrementos 

de 0,3 m. Esses autores chegaram às seguintes conclusões: 

• Os deslocamentos do topo da estaca e as energias transferidas aumentam 

praticamente linearmente com o aumento da altura de queda; 

• As forças medidas no topo da estaca são proporctonats às velocidades 

medidas nesta região, através da impedância da estaca; 

• As velocidades medidas apresentam uma relação linear com a velocidade 

teórica de impacto (v= ,J2gH ), considerando queda livre do martelo; 

• Acima de 1 ,5 m, a eficiência do sistema de cravação é essencialmente 

independente da altura de queda; 

• A relação entre a resistência dinâmica do solo calculada pelo CAPW AP e a 

velocidade máxima do topo da estaca é linear; 

• A resistência estática da estaca foi totalmente mobilizada, sendo 

relativamente constante com alturas de queda acima de 2,7 m; 
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• As alturas de queda devem permitir uma melhor eficiência e mobilização da 

resistência estática do solo, sem stúeitar a estaca à tensões excessivas de cravação. 

HUSSEIN e/ a!. ( 1996) detaUtaram as análises executadas na compreensão da 

interação martelo-sistema de amortecimento-estaca-solo, em estacas escavadas com 

diâmetros de 75, 100, 125 e 150 em, empregando o programa GRLWEAP. Os 

comprimentos das estacas variaram nas proporções 1 OB, 15B, 20B, 25B e 30B, 

sendo B o diâmetro da estaca. Já os martelos variaram segundo 12 pesos distintos, 

entre 80 e 480 kN. As linhas mestras deste traballio forneceram as seguintes 

orientações: i) o peso do martelo deve ser, no mínimo, igual a 1,5 % da resistência 

estática última prevista para a estaca; ii) a altura de queda do martelo deve ser 

aproximadamente 8,5 % do comprimento da estaca (núnimo de 2 m); iii) a espessura, 

em mm, do coxim, igual a L2/2B (L e B em metros) deve ser no mínimo 10 em, 

embora uma espessura adicional de 15 em deve ser empregada, quando o 

comprimento da estaca excede 30 m. 

2.6.2.2. Peso do martelo. 

SOUZA FILHO & ABREU (1990) afirmaram que em energias usua1s de 

cravação, o peso do martelo é dada por: 

Wr = (0,7 a 1,2)Wp 

SEITZ (1985) e LIKINS (1997) sugeriram que em estacas moldadas in loco, 

sejam utilizados martelos com peso correspondente a no mínimo 1 % da resistência 

estática mobilizada, prevista para a estaca a ser ensaiada. Para estacas com parcela de 

resistência de ponta predominante, o núnimo desejável é 1,5 a 2 % da capacidade de 

carga. Em estacas moldadas in loco, o ideal é o martelo de queda livre, cuja altura de 

queda pode ser variável, desde pequenas alturas, até aquelas em que não haja 

comprometimento estrutural da estaca, além daquelas no caso de não se alcançar a 

resistência acima mencionada esperada, dada a baixa nega medida. Para cada golpe, 

a nega deve ser cuidadosamente medida, a fim de se ter uma mellior avaliação da 

resistência mobilizada pela estaca. 
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LIKINS & HUSSEIN (1995) aconselharam utilizar martelo com I ,5 % da 

resistência estática mobilizada última, prevista para a estaca e alturas de queda entre 

um e três metros, para estacas moldadas in loco. Esses autores afirmaram que o 

sistema de cravação deve ser devidamente projetado para um ensaio dinâmico com 

sucesso. Para isso, o impacto do martelo deve causar suficiente penetração da estaca, 

para mobilizar a resistência requerida de projeto, com tensões que garantam a 

integridade estrutural da estaca. 

AUTHIER & FELLENIUS (1980a) realizaram monitoração dinâmica em 

dezesseis estacas utilizando cinco bate-estacas diferentes, sendo dois de queda livre e 

três do tipo diesel, de sin1ples ação. Estes autores afirmaram que, quanto mais leve 

são os martelos diesel, menor a eficiência do sistema de cravação. 

2.6.3. Sistema de amortecimento. 

Os cepos e coxins são utilizados, normalmente, para lin1itar as tensões, tanto 

no martelo quanto na estaca, durante a cravação. 

NAKAO (1981) afirmou que a intensidade, a forma e o comprin1ento da onda 

de tensão introduzida na estaca pelo impacto de um martelo são influenciados pelas 

propriedades do mru1elo (peso e rigidez) e da rigidez do sistema de amortecimento 

(forma do diagrama tensão-deformação, seção transversal, espessura e efeitos 

condicionantes causados pelos golpes repetidos). 

HIRSCH et a/. (1970) relataram que para uma mesma energia de cravação, 

dinllnuindo-se a rigidez do coxim, a duração da força de impacto é aumentada, 

embora a sua intensidade seja reduzida. Portanto, a utilização de um coxim muito 

macio pode provocar uma força de impacto cuja intensidade não seja suficiente para 

vencer a inércia da estaca e a resistência do solo, o que acarretará na impossibilidade 

de penetração da estaca no terreno. Por outro lado, a utilização de um coxim de 

grande rigidez resultará em forças de in1pacto de alta intensidade e curta duração. 

Assim, para cada caso, é necessário pesquisar-se uma rigidez "ótima" para o coxim e 

cepo (apudNAKAO, 1981). 
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RAUSCHE & SEI DEL ( 1985) são da mesma opinião que os autores acima, 

assegurando que o coxim tem um efeito marcante na energia transferida, fazendo 

com que a eficiência aumente consideravelmente entre os golpes inicial e final de 

cravação, devido ao enrijecin1ento deste material. 

TOWSEND et a/. (1996) relataram a experiência na execução de ensaios 

dinâmicos em estacas escavadas de 60 em de diâmetro, utilizando um martelo de 89 

kN de peso, com alturas de queda variando em 0,9; 2,1; e 2,4 m de altura. Em todos 

os golpes, somente 9 a 14 % da energia disponível foi efetivamente transferida às 

estacas, talvez devido ao excesso de espessura do coxim e às perdas do sistema de 

acionamento do guindaste do bate-estacas. 

2.6.4. Parâmetros do elemento de fundação e do solo. 

2.6.4.1. Geometria da fundação. 

BEIM et a/. (1992) apresentaram ensaios com o PDA em nove estacas do tipo 

Franki. Nas análises CAPWAP, as estacas foram modeladas como tendo seção 

transversal uniforme. O comprimento total das estacas inclui a região da ponta, 

calculada a partir do volume de concreto gasto no preenchimento do bulbo, 

considerado esférico. Este bulbo foi sinmlado como uma bucha (plug), que ocorre 

por efeito de uma grande massa conectada à ponta da estaca. Este procedimento 

torna as análises independentes da real forma do bulbo. Contudo, a fin1 de obter uma 

boa combinação entre as curvas medidas e calculadas, foi necessário modelar 

mudanças na impedância ao longo do fuste da estaca. A mudança de impedância foi 

geralmente de aproximadamente 30 %, mas um aumento de até 72 %, em relação à 

seção transversal uniforme, foi encontrado, considerado normal para esse tipo de 

estaca. 

O uso de amortecimento de irradiação (radiation damping) melhorou 

enormemente a combinação das curvas calculadas e medidas, em todos os casos, 

uma vez que leva em conta o deslocamento do solo em relação à estaca. Neste caso 
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particular, o deslocamento do solo foi importante por causa das baixas negas e 

também porque o fhste dessas estacas não é liso. 

Em estacas de seção variável, o manual do PDA (PDI, 1997) aconseU10u os 

usuários a considerá-las como estacas de seção uniforme, assumindo o módulo de 

elasticidade e área da seção transversal como aqueles na região da fixação dos 

sensores, além de ignorar o método CASE na avaliação da resistência última, 

preferindo-se modelar a estaca como não uniforme, utilizando-se os recursos 

oferecidos pelas análises CAPWAP. 

Van. KOTEN & MIDDENDORP (1980a, 1980b) relataram alguns resultados 

de resistência mobilizada e integridade de seção - obtidos através do equipamento 

TNO - realizados em uma estaca moldada in loco, com comprimento de 15,85 m e 

diâmetro de 40 em, em Delft, Holanda. Comparando-se este resultado com uma 

prova de carga estática executada na mesma estaca, o resultado foi sofi:ível. Então, 

foi considerada uma nova "forma" na geometria da estaca, com base na reflexão das 

ondas de impacto. Esta nova forma da estaca concordou com as quantidades de 

concreto consideradas em diferentes níveis, durante a confecção da estaca. Com estes 

resultados obtidos, uma nova comparação entre a resistência estática última obtida 

pelo carregamento dinâmico (1 ,98 MN) e a capacidade de carga estática (2,08 MN) 

pode ser feita, produzindo boa aproximação. 

2.6.4.2. Quake. 

PAROLA (1975), apud NAKAO (1981), asseverou que, quanto menor o 

quake do solo, maior é a resistência mobilizada pela estaca. AOKl (1991) e AOKl & 

MELLO (1992) afirmaram que o quake cresce com o nível de energia aplicada, 

demonstrando que se trata de variáveis dependentes e não de parâmetros do solo. 

BEIM et ai. (1992) comprovaram a existência de quakes de atrito lateral 

altos, em estacas do tipo Franki. Já os quakes de ponta encontrados estão na faixa de 

valores razoáveis, considerando-se o diâmetro do bulbo e a recomendação 
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geralmente aceita na literatura, tomando-se um valor de quake como sendo igual ao 

diâmetro da estaca (em nm1), dividido por 120. 

SOARES et a/. (1985) entenderam que em estacas longas de ponta aberta, 

utilizadas em ojf-shore, onde o atrito lateral contribui com mais de 90% da 

resistência do solo durante cravação, o quake de ponta não é tão importante. 

Contudo, intuitivamente, o quake de ponta é uma função do diâmetro e da espessura 

da parede da estaca e do tipo de solo na região da ponta. Por outro lado, a prática tem 

mostrado que o deslocamento necessário para mobilizar o atrito lateral não depende 

do diâmetro da estaca e um quake de atrito lateral considerado igual a 2,5 nm1 parece 

ser razoável. Os autores sugerem a utilização de um valor de quake de 2,5 mm para o 

fuste e ponta da estaca, a menos que a resistência de ponta durante cravação exceda 

20 a 30 % da resistência do solo, ainda que em solo formado por areia calcária. 

Entretanto, análises CAPW AP de MELLO & GALGOUL (1992) acusaram valores 

bastante superiores, chegando-se até 9 nm1 para o fuste e 11 mm para a ponta. 

POSKITT & WARD (1988) também recomendaram valores mais altos (10 mm para 

o quake de atrito), quando o solo se tratar de areia calcária. 

AUTHIER & FELLENIUS (1980b) encontraram valor de quake de 20 11m1, 

correspondente à resistência estática do solo considerada. Segundo os autores, este 

trabalho (que data de julho de 1976), mostra pela prin1eira vez valores de quake 

muito maiores que aqueles geralmente indicados na literatura, na ordem de 2,5 11m1. 

Se a capacidade de carga de uma estaca é estabelecida através de prova de carga 

estática, o valor do quake pode ser determinado, a partir do valor da resistência de 

ponta estática última, dividido pelo valor da rigidez do solo calculado pela análise 

CAPWAP. A razão para o raro elevado valor de quake observado não é conhecida. 

Os autores acreditam ser relacionados às poro-pressões desenvolvidas no solo. 

Contudo, ressaltaram que não foi observado em outros locais, de solos similares, 

reconhecendo também que a dissipação das poro-pressões nem sempre traz como 

conseqüência um apreciável set-up do solo. A ocorrência de um grande quake tem 

importância prática. Quando isto ocorre, um certo martelo não estará apto para cravar 

uma dada estaca, para que alcance a capacidade de carga desejável, em comparação à 

uma situação onde pequenos quakes ocorrem. Quando o quake do solo aumenta, a 

rigidez do solo diminui e, conseqüentemente, a capacidade máxima de cravação 
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reduz-se. Da mesma forma, quando o quake cresce, o limite prático e econômico do 

critério de nega também decresce. Há, contudo, muitos casos revelados, onde 

empreiteiros têm fi·acassado em fornecer estacas com a capacidade de carga mínima 

requerida, tendo, portanto, recebido culpa por não fazer o traball10 apropriadamente e 

ter de aumentar o número de estacas, ou ainda, utilizar martelos mais pesados, 

acarretando em um considerável custo extra nos serviços. É quase provável que em 

muitos desses casos, o equipamento original empregado era apropriado, repousando 

a culpa em um grande valor de quake, sem uma verificação de set-up do solo, de 

apreciável magnitude. 

HANNIGAN (1985) relatou que recentes traballios têm demonstrado que 

quakes de ponta muito maiores que 2,5 mm podem ocorrer durante cravação de 

estacas de grande deslocamento em depósitos de solo denso, tais como em areias 

siltosas, siltes arenosos e argilosos e argilas siltosas. Entretanto, mesmo em estacas 

de baixo deslocamento (tipo metálica, seção I), têm-se verificado a ocorrência de 

grande valor de quake de ponta. Análises CAPW AP indicaram quakes de ponta de 

1 O mm ocorrendo no fim da cravação inicial de estacas. Contudo, análise CAPW AP 

realizadas na recravação, 14 a 21 dias após o fim da cravação inicial, indicaram 

menores quakes de ponta, variando de 2,5 mm a 4,5 mm. Grandes quakes de ponta 

são mais fi"eqüentemente atribuídos ao desenvolvimento de poro-pressão em 

operações cíclicas de cravação de estacas, em solos saturados densos abaixo da ponta 

da estaca. Este autor é de opinião que provavehnente os grandes quakes de ponta 

encontrados nesse terreno, constituído de til! glacial argilo-siltoso duro, foram 

causados pelo desenvolvimento de poro-pressões. Análises CAPW AP na recravação 

indicaram que os quakes de ponta decresceram, em média, 4,1 mm após duas 

semanas, e em uma média de 5,6 nm1, após três semanas. Esse decréscimo de quake 

com o tempo é atribuído à dissipação do excesso de poro-pressão. A ocorrência de 

um quake de ponta grande, freqüentemente resulta em uma reduzida cravabilidade da 

estaca e, destarte, na resistência mobilizada da estaca. A resistência estática últinm de 

uma estaca que pode ser obtida em condições de nega, de final de cravação, é 

significativamente menor quando um grande quake de ponta ocorre, se comparado ao 

quake normal. Análises CAPW AP de recravação, indicaram o desaparecimento do 

grande quake de ponta, bem como a ocorrência de um aumento na resistência 

mobilizada, devida à readesão do solo no fuste da estaca. Nesse ponto, convém 
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mencionar que RIKER & FELENIUS (1992) e LIKINS et ai. (1992b) compartilham 

dessa mesma opinião, ou seja, na recravação o quake de ponta sofi·e um decréscimo, 

em contrapat1ida de um set-up do solo. Acredita-se também que os grandes quakes 

de ponta desenvolvam-se em estacas de baixo deslocamento (metálicas), em virtude 

da formação de uma bucha (plug) na área entre os flanges da estaca. AOKI (1991) 

chamou a atenção quanto ao fato da existência de solos resilientes (solos elásticos de 

baixa resistência) com valores de quake superiores a 25 rmn. GONÇALVES et ai. 

( 1996) relataram o caso de cravação de estacas de concreto de 28 em de diâmetro e 

11 m de comprimento, assentes sobre um depósito arenoso medianamente compacto, 

cujos quakes de ponta atingiram cerca de 11 mm. 

DANZIGER (1991) e DANZIGER et a!. (1996) afirmaram que valores de 

quake elevados e a variação da seção transversal da ponta da estaca ocasionam um 

retardo no sinal, em relação ao tempo 2Lic, entre o impacto e a reflexão do sinal na 

ponta. Em cravações fáceis (com pequena resistência de ponta), pode-se esperar 

menores valores de quake de ponta, que naquela condição de cravação dificil (com 

grande resistência de ponta). Já um aumento no quake de atrito resulta na elevação 

do sinal de velocidade simulada após a reflexão real na ponta. Os autores ainda 

mencionaram que os valores de quake de ponta aumentaram com o acréscimo da 

resistência de ponta, variação esta praticamente linear, observação esta que contraria 

a proposição inicial de SMITH (1960), ainda muito utilizada no meio técnico, de 

adoção de um valor constante de quake de ponta independente do valor da resistência 

de ponta. Os valores encontrados por aqueles autores variaram de 4 a 1 O mm, sendo a 

relação entre os quakes de atrito e de ponta, na ordem de O, 7, em média. Os autores 

concluú·am que esta relação deve ser tanto menor quanto maior forem o diâmetro da 

estaca e a resistência de ponta. 

MENEZES e/ ai. (2000a, 200b) relataram os resultados de provas de carga 

dinâmicas realizadas em seis estacas de concreto protendido, com 13 m de 

comprimento, de seção quadrada com 17 em de lado, assentes em solo colapsível de 

Ill1a Solteira, SP, verificando valores de quake de atrito em torno de 1 mm, enquanto 

os quakes de ponta atingiram 14 a 20 mm. 
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2.6.4.3. Constante de amortecimento. 

AOKI (1991) e AOKI & MELLO (1992) afirmaram que as constantes de 

amortecimento crescem com o ruvel de energia aplicada, demonstrando que se trata 

de variáveis dependentes e não de parâmetros do solo. Concordando com esses 

autores, FELLENIUS et ai. (1992) afirmaram que, conforme indicado por RIKER & 

FELLENIUS (1988), o coeficiente de amortecimento não é um parâmetro do solo, 

pois varia com o comprimento da estaca, com o tempo decorrido após a cravação 

inicial da estaca e com a distribuição da resistência ao longo do fuste e da ponta da 

estaca. HIRSCH et ai. (1970) concluíram que para uma determinada resistência 

mobilizada, aumentando-se o valor do coeficiente de amortecimento, aumenta-se o 

número de golpes necessários para se atingir esta resistência. Em outras palavras, 

quanto menor o coeficiente de amortecimento do solo, maior a resistência mobilizada 

pela estaca (apudNAKAO, 1981). 

Segundo LIKINS et ai. (1992a), em solos arenosos, inesperadamente, 

dificuldades têm sido experimentadas em alguns locais de cravação de estacas na 

modelagem do solo utilizando-se as proposições de SMITH (1960). Soluções da 

equação da onda mostram altos coeficientes de amortecimento lateral de Srnith, 

resultando em previsões de resistência estática mobilizada última de estacas que são 

fracamente correlacionadas com provas de carga estáticas. RAUSCHE el a/. ( 1972), 

através do CAPW AP, analisaram a cravação de uma estaca de concreto pretendido, 

de 32 m de comprimento, com 0,6 m de lado quadrado, cravada numa profundidade 

de 30 m, em um perfil formado por solos saturados, tais quais silte orgânico cinza 

escuro, de baixa resistência, até nove metros, e abaixo, areia siltosa .fina, numa taxa 

de cerca de 30 golpeslm, para os últimos nove metros de cravação. Seis dias depois, 

a estaca foi recravada para uma nega de 4 mm/golpe. Essas análises indicaram, no 

illicio da recravação, uma resistência mobilizada de 1265 kN e altas constantes de 

amortecimento de Smith, na ordem de 1,38 sim para o fuste e 57,66 sim para a ponta. 

O valor de amortecimento de ponta é particularmente grande, como conseqüência da 

baixa resistência mobilizada pela ponta. O golpe final da recravação foi também 

analisado pelo CAPWAP, encontrando-se somente 1130 kN de resistência 

mobilizada (incluindo 775 kN de resistência de ponta), sendo o valor de 

amortecimento de atrito lateral determinado nessa fase de 5,25 sim. Aparentemente, 
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o atrito lateral foi predominante no golpe inicial de recravação, enquanto a 

resistência de ponta foi predominante no caso do final de recravação. 

Na visão de LIKINS el ai. (1992a), as forças nas estacas, devidas ao impacto 

de um martelo, causam um movimento descendente desse elemento, enquanto no 

solo são geradas forças passivas de resistência à penetração da estaca. O modelo de 

SMITH (1960) considera que a energia de dissipação, associada com a resistência do 

solo, ocorre em uma superficie deslizante, isto é, na interface estaca-solo e que o 

espaço em volta consiste de um solo de elevada rigidez. Contudo, a energia originada 

no impacto do martelo é claramente dissipada além dessa camada, quando 

observadores próximos à cravação da estaca podem sentir os efeitos do movin1ento 

do terreno. Vários fatores, tais quais tipos de solo, forma, volume e rugosidade do 

fuste da estaca afetam a magnitude dessas vibrações do solo. Se a estaca francamente 

desliza em relação ao solo, essa perda de energia pode ser facilmente mensurada pelo 

modelo tradicional de SMITH (1960), como acontece na maioria dos projetos 

analisados de cravação de estacas. Contudo, nos casos onde o so lo circunvizinho à 

estaca move-se substancialmente, um novo modelo (radiation damping) é necessário 

para as análises de equação da onda, empregado sempre que os coeficientes de 

amortecimento excedam o valor de 1,35 s/m e a resistência oferecida pelo solo na 

cravação seja de moderada a alta. SOARES et a/. (1985) afirmaram que as primeiras 

referências aos coeficientes de amortecimento do solo, possivelmente sob a 

influência do trabalho original de SMITH (1960), propunham JS (coeficiente de 

amortecimento lateral) :: 0,33JT (coeficiente de amortecimento de ponta). Contudo, 

coeficientes de amortecimento lateral maiores que coeficientes de amortecimento de 

ponta são comuns e algumas vezes, pode-se ter JS ~ 20JT. Na opinião dos autores, o 

coeficiente de amotiecimento está longe de ser wna boa representação do 

comportamento do solo durante a cravação, uma vez que é uma grandeza meramente 

empírica, usada na solução da equação da onda. Por exemplo, quando uma análise 

CAPW AP é efetuada, verifica-se que esse parâmetro muda de valor, golpe a golpe, e 

assim, não pode ser considerado propriedade intrínseca dos solos. PAIKOWSKY & 

CHERNAUSKAS (1992) afirmaram que os coeficientes de amortecimento variam 

com as perdas de energia do sistema solo-fundação e, portanto, não podem ser 

variáveis somente dependentes do tipo de solo, em que o elemento de fundação está 

embutido. 
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LIU et ai. (1996b) afirmaram que o emprego de Jc convencional pode levar a 

erros, pelo método de CASE, além de 50 %, quando comparado à resultados de 

provas de carga estáticas. Na visão dos autores, além de valores tradicionais, a 

experiência com o solo local é de fimdamental importância para análises precisas. 

DANZIGER (1991) e DANZIGER el ai. (1996) afirmaram que alterações no 

valor do amortecimento são mais importantes nos trechos do sinal onde a velocidade 

é elevada. Nos trechos onde esta variação é muito pequena, mesmo grandes 

alterações no coeficiente de amortecimento não resultam em modificações sensíveis 

no sinal simulado. Próxin1o à ponta da estaca, onde são registradas grandes variações 

de velocidade, a influência do amortecimento é significativa. Valores reduzidos de 

amm1ecimento resultam em grandes amplitudes no sinal de velocidade simulada 

próxima à ponta, enquanto valores elevados de amortecimento resultam em pequena 

amplitude do sinal de velocidade na ponta. A escoU1a adequada do amm1ecin1ento de 

ponta é essencial ao ajuste do sinal nas proximidades de 2L/c. Os autores 

encontraram valores de 0,21 a 0,90 s/m, com média de 0,3 8 s/m, para a ponta, e O, 1 O 

a 0,50 s/m, com média de 0,19 s/m, para o atrito lateral. Via de regra, maiores 

valores de amortecimento de ponta levaram a menores valores de resistência de 

ponta, enquanto o amortecimento de atrito não encontrou relação com a resistência 

de atrito lateral. Quanto à relação entre os amortecimentos de atrito e de ponta, esta 

situou-se na faixa de 0,24 a 0,83, com média de 0,50. 

Modernamente, tem-se obtido os coeficientes de amortecin1ento através de 

medições dinâmicas, durante a realização de ensaios SPT modificados (GOBLE & 

ABOU-MATAR, 1992; RAUSCHE et ai., 1994b; ABOU-MATAR et a/., 1996). 

2.6.5. Tensões residuais. 

DANZIGER (1991) relatou a experiência adquirida nas análises de alguns 

sinais de morútoramento dinâmico, em geral naqueles de maior profimdidade, onde o 

valor do quake de ponta obtido do ajuste foi ligeiramente superior ao deslocamento 

máximo da ponta. Nas palavras da autora, tal fato corresponderia a uma resistência 

mobilizada inferior, em relação à uma resistência última disponível, e a um valor 
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nulo de nega. Porém, os valores de nega para estes sinais não foram nulos. Então a 

hipótese adotada pela autora foi a de que o histórico das tensões residuais poderia 

explicar tal comportamento. Assin1, durante a cravação, o fuste da estaca so:fi:e um 

encurtamento elástico. Cessado o pulso, por ocasião do descarregamento, a estaca 

tenderá a recuperar seu comprimento original. A estaca, ao deslocar-se para cima, 

mobiliza atrito lateral negativo, que é equilibrado por forças de sentido contrário, 

desenvolvidas no trecho inferior do fuste e na ponta da estaca. Potianto, o atrito 

lateral negativo restringe o descarregamento total da carga da estaca. 

Ainda de acordo com a autora, na maioria das análises de cravabilidade e 

retroanálises de sinais - tipo CAPW AP - tanto a estaca como o solo são 

considerados com tensões iniciais nulas. Esta situação, contudo, pode representar 

apenas uma aproximação da condição real, em que os golpes anteriores tenham 

induzido tensões residuais tanto na estaca quanto no solo. 

DANZIGER (1991) afirmou ainda que a presença de tensões residuais pode 

ser comprovada no gráfico das tensões axiais ao longo do tempo, na região da ponta 

da estaca, onde pode-se observar que no final do registro, a tensão axial de 

compressão não é nula. Esta autora encontrou em seu trabalho - analisando os 

registros de cravação de estacas em plataformas marítin1as off-shore, no Pólo 

Nordeste da Bacia de Campos - relações entre as tensões residual e máxima na 

ordem de 0,07 a 0,33. Ademais, afirmou ainda que uma outra maneira de se verificar 

a presença de tensões residuais é através da comparação entre os deslocamentos no 

topo e na ponta da estaca, pois no final do registro, estes deslocamentos não são 

iguais. Desta forma, o deslocamento elástico do fuste não é, portanto, nulo, indicando 

a presença de tensões residuais. O deslocamento do topo da estaca é inferior ao 

deslocamento da ponta ao final do registro, indicando estar o fuste da estaca 

tracionado. AssÍ111, no caso de cravações difíceis, com elevado percentual de 

resistência de ponta, em que haja indícios da presença de tensões residuais, a 

resistência mobilizada no trecho inferior da estaca, durante o golpe, pode ser inferior 

à resistência estática limite. Neste caso, aparentemente, a distribuição de resistências 

obtida das análises CAPW AP pode ser diferente da real, obtida por ocasião da 

cravação. Bem a propósito de tal fato, RIKER & FELLENIUS ( 1992) afirmaram que 

o desenvolvimento de set-up do solo ocorre junto com um desenvolvimento de 
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tensão residual na estaca, que se combina com a tensão residual gerada pela 

cravação. A análise CAPWAP é produzida pela consideração que nenhuma tensão 

residual exista na estaca. A negligência da tensão residual não afeta a resistência 

mobilizada última da estaca, fato também confirmado por POULOS (1987). 

Contudo, as considerações levam a uma resistência lateral computada que é maior 

que a real. Entretanto, muita pouca informação tem sido publicada, mostrando a 

distribuição entre as resistências lateral e de ponta, e em particular, em consideração 

à distribuição da resistência lateral ao longo da estaca. 

COSTA et a/. (1994) concluú·am que as tensões residuais devem ser 

consideradas em três situações, quando se avalia o comportamento de estacas 

cravadas: i) na previsão da nega; ii) na previsão da curva carga x recalque, e iii) na 

interpretação de provas de carga. A consideração das tensões residuais em uma 

estaca sujeita à compressão leva-a a apresentar um comportamento mais rígido. Estes 

autores observaram uma diminuição de cerca de 50 % no valor do recalque previsto 

para a carga de trabalho, quando são consideradas as tensões residuais. DARRAG & 

LOVELL (1989) desenvolveram um procedimento de cálculo de tensões residuais, 

através de ábacos, em estacas cravadas em solos não coesivos, gerando bons 

resultados com as tensões medidas em campo. MASSAD (1991, 1992, 1993, 1994) e 

LAZO & MASSAD (1996) estudaram o comportamento de estacas submetidas a 

esforços de compressão, construindo os gráficos das curvas carga x recalque teóricas 

previstas, levando em conta o efeito das tensões residuais. MENEZES et a/. (2000c) 

concluíram que as curvas carga x recalque teóricas, para os casos de estacas 

cravadas, de ponta ou atrito, construídas com base nas relações de Cambefort, 

praticamente coincidem com as curvas experimentais, até cerca de 70 % da carga 

máxin1a do ensaio. 

2.6.6. Efeito do tempo de repouso do solo. 

Este trabalho não tratará do efeito do tempo de repouso na evolução da 

resistência mobilizada, pois as séries de carregamento previstas no campo serão 

efetuadas no máximo em dois dias de atividades, não fazendo sentido, portanto, um 

estudo mais detalhado. Contudo, como o set-up tem vínculo com algumas variáveis 

do sistema solo-fundação, será dada uma breve abordagem sobre o tema. 
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Diversos autores têm encontrado aumento (set-up) ou diminuição (relaxação) 

de resistência mobilizada em estacas cravadas, após vários dias da instalação das 

mesmas. É unanimidade entre os autores o fato de se determinar a resistência 

mobilizada de uma estaca em futuras recravações, a fim de se poder traball1ar com 

segurança, quanto à resistência estática mobilizada última requerida no projeto. 

LIKINS (1997) afirmou que a resistência mobilizada pode ser reduzida, devida ao 

movimento lateral da estaca. Nas estacas cravadas em solos finos (argilas, siltes e até 

areias :fu1as), o solo é amolgado e poro-pressões desenvolvem-se no interior do solo, 

reduzindo a tensão efetiva atuante sobre a estaca, havendo, portanto, decréscimo da 

resistência oferecida pelo solo à penetração da estaca. Quando estas poro-pressões 

dissipam-se, a resistência oferecida pelo solo aumenta, e, com isto, a resistência 

mobilizada pela estaca. O efeito completo do set-up fieqüentemente exige vários dias 

após a cravação inicial e até mesmo algumas semanas de espera. Somente um dia de 

espera não é suficiente para vários tipos de solo e uma comparação da resistência 

obtida no :futal de cravação com aquela verificada semanas depois, através de provas 

de carga estática, irão, indubitavelmente, produzir resultados desapontadores. De 

acordo com LlKINS ( 1997), muitos engenheiros não entendem este fato e comparam 

a resistência de final de cravação com provas de carga estáticas, executadas semanas 

após a instalação da estaca, culpando inadequadamente o PDA (ao invés da mudança 

de resistência do solo) pela fi·aca correlação entre ambas. O set-up aumenta quase 

sempre linearmente com o logaritmo do tempo de espera. SHOV & DENVER (1988) 

apresentaram uma equação que relaciona a resistência mobilizada por uma estaca 

(R), com o tempo de realização dos ensaios dinâmicos: 

Onde: 

~- 1 = rlog(- t J 
Ro to 

• t = tempo após cravação inicial; 

• to = tempo ocorrido após a cravação inicial no qual o aumento na 

resistência mobilizada é linear na escala logarítmica do tempo; 

• Ro = resistência mobilizada no tempo t0 ; 

• r = constante determinada por duas medições de recravação. 

(2.17) 
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Os coeficientes r e to são funções do tipo de solo, sendo sugeridos r= 0,6 e to 

= 1, para argilas. THENDEAN et ai. (I 996) apresentaram os valores fornecidos na 

Tabela 2. 3, como uma forma de se estimar a resistência mobilizada a longo prazo, 

de uma estaca cravada. Em casos de perda de resistência após cravação, há três casos 

a serem abordados: o primeiro é de estacas cravadas em alguns tipo de folhelho 

argiloso. O potencial de relaxação é geralmente maior em folhelho argiloso alterado 

e pode levar vários dias para que o efeito completo se realize, totalizando perdas de 

até 50% da resistência mobilizada inicial. O segundo caso é de estacas cravadas em 

solos muito densos (freqüentemente siltes) com pequena parcela de atrito lateral. 

TABELA 2.3- Set-up em função do tipo de solo (THENDEAN et ai., 1996). 

Tipo de solo ao longo do fuste 

Argila 

Silte argiloso 

Silte 

Areia argilosa 

Areia siltosa 

Areia fina 

Areia 

Areia com pedregulho 

Set-up 

2 

1,5 

1,5 

1,2 

I ,2 

1 

A alta parcela de resistência de ponta no fim da cravação inicial reduz-se com 

o tempo, pois o solo abaixo da ponta retoma à sua posição de origem, uma vez que o 

atrito lateral é insuficiente para manter a ponta em uma condição de zona 

comprimida. Finalmente, em uma terceira situação, poro-pressões negativas durante 

cravação de estacas em siltes saturados densos ou em areia fina causam 

artificialmente altas tensões efetivas e resistência de ponta, que diminuem com o 

passar do tempo. RIKER & FELLENTIJS (1992) apresentaram os resultados de 

ensaios dinâmicos, feitos durante a cravação inicial e a recravação, dois dias após a 

cravação inicial. No fim da cravação, nenhuma resistência lateral na camada 

compressível do perfil de solo foi detectada, sugerindo a presença de um grande 

quake de ponta. Em contraste, o oposto se verificou na recravação, ou seja, contatou

se o não aparecimento de um grande quake de ponta, porém, observou-se a indicação 

de mobilização de resistência lateral, isto é, com certeza, foi observado o set-up do 
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solo. Em vista do grande quake no fim de cravação, que não foi vencido pelo 

impacto, e a pequena penetração por metro, a resistência total de ponta não foi 

mobilizada pelo impacto do martelo. E, certamente, na recravação, o impacto não 

mobilizou quase resistência de ponta, como evidenciado pelo menor movimento da 

ponta. Por causa do aumento da resistência lateral, devida ao set-up do so lo, a 

energia do martelo é menos capaz de mobilizar resistência de ponta, e esta última, 

determinada no início da recravação, é menor que no final da cravação. Os dois dias 

de espera entre o final da cravação e o início da recravação foram, provavelmente, 

suficientes para permitir total consolidação da camada de areia. SVINKIN (1996a) e 

PAIKOWSKY et a!. (1996) sugeriram adotar, sempre que possível, as análises 

CAPW AP em recravações de estacas, a fim de se m01útorar o ganho de resistência 

com o tempo. SEIDEL et ai. (1992) reportaram sel-up do solo em estacas cravadas 

através de um depósito de areia calcária. HOLLOWAY & ROWIG (1988) 

reportaram o mesmo fenômeno em estaca cravada em solos aluviais coesivos e não 

coesivos. Outros trabalhos, constantes na bibliografia nacional e internacional, tratam 

do mesmo fenômeno (CORTÉ & BUSTAMANTE, 1985, SEIDEL & RAUSCHE, 

1985, SHIOI et ai., 1992, FELLENIUS et ai., 1992; HUSSEIN et ai., 1993; 

CASTRO & HEMSI, 1996), entre tantos outros. GONÇALVES et ai. (1998) 

relataram um caso de relaxação ocorrido nas recravações aos sete e nove dias de uma 

estaca de 15 m de comprimento e 26 em de diâmetro, apoiada num estrato de silte 

argiloso rijo a denso, percebendo que as resistências mobilizadas dinúnuíram, ao 

passo que os deslocamentos aumentaram, com o passar do tempo. 

2.7. Prova de Carga Dinâmica. 

2.7.1. Generalidades. 

Ficou patente nos tópicos anteriores a importância de se efetuar a realização 

de um ensaio dinâmico em que haja suficiente penetração do elemento de fundação 

para mobilizar a resistência requerida em projeto. Como a penetração da fundação 

cresce com o aumento do nível de energia a ela aplicada, resulta que há a 

necessidade de se elevar ao máximo esta energia, desde que não haja prejuízo à 

integridade estrutural do elemento estrutural. Apresenta-se, a seguir, um outro 
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conceito na realização de ensaios dinâmicos, em que a altura de queda de um martelo 

é aumentada paulatinamente, mobilizando a fundação mais e mais resistência, até a 

pretensão de se atingir a resistência estática últin1a deste elemento, semelhante ao 

verificado em uma prova de carga estática cíclica. 

2.7.2. Desenvolvimento da prova de carga dinâmica. 

AOKI ( 1991) afirmou que, para se caracterizar a resistência última de uma 

estaca, é necessários que este elemento sofra uma penetração significativa no terreno, 

e.g., correspondente a 10 % do seu diâmetro, segundo o critério de TERZAGHI 

(1943). Deste modo, segundo o primeiro autor, a resistência últin1a só é mobilizada 

no ensaio dinâmico, se a energia aplicada resultar em grandes deslocamentos, 

propiciando a formação de um mecanismo de ruptura no maciço de solo que envolve 

a estaca. A aplicação de energias menores provocará deslocamentos menores e, 

portanto, as resistências mobilizadas serão menores que a resistência última. Desta 

forma, a resistência calculada por uma fórmula dinâmica deve ser entendida como 

resistência mobilizada para um certo nível de energia aplicada e não como resistência 

última. O mesmo raciocínio se aplica à resistência calculada a partir do repique e à 

resistência medida no monitoramento de um golpe, de uma certa energia: trata-se de 

resistência mobilizada e não de resistência última. WIDTAKER & BULLEN (1981) 

(traball10 reimpresso, cujo original data de novembro de 1967) afirmaram que a 

recomendação de TERZAGID (1943) em considerar um deslocamento no mínimo 

igual a 1 O % do diâmetro da ponta da estaca para se alcançar a resistência última é 

um limite inferior para a mobilização da resistência total de uma estaca. Na opinião 

daqueles autores, há a ocasião de se verificar a necessidade de penetração 

correspondente a, no mínimo, 20 % do diâmetro da base, em estacas que trabalham 

por resistência de ponta. Aqueles autores também defenderam a aplicação de 

fórmulas dinâmicas na estimativa da resistência estática última de uma estaca, 

relatando que para uma fórmula dinâmica ter boa aplicação, constitui-se condilio sine 

qua non que "esta resistência seja constante, ainda que se utilize outros tipos de 

martelo e/ou alturas de queda no ensaio", como demonstrado pela utilização da 

fórmula proposta por BULLEN (1959). Na aplicação desta fórmula, a altura de 

queda é tomada para nega igual a zero. Fato interessante é que WIT AKER & 
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BULLEN (1961) condenaram três fórmulas dinâmicas (ENGINEERING NEWS, 

1898; HILEY, 1925/1930; FABER, 1947) por apresentarem resistências estáticas 

crescentes com o aumento da altura de queda e com o peso do martelo (sic), 

contrariando o ponto de vista exposto acima. AOKI (1989) apresentou um novo 

conceito na execução de ensaios dinânúcos, pelo incremento da altura de queda de 

um martelo caindo em queda livre, fornecendo, portanto, maiores energias 

transferidas ao sistema solo-fundação, e, destarte, mobilizando maiores resistências. 

A este novo método de ensaio, convencionou-se chamar de prova de carga dinâmica 

(Dynamic Loading Test- DLT). AOKI ( 1997) afirmou que o ensaio de carregamento 

dinâmico de energia crescente é um ensaio cíclico análogo à prova de carga estática 

cíclica crescente, onde cada ciclo de carregamento corresponde a um impacto de 

energia crescente. Na prática, adota-se incrementos de altura de queda do martelo de 

1 O ou 20 centímetros, resultando alturas de queda crescentes múltiplas destes 

números. Na prova de carga dinânúca, aplicam-se vários impactos de energia 

cinética (T) crescente, que mobiliza uma resistência (R) e resulta em deslocamentos 

(D) crescentes, permitindo a análise da evolução do comportamento do sistema solo

fundação . Se for utilizado o sistema PDA para o monitoramento dinâmico de uma 

estaca, utilizando-se o método CASE, as energias cinéticas crescentes EMX são 

tomadas, analisando-se então as resistências mobilizadas RMX e os deslocamentos 

DMX. A curva resultante (RMX-DMX) de resistência mobilizada versus 

deslocamento dinânúco, é análoga à curva (Q-p) carga versus recalque, da prova de 

carga estática, e relaciona a resistência estática do modelo elástico-perfeitamente 

plástico (R), mobilizada pelo impacto de energia cinética (T) ao deslocamento 

dinânúco (D) do topo da estaca. No caso de interpretação pelo método CASE, a cada 

ponto (RMX-DMX) da curva corresponde uma energia cinética (EMX). AOKI 

(2000) afirmou que o ensaio de carregamento dinânúco de energia crescente permite 

estabelecer os limites inferior e superior de resistências do sistema solo-fundação, 

possibilitando analisar o comportamento do elemento de fundação na fase anterior, 

durante e após a condição de ruptura deste sistema. 

2.7.3. Aplicação do Princípio de Hamilton ao impacto de um martelo. 

De acordo com AOKI (1997), o estudo do equilibrio de um sistema fisico sob 

a ação de um carregamento dinânúco transiente é o ponto de partida para entender o 
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impacto de um martelo de queda livre. Neste caso, em cada instante entre o início e o 

fim do impacto, o sistema apresenta-se em equilibrio dinâmico e a energia envolvida 

no processo é um parâmetro mais abrangente do que deslocamentos, tensões ou 

deformações. LANGHAAR (1962) asseverou que as Leis de Newton do movin1ento 

referem-se somente à uma partícula de massa sin1ples. A análise do movimento de 

um sistema mecânico pelos métodos Newtonianos é um processo de síntese, em que 

os deslocamentos de pm1ículas individuais de um sistema são sujeitas às Leis de 

Newton. 

MEIROVITCH (1970) afirmou que o Princípio dos Trabalhos Virtuais possui 

boa correspondência com o equilíbrio estático de sistemas, mas não é apto para uso 

em problemas dinâmicos. Contudo, pode ser estendido a problemas dinâmicos, pelo 

Princípio de d' Alembert. Este Princípio fornece uma completa formulação de 

problemas de Mecânica, ocupando um lugar de destaque neste campo. Infelizmente, 

este Princípio não é muito conveniente para deduzir as equações do movimento, 

quando os problemas são expressos em termos de coordenadas de posição, que, em 

contraste com as coordenadas generalizadas, podem não ser todas independentes. 

Uma formulação diferente, baseada no Princípio de d' Alembert, evita esta 

dificuldade. A formulação em questão é o Princípio de Hamilton (W.R. Hamilton, 

matemático irlandês, 1805-1865), que é talvez o mais in1portante princípio 

variacional da Mecânica. O Princípio de Hamilton considera o movimento de um 

sistema inteiro, entre dois tempos quaisquer, t1 e t2• É um Princípio que reduz os 

problemas dinâmicos à investigação de uma integral escalar definida. Esta 

formulação tem a marcante vantagem de ser invariável em relação ao sistema de 

coordenadas usado para expressar a integral. Em outras palavras, a solução do 

Princípio de Hamilton é única. 

Segundo CLOUGH & PENZIEN (1975), o Princípio de Hamilton pode ser 

expresso como grandezas escalares (energia) em uma forma variacional, evitando o 

problema de se estabelecer equações vetoriais de equilíbrio: 

(2 ( 2 f õ(T - V)dt + f õ(WIIC )dt = o (2.18) 

lt lt 

Onde: 



• T = energia cinética total do sistema; 

• V = energia potencial do sistema, incluindo as energias de deformação e 

potencial, de qualquer força conservativa externa; 
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• Wnc = traball1o realizado pelas forças não conservativas atuantes no sistema, 

incluindo o amortecimento e quaisquer cargas externas arbitrárias; 

• õ = variação tomada durante o intervalo de tempo indicado. 

Esse Princípio afuma que a variação entre as energias cinética e potencial, 

mais a variação do traball10 realizado pelas forças não conservativas, consideradas 

durante qualquer intervalo de tempo t1 a h, deve ser igual a zero. A aplicação deste 

Princípio leva diretamente às equações do movimento em qualquer sistema, diferindo 

da análise pelo Princípio dos Traballios Vutuais (PTV), em que as forças de inércia e 

elásticas não são explicitamente envolvidas; ao contrário, no Princípio de Hamilton, 

os termos de variação entre as energias cinética e potencial é que são utilizados. 

Essa formulação tem assun a vantagem de lidar somente com grandezas 

puramente escalares, enquanto as grandezas (forças e deslocamentos) utilizadas na 

representação das análises pelo PTV são todas vetoriais. Ressalte-se que o Princípio 

de Hamilton também pode ser aplicado a problemas estáticos. Neste caso, o termo da 

energia cinética (T) desaparece e os termos remanescentes da integração são 

invariáveis com o tempo. Assim, a Eq. (2.18) reduz-se a: 

(2.19) 

que é o bem conhecido Princípio da Energia Potencial Mínima, muito utilizado em 

análises estáticas de sistemas estruturais. 

De acordo com AOKI (1997), no caso de uma haste vertical, de comprimento 

L, área da seção transversal A e módulo de elasticidade E, sujeita a uma carga 

estática axial de compressão Q, e simplesmente apoiada em uma superficie 

indeformável, tem um deslocamento vertical (81) do ponto de aplicação da carga 

dado por: 

81= QL 
AE 
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Nesse caso, a energia total de deformação acumulada pelo sistema, sob a ação 

do carregamento estático Q vale: 

Para um material perfeitamente elástico, a curva de descarga se dá pela 

mesma reta do carregamento. A energia potencial de deformação acumulada é 

reversível e o deslocamento após total descarga é igual a zero, resultando em uma 

variação de energia igual a zero. A Figura 2.16 apresenta a aplicação do Princípio de 

Hamilton ao sistema estaca-solo, em que a estaca sofre o impacto de um golpe do 

martelo, sujeitando-se a uma energia cinética (T), que mobiliza uma resistência (R) e 

provoca uma penetração (D) no solo. Nesta figura, a curva OHBC representa a 

resistência total mobilizada - deslocamento dinâmico. A área OHBDO mede a 

energia cinética total (T) que chega à região dos sensores, instalados no topo da 

estaca. A curva idealizada OABC representa a resistência estática (R) e a área 

OABCO, o trabalho realizado pela resistência estática (R). A área triangular CBDC 

representa a parcela de energia de deformação elástica (V c) do sistema. 

Onde: 

Nesse caso, o Princípio de Hamilton permite escrever que: 

(2.20) 

• T = energia cinética total do sistema; 

• V e = energia potencial de deformação elástica liberada pela força estática 

R 
' 

• Wq = trabalho das forças estáticas não-conservativas; 

• Wa = trabalho das forças dinâmicas não-conservativas de amortecimento 

material e de radiação. 

A energia potencial de deformação elástica liberada pela força estática R vale: 

Vc = (RK/2) 

O trabalho das forças estáticas não-conservativas vale: 
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Wq = (RS) 

Portanto: 

((T- RK /2) - (RS + Wa)] = O (2.21) 

Onde: 

• T = energia cinética total medida pelo PDA (igual a EMX); 

• R = resistência estática do modelo de análise do impacto; 

• K =parcela elástica da penetração (repique). 

• S = parcela permanente da penetração (nega). 

O trabalho Wa realizado pelas forças dinâmicas não-conservativas, de 

amortecimento material e de radiação durante o impacto, é igual à diferença entre a 

energia cinética total aplicada T e a energia total de deformação das forças estáticas 

não-conservativas, e pode ser calculado pela expressão: 

(2.22) 

Onde: 

• W q = trabalho das forças estáticas; 

• V e = energia de deformação potencial elástica do sistema. 

FIGURA 2.16- Aplicação do Princípio de Hamilton ao sistema estaca-solo 

(AOKI, 1997). 
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Ainda de acordo com AOKJ ( 1997), no contexto de análise pelo Método 

CASE, a energia tradicional da fórmula dinâmica de cravação corresponde à 

expressão de BROMS & CHOO (1998): 

EFD = RK/2+RS = R(D +S)/2 (2.23) 

Onde: 

• EFD = energia da fórmula dinâmica tradicional; 

• D = deslocamento máximo calculado pelo PDA. 

O valor de EFD é igual à área OABDO da Figura 2.16, e representa a energia 

total de deformação das forças estáticas no modelo ideal da curva carga estática

deslocamento, onde todos os materiais têm comportamento elástico- perfeitamente 

plástico. O deslocamento D = DMX dessa mesma figura é medido em campo, ou 

calculado pelo PDA, pela integração dupla da aceleração medida no topo da estaca. 

A curva resistência total-deslocamento dinâmico para um impacto de energia 

cinética T da Figura 2.16 é análoga à curva carga-recalque de uma prova de carga 

estática. Neste caso, a área OlHO complementa a área OHBDO, que mede a energia 

cinética total T. Por analogia com o conceito de energia complementar Vc do ensaio 

de carregamento estático, esta área passa a denominar-se energia cinética 

complementar Te do ensaio de carregamento dinâmico. Neste caso, pode-se escrever 

que: 

(2.24) 

Ou no Método CASE, quando o valor de RMX para Jc = O se denomina RMO: 

Te=: ((RMO)K/2) (2.25) 

A energia complementar V c da curva idealizada de resistência estática

deslocamento dinâmico é igual a área OJAO que vale: 

(2.26) 



2.7.4. Comportamento de estacas cravadas baseado em curvas 

adimensionalizadas. 
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AOKI (1991), AOKI & .MELLO (1992), .MELLO & AOKI (1993), BEIM & 

AOKI (1996), AOKI & CINTRA (1997) e AOKI (1997) têm recorrido ao uso de 

curvas adimensionais, obtidas em provas de carga dinâmicas realizadas em estacas 

cravadas, a fim de melhor interpretar o comportamento do sistema estaca-solo. Estas 

curvas relacionam resistências mobilizadas e deslocamentos elástico, permanente e 

total de uma estaca, adimensionalizados, respectivamente, pela resistência estrutural 

e diâmetro da estaca. Uma vantagem desta representação é que o fator escala é 

relegado, podendo-se, portanto, ter uma mell1or idéia do desempenho do sistema 

solo-fundação, permitindo-se avaliar quem, de fato, comanda a resistência do sistema 

e quem é o elo débil do mesmo. AOKI ( 1991) apresentou as Figuras 2.17 .a e 2.17. b, 

em que se mostram os casos de uma estaca com a ponta em uma camada de solo 

residual de arenito pouco alterado e uma outra, com a ponta sobre uma camada de 

solo residual jovem de gnaisse, respectivamente. Na Figura 2.17.a, o comportamento 

é o de uma mola elástica até a máxima resistência mobilizada, de cerca de 90% do 

linlite de resistência estrutural. A estaca não chegou a penetrar no terreno (S=O) e os 

recalques foram totalmente elásticos (DMX = K). O desempenho do sistema é 

comandado pela resistência estrutural da estaca. Na Figura 2.17.b, observa-se que a 

estaca começou a penetrar no solo (S>O) a partir do golpe número 11 e pode-se notar 

que, a partir deste evento, os repiques tornam-se constantes e aproxinladamente igual 

a 4 % da dimensão da estaca. A resistência máxima mobilizada foi de quase 94 % da 

resistência estrutural, sendo, neste caso, o desempenho do sistema novamente 

comandado pela resistência estrutural da estaca. As Figuras 2.18.a e 2.18.b mostram 

os resultados de prova de carga dinâmica em uma estaca cuja ponta se encontra sobre 

uma camada de solo residual maduro de gnaisse e uma outra, com a ponta sobre uma 

camada de solo residual de arenito muito alterado, respectivamente. Na Figura 

2.18.a, vê-se que a estaca começou a penetrar no solo (S>O), a partir do golpe 

número 9 e, simultaneamente, pode-se notar que os repiques tornam-se constantes e 

aproxinladamente igual a 2,5 % do diâmetro da estaca. A resistência máxima 

mobilizada foi de 55 % da resistência estrutural e a carga admissível do sistema será 

comandada pela resistência do solo. Na Figura 2.18.b, pode-se observar que a estaca 

começou a penetrar no solo a partir do golpe número 6 e, daí em diante, pode-se 
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notar que os repiques se tornam praticamente constantes, variando entre 2,5 % e 3 % 

do diâmetro da estaca. Novamente, quem comanda o sistema será a resistência do 

solo. 
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FIGURA 2.17. Resistência estrutural da estaca controla o desempenho do 

sistema estaca-solo (adaptada de AOKI, 1991). 

AOKI & CINTRA (1997) apresentaram gráficos de resistência versus 

energia, adimensionalizados pela resistência estrutural e energia máxima do sistema 

(considerando-se o sistema estaca-solo com reologia rígida-perfeitamente plástica), 

dada por: 



Onde: 

2 
ERE = (RE) L 

AE 

• ERE = energia máxima possível do sistema estaca-solo; 

• L = comprimento da estaca abaixo dos sensores; 

• RE = resistência estrutural da estaca. 
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(2.27) 

FIGURA 2.18. Resistência do solo controla o desempenho do sistema estaca-solo 

(adaptada de AOKI, 1991). 
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As Figuras 2.19 .a e 2.19. b mostram as curvas adimensioanalizadas 

EMXIERE vs. RMX!RE, em que percebe-se as distintas formas destas curvas para os 

casos em que se tem o controle do desempenho do sistema estaca-solo pela 

resistência do solo e pela resistência estrutural da estaca, respectivamente. A Figura 

2.19.a mostra que, para cerca de 75 % da resistência estrutural da estaca, a energia 

mobilizada alcançou quase 80 % da energia máxima do sistema, enquanto que na 

Figura 2.19.b, nota-se que a resistência mobilizada alcançou próximo de 90% da 

resistência estrutural, para uma energia mobilizada inferior a 50 % da energia 

máxima do sistema. 
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FIGURA 2.19. Curvas adimensionalizadas de resistências versus energias, no 

caso em que a resistência do solo (a) e a resistência estrutural (b) controlam o 

desempenho do sistema estaca-solo (adaptada de AOKI & CINTRA, 1997). 

LIMA ( 1999) notou também que os repiques aumentam com a energia 

aplicada, até atingir um limite máximo, em torno do qual se estabilizam, mesmo que 

a energia continue a aumentar, fato atestado por AOKI (2000). A Figura 2.20 ilustra 

as curvas adimensionalizadas de duas estacas metálicas (E-lO e E-23) nas quais 

confumam as assertivas mencionadas. Observa-se que as negas tendem a um valor 

próximo de zero para os niveis de energia mais baixos e com o aumento da energia 

aplicada passam a aumentar cada vez mais. BERNARDES et a/. (1998) expuseram 

os resultados de uma prova de carga dinâmica feita em uma estaca de ll m de 

comprimento e 23 em de diâmetro, de concreto protendido, embutida em uma 

camada de areia argilosa densa. 
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Conforme mostrado na Figura 2.21, percebe-se que, com o aumento da 

energia aplicada, a parcela da deformação elástica da estaca vai diminuindo e o valor 

de repique elástico passa a ser puramente devido à deformação elástica do solo, ou 

seja, uma vez atingida a condição de ruptura, toda a parcela de deformação elástica 

da estaca é transferida para a deformação permanente (nega). Isso pode estar 

relacionado à onda de tração refletida na ponta, que desloca a estaca para baixo, 

alcançando a sua deformação elástica, provocada pela onda de impacto. 
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FIGURA 2.20 - Cm-vas adimensionalizadas da variação de deslocamentos com 

as resistências mobilizadas (LIMA, 1999). 

ANDREO e/ ai. (2000) apresentaram os resultados de provas de carga 

dinâmicas realizadas em duas estacas de concreto, cravadas em folhelhos. As 
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resistências mobilizadas obtidas pelo método CASE apresentaram um crescimento 

até um nível de energia, para então permanecerem constante. Pode-se verificar que 

isto aconteceu para o mesmo túvel de energia em que K passa a ser constante e a 

relação EMX e DMX é linear, de acordo com a Figura 2.22. Por esta figura, nota-se 

que K cresce com EMX, até cetio ponto, para então permanecer praticamente 

constante. A partir daí, existe relação linear entre EMX e S, e, assim, todo o 

acréscimo de energia é tranformado em trabalho. 
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FIGURA 2.21 - Gráfico de energia mobilizada versus deslocamentos 

(BERNARDES et ai., 1998). 
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FIGURA 2.22 - Gráfico de variação de EMX e RM.X em função dos 

deslocamentos (ANDREO et ai., 2000). 
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2.8. Colapsibilidade do Solo. 

Diversos trabalhos têm relatado o comportamento de solos colapsíveis fi·ente 

a carregamentos estáticos, de tal sorte que o assunto é, atualmente, de conhecimento 

disperso no meio técnico especializado. Portanto, o desenvolvimento deste tópico 

será restringido aos trabalhos do campo experimental de fundações do departamento 

de Geotecnia da USP/São Carlos, no intuito de se evitar delongas desnecessárias. 

Este departamento vem colecionando pesquisas de campo que intentam aprofundar 

os conhecimentos teóricos do efeito do incremento do teor de mnidade no 

decréscimo da resistência mobilizada, através de provas de carga em placa (COSTA, 

1999), estacas (CAMPELO, 1994; CARNEIRO, 1994; TEIXEIRA, 1993; 

FERNANDES, 1995) e tubulões (CARNEIRO, 1999). 

Quanto aos ensatos laboratoriais, podem-se citar os traball1os de VILAR 

(1979), MENEZES (1990), e, mais recentemente, MACHADO (1998) e LODI 

( 1999). CARNEIRO ( 1999) realizou um notável traball1o de aplicação dos conceitos 

de solos não saturados - através da resistência ao cisall1amento do solo não saturado 

- à provas de carga estáticas em tubulões, a partir das informações colliidas de 

MACHADO (1998). 

Ainda que a aplicação dos referidos conceitos de solos não saturados tenha 

sofi·ido constante evolução, é inolvidável que o emprego desta técnica não tem 

encontrado abrigo em ensaios de carregamento dinâmico. Não se conhece, até o 

presente, referência bibliográfica que tenha unido a aplicação das técnicas de 

medição e modelagem de solos não saturados a ensaios dinâmicos, em fundações 

profundas. Nos próximos capítulos, explorar-se-ão mais este assunto, listando-se as 

contribuições dos traballios acima referenciados. 
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Capítulo 3. 

CAMPO EXPERIMENTAL DE FUNDAÇÕES DA 

USP/SÃO CARLOS. 

3.1. Generalidades. 

O campo experimental de fundações do departamento de Geotecnia da 

USP/SÃO CARLOS encontra-se em sua terceira fase de desenvolvimento de 

pesquisa experimental, desde o trabalho de MENEZES (1990). A escoU1a do local e 

detaU1es de projetos desenvolvidos nas primeira, segunda e terceira fases de pesquisa, 

encontram-se minuciosamente relatados em CINTRA ela/. (1991), CARVALHO 

(1991), MANTILLA (1992), SACILLOTTO (1993), TEIXEIRA (1993), SENNA Jr. 

(1993), CAMPELO (1994), CARNEIRO (1994),, FERNANDES (1995), REZENDE 

(1996), SILVA (1996), MIGUEL (1996), MACHADO (1998), LODI (1998), 

COSTA ( 1999), LIMA ( 1999) e CARNEIRO ( 1999). Maiores detallies da terceira 

etapa do campo experimental podem ser vistos no trabalho de CINTRA & 

CARNEIRO ( 1999). 

3.2. Caracterização Geotécnica. 

O perfil do campo experimental de fimdações, instalado nas dependências do 

campus da USP/São Carlos, é constituído de uma camada superficial de areia 
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argilosa marrom (Sedimento Cenozóico), separado por uma linha de seiXos, da 

camada de solo residual, composta de areia argilosa variegada, do Grupo Bauru 

(Figura 3.1). VILAR (1979), realizando vários ensaios oedométricos em laboratório, 

comprovou o fenômeno da colapsibilidade do Sedimento Cenozóico, na cidade de 

São Carlos. Este autor observou que se o solo está sob o efeito de um carregamento e 

tem seu teor de unúdade incrementado, há a ocorrência do colapso. Diversos outros 

autores comprovaram também a colapsibilidade desse solo, em ensaios de campo, 

como os trabaU1os encontrados em TEIXEIRA (1993), CAMPELO (1994), 

CARNEIRO (1994), FERNANDES (1995) e MIGUEL (1996). 

Nessa terceira fase, foram realizados novos ensatos de laboratório, 

envolvendo a aplicação dos conceitos de solo não saturado, e de campo, com duas 

campanhas de sondagens de simples reconhecimento, medindo-se, metro a metro, o 

mdice de resistência à penetração (NsPT) (Figura 3.2) e o torque (SPT-T). Estas 

sondagens atingiram profundidades variando de 1 O a 28 m. 

MACHADO ( 1998) executou inúmeros ensatos laboratoriais, em amostras 

indeformadas, coletadas de um poço, de 1 O m de profundidade, próximo ao local dos 

ensaios. Os ensaios triaxiais e de compressão confinada foram realizados com o solo 

na sua condição de estado saturado e com controle da pressão de sucção. 

Nas Tabela 3 . I a 3 .3, estão apresentados resunúdamente alguns parâmetros 

dos solos obtidos, tais como umidade natural (w), unúdade gravimétrica (wg), 

umidade volumétrica (wv), umidade ótima de compactação (w01), peso especifico 

natural (y), peso específico aparente seco (yd), peso específico seco máximo de 

compactação (Ydmáx), peso específico das partículas (Ys) e índice de vazios (e), até a 

profundidade de nove metros. 

A Figura 3.2 apresenta o perfil típico do subsolo do campo experimental, sob 

a luz dessas novas sondagens. Nota-se que o nível d'água (N.A.) encontra-se a 10m 

de profundidade, na época da realização do ensaio (maio de 1998). Este nível foi 

constantemente monitorado, durante a realização das provas de carga estáticas 

(CARNEIRO, 1999) e dinânúcas. 
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FIGURA 3.1 - Pel'fil geotécnico típico do Campo Expel'imental de Fundações da 

USP/São Cal'los: 13 fase de pesquisa (CJNTRA et ai., 1991). 
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FIGURA 3.2 - Sondagem de simples l'econhecimento, com medida do 

índice de l'esistência à penetl'ação (NsPT): 33 fase de pesquisa (CARNEffiO, 

1999). 
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Há de se ressaltar que a bateria de sondagens fora realizada durante época de 

intensas chuvas e, sendo o solo colapsível, parece que isto muito afetou o índice de 

resistência à penetração do solo (NsPT), pois comparando com aquele encontrado em 

CINTRA e/ a/. ( 1991) (Figura 3. I), metro a metro, nota-se uma forte tendência de 

diminuição dos valores encontrados na terceira fase, em relação àqueles da primeira 

fase. 

TABELA 3.1 -Quadro resumo das frações granulométl'icas das partículas 

constituintes do solo (MACHADO, 1998). 

Prof. (m) Areia(%) 
3 60,8 
5 66,7 

8 68,9 

Silte (%) 
11,9 
5,90 

13,7 

Argila(%) 
27,3 
27,4 

17,4 

TABELA 3.2- Valores de peso específico aparente natural e seco, teor de 

umidade e índice de vazios, obtidos ao longo do perfil de coleta de blocos 

indeformados (MACHADO, 1998). 

Prof. (m) 2 3 4 5 6 7 8 9 
w(%) 13,7 14,6 15,8 I6,8 16,4 17,2 19,1 16,7 18,3 

Yd (kN/m3
) 12,5 I 3,6 13,8 14,3 14,4 14,7 15,2 16,1 16,6 

y (kN/m3
) 14,2 15,6 16,0 16,7 14,8 17,1 18,1 18,8 19,6 

e I, 17 0,99 0,96 0,90 0,88 0,84 0,78 0,68 0,63 

TABELA 3.3- Resultados dos ensaios de caracterização e compactação 

(MACHADO, 1998). 

Prof. (m) Ydmax (kN/m3
) Wot(%) Wv(%) Wa(%) Ys (kN/m3

) 

3 18,7 14,0 27,9 16,0 27,1 
5 18,4 14,8 30,9 19,8 27,5 

8 18,9 11,2 28,4 I 7,2 27,I 



lll 

A curva característica de retenção de umidade ou de sucção do solo, 

necessária para a determinação da evolução da pressão de sucção com a umidade 

volumétrica, foi encontrada por MACHADO (1998), de acordo com os ajustes 

propostos por FREDLUND & XING (1994): 

Onde: 

lll 

Wv = Wvsat · 

• Wv = umidade volumétrica; 

• W\'sat = umidade volumétrica para saturação do solo; 

• E= base dos logaritmos neperianos (E= 2,718); 

• O'r = valor de sucção para a umidade volumétrica residual, Wr, 

• crs = valor de sucção para a umidade volumétrica Wv; 

• a = uma aproximação do valor de entrada de ar do solo; 

• n = parâmetro que controla a inclinação no ponto de inflexão da curva 

característica de sucção do solo; 

• m = parâmetro relacionado com a umidade volumétrica residual. 

(3 .1) 

A Tabela 3.4 mostra os valores dos parâmetros de ajuste das curvas aos dados 

obtidos em laboratório. A razão de se ater às profimdidades de 2, 5 e 8 m, reside no 

fato de que estas cotas definem camadas de características semelhantes, em relação 

às demais. 

TABELA 3.4 - Valores dos pl'incipais parâmetros utilizados no ajuste dos dados 

experimentais da cmva característica de retenção de umidade (MACHADO, 

1998). 

Prof. (m) w,'Sat (%) crr (kPa) a (kPa) n Wr(%) m ? 
2 53,8 20000 0,25 1,20 10,0 0,57 0,984 
5 47,6 20000 0,95 1,40 13,6 0,41 0,984 

8 40,6 10000 1,50 1,20 12,4 0,43 0,977 
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MACHADO ( 1998) também encontrou uma correlação entre a coesão 

aparente do solo para um dado valor de sucção (c(s)) e a sucção, dada por: 

c(s) = c'+ 
08 

a + b·o8 

(3.2) 

Na equação 3.2, c' é a coesão efetiva do solo, obtida para Os = O e a e b 

são parâmetros do solo. A Tabela 3.5 fornece os parâmetros de ajustes para valores 

de c(s), em função da profundidade de amostragem. 

Tabela 3.5- Valores adotados no ajuste de dados experimentais de coesão, em 

função da profundidade (MACHADO, 1998). 

Prof. (m) c' (kPa) a b (k.Pay1 

2 0,0 3,49 0,0049 
5 11 ,6 1,70 0,0290 
8 28,3 1,35 0,0240 

0,970 
0,989 
0,989 

As Figuras 3.3 a 3.5 apresentam a variação da coesão (c(s)) e do ângulo de 

atrito interno do solo (4J(s)), com respeito à pressão de sucção e à profimdidade. 
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Figura 3.3- Valores de coesão aparente e ângulo de atrito intemo obtidos em 

função da sucção, para a profundidade de 2 m (MACHADO, 1998). 
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Figura 3.4- Valores de coesão aparente e ângulo de atl'ito interno obtidos em 

função da sucção, para a profundidade de 5 m (MACHADO, 1998). 
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Figura 3.5- Valores de coesão aparente e ângulo de atl'ito interno obtidos em 

função da sucção, para a profundidade de 8 m (MACHADO, 1998). 

3.3. Resistência ao cisalhamento de solo não saturado, através de ensaios 

laboratoriais. 

CARNEIRO ( 1999) idealizou uma série de estimativas de capacidade de 

carga de tubulões, sob efeito de provas de carga estáticas, considerando-se o efeito da 

pressão de sucção do solo não saturado no valor final de algumas variáveis utilizadas 

nas formulações anteriormente mencionadas, com base na curva característica de 

sucção do solo. A partir dos resultados encontrados por MACHADO ( 1998), 

CARNEIRO ( 1999) calculou a resistência ao cisalhamento de solo não saturado, 
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iniciando a determinação pela umidade gravimétrica, determinada em amostras 

coletadas, via tradagem, durante a realização das provas de carga. 

CARNEIRO ( 1999) utilizou o critério de ruptura de Mohr-Coulomb, para 

estimativa da resistência ao cisaU1amento de solos não saturados. Deste modo, a 

resistência ao cisaU1amento de um solo não saturado, ao longo do fuste da fundação, 

pode ser estimada pela equação: 

't = c(s) + (crh (s))tan(<j>(s)) (3.3) 

Esta expressão representa o critério de ruptura de Mohr - Coulomb aplicado 

ao princípio das tensões efetivas de Bishop. As variáveis c e <1> são funções do teor de 

umidade, e, destarte, da pressão de sucção, sendo facilmente determináveis, enquanto 

a tensão efetiva horizontal (crhs)), além desta última, também é fi.mção do produto 

entre a tensão efetiva vertical e o coeficiente de empuxo em repouso (Ko), conforme 

a equação abaixo: 

(3.4) 

Três hipóteses foram levantadas quanto ao valor de K0 : uma com valor igual a 

0,7, de acordo com retroanálises efetuadas por CAMPELO (1994), em estacas 

sujeitas a esforços verticais de arrancamento, na 2a fase de pesquisas do campo 

experimental em tela; uma segunda com valor de 1 ,0, e a última, com a formulação 

de JÁKY (1956), dada por: 

K 0 (s) = 1- sen <j>(s) (3.5) 

As três hipóteses conduziram a três valores de resistência ao cisalliamento da 

interface do solo não-saturado/tubulão ( 't 1, 't2 e 't3). O produto destas resistências pela 

área lateral de fuste do tubulão gera a resistência por atrito lateral de cada tubulão, 

nas diferentes hipóteses. Já para a determinação das resistências de ponta, foi 

empregada pelo autor, não a tensão horizontal crh(s), mas a própria tensão efetiva 

vertical, porém na região um metro inferior à cota de apoio do tubulão (entre 8 e 9 m 

de profi.mdidade), também função da pressão de sucção atuante no material. Com 
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efeito, a resistência de ponta, levando-se em conta apenas a resistência ao 

cisalhamento, fora calculada como o produto da tensão efetiva vertical (crv(s)), pela 

área de base (Ab). A resistência estática total é a correspondente ao somatório das 

resistências de atrito lateral e de ponta. 

Em adição, CARNEIRO ( 1999) ainda utilizou a pressão de pré-adensamento 

(crp(s)) à cota de apoio do tubulão, função também da pressão de sucção, para obter a 

parcela de resistência estática de ponta (Rp), pela expressão: 

(3.6) 

Finalmente, o autor ainda utilizou os resultados de atrito lateral medidos pela 

luva de Begemann, em um ensaio CPT realizado ainda na primeira fase do Campo 

Experimental, a fim de poder avaliar a resistência ao cisalhamento (denominada nas 

tabelas pela condição 1 4) também por esta via. 

São apresentados, a seguir, alguns resultados de previsões de capacidade de 

carga estática, relatados por CARNEIRO ( 1999), em forma de tabelas, para os 

tubulões 1 e 5. O tubulão 1 apresentou a base submersa, durante a realização das 

provas de carga estáticas, enquanto no tubulão 5 a base encontrava-se a 2,6 m acima 

do NA, uma vez que este nível foi localizado a 10,6 m abaixo do nível do terreno, 

durante a realização dos ensaios. Ambos os tubulões possuem 0,60 m de diâmetro de 

fuste e I ,50 m de diâmetro de base. A pressão de pré-adensamento é função da 

pressão de sucção -esta pressão é nula, obviamente, na condição saturada (tubulão 1) 

-, sendo encontrado o valor de 170 kPa; por outro lado, à cota de apoio do tubulão 5, 

a pressão de pré-adensamento é igual à 274 kPa. 

A razão de expor os resultados encontrados por CARNEIRO (1999), à luz 

destes dois tubulões (em duas condições extremas de pressão de sucção: uma nula e 

outra máxima), é justamente conferir o quanto o teor de umidade - e a pressão de 

sucção- interferem na capacidade de carga estática destes elementos de fundação. A 

Tabela 3.6 fornece, metro a metro, a umidade gravimétrica (wg), umidade 

volumétrica (wv), peso específico aparente seco (yd), peso específico das partículas 

sólidas (Ys), peso específico aparente natural (y), índice de vazios (e), grau de 
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saturação (Sr), pressão de sucção (Os) e coesão (c), no caso do tubulão 1, até a 

profundidade de nove metros. 

TABELA 3.6- Algumas variáveis para determinação da resistência ao 

cisalhamento da interface solo não-satm·ado/tubulão 1 (CARNEIRO, 1999). 

Pro f Wg Yd Ys y e Wv Sr Os c 
{m} {%2 kN/m3 kN/m3 kN/m3 {%2 {%2 {kPa2 {kPa2 

1 32,3 12,5 27,1 16,5 I, 17 40,4 74,8 0,0 o 
2 35,5 13,6 27,1 18,4 0,99 48,3 97,2 0,0 o 
3 35 13,8 27,1 18,6 0,96 48,3 98,8 0,0 o 
4 32,5 14,3 27,5 18,9 0,9 46,5 99,3 0,0 11,6 
5 32 14,4 27,5 19,0 0,88 47,6 100,0 0,0 11,6 
6 30,5 14,7 27,5 19,2 0,84 47,6 99,9 0,0 11,6 
7 28,7 15,2 27,1 19,6 0,78 40,6 99,7 0,0 28,3 
8 16, 1 27,1 20,2 0,68 100,0 0,0 28,3 
9 16,6 27,1 20,5 0,63 100,0 0,0 28,3 

A Tabela 3. 7 indica, metro a metro, as três tensões horizontais determinadas 

confom1e explicitado anteriormente, e as respectivas resistências ao cisalhamento, 

também para o caso do tubulão 1. 

TABELA 3.7- Estimativa de tensões horizontais e resistências ao cisalhamento 

da interface solo não-saturado/tubulão l (CARNEIRO, 1999). 

Oh i 0h2 0hJ 

Pro f (Ko=0.7) (Ko=1) (Ko= 1-senlj)) 'tt 't2 'tJ 

{m} {kPa2 {kPa2 {kPa2 {kPa2 {kPa} {kPa} 
1 12 17 9 6 9 5 
2 26 37 19 14 20 11 
3 39 56 29 22 31 16 
4 53 76 36 43 57 33 
5 67 95 46 52 69 39 
6 81 115 55 60 81 45 
7 96 137 75 76 97 66 
8 113 162 89 85 109 73 
9 129 185 101 93 121 79 
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 As Tabelas 3.8.a e 3.8.b mostram, para o tubulão 1, o atrito lateral, metro a 

metro, local (rl) e acumulado (Rl), em função das resistências ao cisalhamento τ. 

Conforme mencionado anteriormente, rl é encontrado pelo produto entre τ e a área do 

fuste, metro a metro. A Tabela 3.9 apresenta a resistência ao cisalhamento e a 

capacidade de carga estática do tubulão 1, em função da pressão de sucção do solo, 

para as diversas hipóteses de cálculo relatadas nos parágrafos precedentes. Ressalte-

se que os atritos laterais são tomados até a profundidade de sete metros, enquanto 

que, para a estimativa da resistência de ponta, são adotadas as variáveis na cota de 

oito metros, porém, levando-se em consideração a tensão vertical efetiva nesta cota. 

 

 

TABELA 3.8.a – Resistências por atrito local e acumulado, metro a metro, para 

as resistências ao cisalhamento τ1 e τ2: tubulão 1 (CARNEIRO, 1999). 

Prof. τ1 rl1 Rl1 τ2 rl2 Rl2 
(m) (kPa) (kN) (kN) (kPa) (kN) (kN) 
1 6 12 6 9 17 9 
2 14 27 33 20 38 47 
3 22 41 73 31 58 105 
4 43 82 155 57 108 212 
5 52 97 252 69 129 342 
6 60 113 365 81 152 494 
7 76 144 509 97 182 676 
8 85 160 669 109 206 882 
9 93 175 844 121 227 1109 

 

 

TABELA 3.8.b – Resistências por atrito local e acumulado, metro a metro, para 

as resistências ao cisalhamento τ3 e τ4: tubulão 1 (CARNEIRO, 1999). 

Prof. τ3 rl3 Rl3 τ4 rl4 Rl4 
(m) (kPa) (kN) (kN) (kPa) (kN) (kN) 
1 5 9 4 29,5 56 28 
2 11 20 24 40,8 77 105 
3 16 30 54 43,6 82 187 
4 33 63 117 52 98 285 
5 39 73 191 60,5 114 399 
6 45 84 275 65,2 123 522 
7 66 124 400 115 217 739 
8 73 137 537 178,5 336 1075 
9 79 149 686 181,3 342 1417 
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TABELA 3.9 – Resistências ao cisalhamento e capacidade de carga estática do 

tubulão 1, em função da pressão de sucção do solo (CARNEIRO, 1999). 

Resistência ao cisalhamento. 
 τ1 τ2 τ3 τ4 

Rl (kN) 509 676 400 739 
Rp (kN) 193 193 193 320 
R (kN) 702 869 593 1059 

     
Atrito lateral + Pressão de pré-adensamento. 

  τ1 τ2 τ3 τ4 
Rl (kN) 5809 676 400 739 
Rp (kN) 601 601 601 601 
R (kN) 1110 1277 1001 1340 

 

 

 Somente a título de comparação, as tabelas 3.10 a 3.13 apresentam os 

resultados encontrados por CARNEIRO (1999) para o tubulão 5, cuja base não 

estava submersa. Pode-se notar o incremento da capacidade de carga, simplesmente 

decorrente de uma maior pressão de sucção atuante no solo, em virtude de um menor 

teor de umidade do mesmo. 

 

 

TABELA 3.10 – Algumas variáveis para determinação da resistência ao 

cisalhamento da interface solo não-saturado/tubulão 5 (CARNEIRO, 1999). 

Prof. wg γd γs γ e wv Sr σs c 
(m) (%) KN/m3 KN/m3 kN/m3  (%) (%) (kPa) (kPa) 
1 13,3 12,5 27,1 14,2 1,17 16,6 30,8 172 40 
2 16,3 13,6 27,1 15,8 0,99 22,2 44,6 13 4 
3 17,2 13,8 27,1 16,2 0,96 23,7 48,6 8 2 
4 17,5 14,3 27,5 16,8 0,9 25,0 53,5 29 23 
5 17,5 14,4 27,5 16,9 0,88 25,2 54,7 27 22 
6 18,6 14,7 27,5 17,4 0,84 27,3 60,9 15 19 
7 16,9 15,2 27,1 17,8 0,78 25,7 58,7 15 37 
8 16,9 16,1 27,1 18,8 0,68 27,2 67,4 10 35 
9 13,9 16,6 27,1 18,9 0,63 23,1 59,8 31 43 
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TABELA 3.11 – Estimativa de tensões horizontais e resistências ao cisalhamento 

da interface solo não-saturado/tubulão 5 (CARNEIRO, 1999). 

Prof. 
σh1 

(Ko=0.7) 
σh2 

(Ko=1) 
σh3 

(Ko=1-senφ) τ1 τ2 τ3 
(m) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) 
1 10 14 7 45 47 44 
2 22 32 16 16 21 13 
3 34 49 25 21 29 16 
4 47 67 32 51 63 42 
5 59 85 41 58 73 47 
6 73 105 50 63 81 49 
7 87 124 68 81 99 71 
8 105 151 83 87 110 76 
9 119 170 94 103 128 90 

 

TABELA 3.12.a – Resistências por atrito local e acumulado, metro a metro, 

para as resistências ao cisalhamento τ1 e τ2: tubulão 5 (CARNEIRO 1999). 

Prof. τ1 rl1 Rl1 τ2 rl2 Rl2 
(m) (kPa) (kN) (kN) (kPa) (kN) (kN) 
1 45 85 43 47 90 45 
2 16 30 72 21 40 84 
3 21 39 112 29 55 139 
4 51 97 208 63 119 258 
5 58 109 318 73 138 396 
6 63 118 436 81 153 550 
7 81 152 588 99 187 737 
8 87 165 752 110 207 944 
9 103 194 946 128 242 1186 

 

 

TABELA 3.12.b – Resistências por atrito local e acumulado, metro a metro, 

para as resistências ao cisalhamento τ3 e τ4: tubulão 5 (CARNEIRO, 1999). 

Prof. τ3 rl3 Rl3 τ4 rl4 Rl4 
(m) (kPa) (kN) (kN) (kPa) (kN) (kN) 
1 44 82 41 29,5 56 28 
2 13 24 65 40,8 77 105 
3 16 30 96 43,6 82 187 
4 42 80 175 52 98 285 
5 47 88 264 60,5 114 399 
6 49 92 356 65,2 123 522 
7 71 134 490 115 217 739 
8 76 143 633 178,5 336 1075 
9 90 169 803 181,3 342 1417 
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TABELA 3.13 – Resistências ao cisalhamento e capacidade de carga estática do 

tubulão 5, em função da pressão de sucção do solo (CARNEIRO, 1999). 

Resistência ao cisalhamento (sem contribuição da base). 
 τ1 τ2 τ3 τ4 

Rl (kN) 588 737 490 739 
Rp (kN) 195 195 195 320 
R (kN) 783 932 685 1059 

     
Atrito lateral + Pressão de pré-adensamento. 

  τ1 τ2 τ3 τ4 
Rl (kN) 588 737 490 739 
Rp (kN) 969 969 969 969 
R (kN) 1557 1706 1459 1708 

 

3.4. Disposição dos Tubulões Ensaiados. 

 

 A Figura 3.6 apresenta a locação dos tubulões ensaiados, com a respectiva 

legenda. Pode-se observar que são sete tubulões, sendo quatro com base alargada. A 

Figura 3.7 mostra o perfil típico de um tubulão com base alargada. Nota-se que o 

diâmetro dos tubulões é de 0,60 m, com base alargada de 1,50 m. Todos têm 

comprimento de oito metros, até o nível do terreno, estando afastados entre si cerca 

de dois metros em uma direção e metro e meio em outra. A razão do prolongamento 

do fuste dos tubulões cerca de 1,80 m acima do nível do terreno é justificado pela 

necessidade da instalação dos sensores para as medições dinâmicas, através do PDA. 

É recomendado a instalação desses aparelhos a uma altura de duas a três vezes o 

diâmetro da estaca, contada a partir do topo, a fim de não haver danos aos sensores, 

durante o impacto do martelo. 

 

 

3.5. Dimensionamento Estrutural dos Tubulões sob Carregamento Dinâmico. 

 

3.5.1. Considerações sobre as tensões estáticas e dinâmicas nos tubulões. 

 

 POPOV (1984) propôs que a rigidez à flexão (EI) depende do momento de 

inércia mínimo, em relação ao eixo y-y, conforme Figura 3.8, correspondente ao 

menor eixo de giração da seção transversal de uma peça prismática qualquer. 
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 Para a verificação da carga crítica (Qcr) estática de flambagem dos tubulões, 

foram utilizadas duas fórmulas: a primeira, de Euler, apresentada por POPOV 

(1984): 

 

 2
f

mín
2

cr
L

IE
Q

π
=                                                                                           (3.7) 

Onde: 

• E = módulo de elasticidade do concreto do tubulão (= 21GPa); 

 • Imín = momento de inércia mínimo da seção transversal do tubulão. 

 • Lf = comprimento de flambagem do tubulão. 

 

Considerando-se um pilar curto sem confinamento, com Lf = 2L (hipótese do 

tubulão com topo livre e base engastada), e a segunda, apresentada por ALONSO 

(1989), a partir da equação de Bergflet, segunda a qual: 

 

Qcr  = mínuEIck                                                                                        (3.8) 

Onde: 

 • k = coeficiente variável entre 8 e 10; 

 • cu = coesão não-drenada do solo; 

 

Pela fórmula de Euler, obteve-se Qcr = 1290 kN e pela formulação de 

Bergflet, Qcr = 1160 kN. 

 

 A determinação das tensões no fuste foram obtidas calculando-se 

primeiramente a tensão estática no fuste dos tubulões para a máxima carga prevista 

de 1800 kN, adicionando-se um acréscimo de 15% de folga ( totalizando 7,5 MPa), 

conforme estimativa de CARNEIRO (1999). A partir deste resultado, procurou-se 

estabelecer as tensões atuantes devidas ao carregamento dinâmico. Com efeito, 

verificou-se, através de dois processos, as tensões atuantes dinamicamente: o 

primeiro, seguindo-se as informações verbais de VENTURINI (1997), em dobrar o 

valor da carga estática, obtendo-se a carga dinâmica (Qdin) de Qdin = 3600 kN, 

verificando-se novamente a tensão atuante, adotando-se 13,5 MPa, com uma folga de 

18 %. 
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FIGURA 3.6 - Locação dos tubulões ensaiados. 
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Chapa de Aço Ø 6,3 mm

Conectado ao PDA

Detalhe 1

 

 

FIGURA 3.7 - Perfil típico de um tubulão com base alargada, com a instalação 

dos sensores. 
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x-x 

y-y  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.8 – Momento de inércia de uma peça prismática. (POPOV, 1984). 

 

 

O segundo processo foi o indicado por POPOV (1984), para 

dimensionamento de barras com base nos métodos de energia, considerando-se 

cargas oriundas de impacto, pela equação: 

 











++=

2
rdin C

H211WQ                                                                            (3.9) 

 

Onde: 

• Wr = peso do martelo; 

• H = altura de queda do martelo; 

• C2 = encurtamento elástico do tubulão, sob efeito estático. 

 

 

Nesse caso, a carga dinâmica encontrada foi de 2930 kN. Com base nestes 

resultados, para fins de dimensionamento, adotou-se a carga de 3600 kN, para uma 

tensão adotada de 13,5 MPa. Foi levado em conta que o martelo a ser utilizado nos 

ensaios teria 50 kN de peso e altura de queda máxima de quatro metros. O cálculo 

indicou necessidade de fck = 30 MPa, ao mesmo tempo da necessidade de se armar 

longitudinalmente os tubulões com 10 barras de aço CA-50 de 19 mm de diâmetro, 

sendo a armadura transversal composta de estribos de 6,3 mm de diâmetro, com 

espaçamento variável, conforme detalhes na Figura 3.9.  
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O espaçamento dos estribos variava, deliberadamente, conforme sua 

aproximação da base ou do topo do tubulão, que são as regiões de maior 

concentração de tensões. Nestas duas regiões, os estribos funcionaram como uma 

espécie de fretagem da armadura, a fim de garantir uma maior absorção das tensões, 

causada pelo golpe do martelo. O encurtamento elástico, calculado sob as hipóteses 

adotadas, atingiu 4,8 mm para a carga dinâmica máxima. Finalizou-se o processo 

considerando a tensão máxima de compressão igual a 13,5 MPa, projetando um 

suporte de carga de 3820 kN, como garantia de uma altura de queda maior para a 

aplicação de carga, se necessário fosse. Contudo, a resistência estrutural (RE) efetiva 

do concreto do tubulão, com 60 cm de diâmetro e fck = 30 MPa, tem valor teórico de 

RE = fck x A = 30 x 0,283 = 8,49 MN = 8490 kN.  

 

Essa será, doravante, a resistência estrutural dos tubulões adotados neste 

trabalho, sem levar em consideração o efeito da velocidade de carregamento entre a 

ruptura de corpos de provas em laboratório e a prática da construção, onde os 

carregamentos dão-se lentamente, em função do tempo de construção de obra (neste 

caso, dever-se-ia adotar um coeficiente de redução igual a 0,85, para levar em conta 

o efeito dessa variação). Portanto, a tensão máxima estrutural teórica dos tubulões é 

30 MPa. 

 

 

3.6. Execução dos Tubulões de Ensaio. 

 

3.6.1. Escavação. 

 

 A escavação dos tubulões foi executada mecanicamente, o que consumiu 

poucas horas de trabalho (Foto 3.1). Nos tubulões com base alargada, a escavação 

nessa região foi realizada manualmente, seguindo ao máximo as dimensões de 

projeto. Uma limpeza eficiente da base foi feita, retirando-se todo o material solto 

que porventura havia no lugar. Percebeu-se claramente na parede escavada do 

tubulão, a cerca de seis metros de profundidade, a linha de seixos que separa a 

camada superficial, constituída de sedimento cenozóico, colapsível, daquela camada 

de solo residual. 
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3.6.2. Lançamento da armadura. 

 

 Na Foto 3.2 pode-se notar a introdução da armadura no interior da escavação. 

Em decorrência do comprimento e peso, estas armaduras foram lançadas por meio de 

guindastes. 

 

 

3.6.3. Concretagem do fuste e base. 

 

 Na Foto 3.3, é observado o lançamento de concreto de fck = 30 MPa, com 

slump 11 ± 1 cm, por meio de uma mangueira que era introduzida até quatro metros 

no interior da escavação. Após o lançamento em etapas, o concreto foi adensado, 

através de um vibrador mecânico, com mangote de 25 mm. Foi feito o controle 

tecnológico do concreto, com a moldagem de 15 corpos de prova e rompidos aos sete 

e 28 dias de idade, mostrando a garantia estatística do valor mínimo do fck desejado. 

 

 

3.6.4. Concretagem do prolongamento do fuste. 

 

 Devida à necessidade da construção do fuste externo, com cerca de três 

diâmetros de altura, acima do nível do terreno (1,80 m), foi necessária a execução de 

forma em madeira para tal fim. Não fora possível a concretagem do fuste total dos 

tubulões, uma vez que as formas de madeira, utilizadas no prolongamento do fuste, 

não ficaram prontas em tempo hábil. Antes, com o fito de se garantir a aderência 

entre o concreto fresco e o endurecido, uma demolição superficial deste último, 

através de martelete elétrico, ao nível do terreno, foi levada a cabo (Foto 3.4).  

 

Na Foto 3.5, vê-se o sistema de escoramento dessas formas, prontas para o 

lançamento de concreto. O concreto lançado nessa fase, possuía as mesmas 

especificações técnicas do concreto utilizado na fase anterior, sendo também 

adensado. A data da concretagem da primeira fase, base e fuste do tubulão até o nível 

do terreno, recorre a meados de agosto de 1997, sendo o prolongamento do fuste 

concretado após duas semanas (Foto 3.6). 
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3.6.5. Execução do anel de proteção. 

 

 Haja vista a elevada solicitação de tensões pelo que passaria o topo dos 

tubulões, achou-se por bem executar a soldagem de um anel à armadura longitudinal, 

construído em chapa de aço com 6,3 mm de espessura, 15 cm de altura e 60 cm de 

diâmetro externo. Desta forma, os tubulões possuem duas juntas frias, ao longo de 

seu fuste, a despeito de se ter tomado as devidas precauções no concernente à junção 

de concreto fresco com o endurecido. 

 

 De fato, nessa localidade, em particular, procurou-se ter o cuidado de se 

executar uma zona de elevada rigidez, que suportasse elevadas tensões, mas sem o 

comprometimento estrutural do tubulão, pelo aparecimento de fissuras. Por isso, uma 

argamassa fora produzida, in loco, em que se adicionou um aditivo plastificante e 

fibras de aço, cujo traço dos materiais constituintes seguiu orientação de LIBÓRIO 

(1997). Esta argamassa também sofreu processo de adensamento, através do uso de 

vibrador. 

 

 

3.6.6. Reforço do fuste. 

 

 Em algumas áreas localizadas na parte superior do fuste dos tubulões, 

principalmente próximo à região da junta do anel metálico, o concreto apresentou-se 

poroso, mesmo tendo-se tomado o cuidado de remover uns 20 cm de material do 

topo. Visando a integridade estrutural dos tubulões ao impacto do martelo, procurou-

se obturar esses vazios, procedendo-se a remoção de material friável (Foto 3.7) e 

ulteriormente preenchendo as cavidades com uma resina epóxi, conforme visto na 

Foto 3.8. 
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FIGURA 3.9 – Detalhe da armadura dos tubulões. 
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FOTO 3.1 – Escavação mecânica dos tubulões. 

 

 

 
FOTO 3.2 – Colocação da armadura em um tubulão. 
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3.7. Fua·os de Trado. 

Na Figura 3.6, pode-se observar a locação dos três fitros de trado para a 

determinação da umidade metro a metro, durante a realização das provas de carga 

dinânúcas. A importância do conhecin1ento do teor de unúdade reside no fato do solo 

local ser colapsível, não saturado, sendo sua resistência ao cisalhamento afetada 

diretamente pela variação da unúdade. Como a realização das provas de carga 

dinâmicas coincidiu com a época de forte incidência de chuvas, a coleta de amostras 

de solo forneceria um indicativo se possíveis baixas resistências mobilizadas, 

determinadas pelo monitoramento dinânúco, tivessem sido causadas pela ação 

deletéria da água no interior do solo, com base nos traball1os de MACHADO (1998) 

e CARNEIRO ( 1999). Os resultados dos teores de unúdade serão abordados nos 

itens 4.8 e 5.5.14, assim como todos os aspectos de sua interação com as pressões de 

sucção resultantes e com as resistências ao cisaU1amento de solo não saturado. 
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FOTO 3.3- Lançamento do conc•·eto em um tubulão. 

FOTO 3.4- Demolição de concreto para execução de junta fria. 
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FOTO 3.5- Escor·amento da for·ma do fuste prolongado. 

FOTO 3.6 - Lançamento de argamassa no ínterim· do anel de proteção. 



133 

FOTO 3. 7 - Remoção do concreto de má qualidade junto ao fuste dos tubulões. 

FOTO 3.8 - Tratamento da superfície do fuste de um tubulão com resina epóxi. 
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Capítulo 4. 

MATERIAIS E MÉTODOS UTILIZADOS NAS 

PROVAS DE CARGA DINÂMICAS. 

4.1. Generalidades. 

Provas de carga dinâmicas foram realizadas nos tubulões de ensaio. Em um 

destes tubulões (T6), os ensaios foram efetuados com o solo em estado pré-inundado 

por 48 h. Nos demais, ou efetuaram-se os ensaios apenas com o solo em seu estado 

natural de umidade, ou também, após esta, com a inundação do terreno, por 48 h, a 

fim de se ter uma avaliação da influência do aumento do grau de saturação do solo na 

resistência mobilizada dos tubulões. 

Cada golpe do martelo foi acompanhado por monitoramento dinâmico 

empregando-se instrumentos e equipamentos adequados, bem como medidas de 

repique e nega foram tomadas, através do uso de papel e lápis. Desta forma, 

procurou-se fazer uma comparação entre a resistência mobilizada determinada pelo 

PDA, com aquela encontrada pela aplicação das medidas da nega e do repique 

elástico, com o intuito de se averiguar a possibilidade do emprego de métodos tão 

simples na determinação da resistência estática mobilizada em tubulões, uma vez 

que, tradicionalmente, esses tnétodos são aplicados, até o presente, apenas no 

processo de cravação de estacas. Listam-se, a seguir, os instrumentos c equipamentos 

utilizados na execução das provas de carga dinâmicas. 
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4.2. Sensores. 

Foram utilizados dois pares de transdutores de deformação específica e dois 

pares de acelerômetros, afixados diametralmente opostos, em relação à seção 

transversal dos tubulões. Os transdutores têm sua precisão dada em microstrain/volt e 

os acelerômetros, do tipo piezoelétricos, foram calibrados para a fi·eqüência de 

I 0.000 llz. A Foto 4.1 apresenta uma vista desses instrumentos instalados no topo do 

tubulão. Após a instalação dos instrumentos e antes de se começar o ensaio, é feita 

uma calibração dos sensores, pelo próprio PDA. 

4.3. Pile Driving Analyzer (PDA). 

O modelo utilizado foi o PAK, ano de fabricação de 1997. No monitoramento 

dinâmico, é necessário o fornecin1ento de informações sobre as propriedades do 

tubulão a ser ensaiado, e.g., a área da seção transversal, o comprimento abaixo dos 

sensores, o comprimento embutido, o módulo de elasticidade do concreto, a 

velocidade da onda de tensão e o peso específico do concreto. Geralmente, basta 

indicar duas entre as três últimas grandezas citadas, que o PDA fornecerá a terceira, 

para assegurar uma perfeita entrada de dados no sistema. 

Durante o impacto do martelo, a resistência mobilizada, golpe a golpe, foi 

analisada pelo Método CASE. Posteriormente, análises CAPW AP foram executadas, 

para alguns golpes do martelo, dentro de uma mesma série. A Foto 4.2 mostra esse 

equipamento em detaUte, podendo-se observar também o cabo coaxial da 

instrumentação que é conectado aos sensores. 

4.4. Sistemas de Impacto e de Amortecimento. 

Um bate-estacas com martelo de 50 kN de peso efetuou as várias seqüências 

de golpe, cujas alturas de queda seguiram essa ordem: O, 1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 

1 ,0; 1,2 c l ,5 m. A altura de queda máxima foi de l ,5 m porque o método CASE 

determinou resistência mobilizada constante, com valor de 400 kN, a partir do quarto 
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ao sexto golpe, mesmo com o incremento da altura de queda do martelo, no caso dos 

tubulões TI e T2. O capacete que se dispunha na ocasião dos ensaios tinha um peso 

de 2 kN, sendo as alturas do cepo e coxim (formada por madeira compensada, em 

forma de "torta"), respectivamente, vinte e dez centímetros, empregados como 

sistema de amortecimento de impacto. Somente os tubulões T 1 e T2 fornm ensaiados 

com esse martelo e capacete (Foto 4.3). 

Numa segunda fase, todos os demais ensaios foram realizados com um 

martelo de 24 kN de peso, mas sem a utilização de capacete, pois estes mostraram-se 

impróprios ao diâmetro do fuste dos tubulões. Apenas um conjunto de 6 a 8 em de 

espessura, composto de madeira compensada, funcionava como amortecimento de 

impacto (foto 4.4). Uma seqüência típica de alturas de queda foi a seguinte: 0,2; 0,4; 

0,6; 0,8; 1 ,0; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 e 4,0 m. Eventualmente, em alguns ensaios, ainda 

se fez a seguinte série de alturas intem1ediárias, em relação à seqüência anterior: O, 1; 

0,3 e 0,5 m, enquanto ainda se elevou, excepcionalmente, em 4,5 e 5,0 m, umas 

poucas séries. 

4.5. Ensaios com o Terreno Inundado. 

A inundação do terreno deu-se através da colocação de água em uma cava, 

aberta com 1 ,5 m x I ,5 m em planta, e cerca de 0,5 m de altura, em relação ao rúvel 

do terreno. Assim, introduzia-se ág1m no interior da cava, por um período de 48 h, até 

completa satmação do solo em volta do tubulão, e tornava-se a realizar a prova de 

carga dinâmica no tubulão, já submetido a ensaio prévio, no entanto, com o solo em 

estado natural de umidade. Apenas o tubulão T6 foi ensaiado com uma inundação 

prévia do terreno virgem. 

4.6. Sistema de Medição de Nega e Repique Elástico. 

Paralelamente ao monitoramento dinâmico, toram teitas medidas de nega e 

repique, através do uso sin1ples de lápis e papel, conforme orientação de 

GLANVILLE e/ a/. (1938) e CHELLIS (1951). 
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FOTO 4.1 - Sensores instalados no fuste de um tubulão. 

FOTO 4.2 - Sistema PDA e cabo coaxial conectado aos sensores. 



FOTO 4.3 - Conjunto martelo, coxim formado por placas de madeira 

compensada e capacete durante realização de ensaio. 

FOTO 4.4 - Conjunto martelo- coxim sem a utilização de capacete 

IJR 
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A técnica, de uso clássico, consistiu em fixm· um papel ao filste do tubulão, r. 

cerca de O, 5m do nível do terreno. Para cada golpe do martelo, segundo a seqüência 

pré-estabelecida, o lápis traçava os deslocamentos permanente c elástico do tubulão 

no papel. A Foto 4.5 mostra a afixação do papel ao fuste do tubulão, para as medidas 

de nega e repique, em uma prova de carga dinâmica. 

4.7. Seqüência de Realização das Provas de Carga Dinâmicas. 

Após 17 meses da concretagem dos tubulões, executaram-se as provas de 

carga dinâmicas em dois tubulões. Tal espera deveu-se a idéia de se realizar os 

ensaios dinânúcos após o térmÍl'1o dos ensaios de carregamento estático, cujo 

trabaU10 completo pode ser visto em CARNEIRO ( 1999), a fim de se evitar qualquer 

possibilidade de interferência entre as duas modalidades de ensaios. Esse período de 

espera se postergou muito além do imaginável, porquanto tanto este trabalho quanto 

o de CARNTIL'tO ( 1999) é baseado nos conceitos de solo não-saturado e não haveria 

porquê submeter os tubulões a ensaios em época de fortes incidências de chuvas, 

como to ra observado nos anos de 1997/98, nessa região do Interior paulista, quiçá 

fi·uto do famigerado fenômeno El Nino. 

O fa to é que os tubulões T l e T2 apresentm·mn baixa resistência mobilizada, 

na época da realização dos ensaios ( 13 e 15 de fevereiro de 1999), se se considerasse 

a carga última encontrada em tubulões próximos, de mesma idade, c mesmas 

características geométricas e de execução (com exceção do fck de 15 MPa e menor 

seção de aço), nos quais realizaram-se provas de carga estáticas. Assim sendo, 

preferiu-se retardar a execução das provas de carga dinâmica para uma época isenta 

de chuvas, o que ocorreria nesta região, talvez, no inverno (clima frio e seco). 

Desta feita, os ensaios nos tubulões T3, T4, T5, T6 e T7 foram realizados 

somente nos dias primeiro (solo em estado natural de umidade) e três de julho (solo 

inundado). Nessas novas séries de ensaios, teve-se o cuidado de realizar a retirada de 

amostras deformadas, de metro em metro, por tradagem, a fim de se verificar o perfil 

de umidade com a profundidade. Quando da realização de todos os ensa ios, foram 

tomados o nível d'água subterrâneo, através do medidor de N.A., instalado no local, 
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veriticando-se que todas as bases dos tubulões encontravam-se em cotas ligeiramente 

inferiores a ele, cerca de 0,5 a 1 m. Em outras palavras, a resistência de ponta destes 

tubulões poderia ticar fortemente intluenciada pela ação da água subterrânea, no 

sentido de sofi·er notória diminuição. Além disto, as resistências por atrito lateral 

poderiam, porventura, ticar comprometidas pelo aumento do teor de umidade, em 

fimção da saturação do solo, por capilaridade, acima do N.A., na região do fi1ste dos 

tubulões. Este assunto será novamente abordado nos itens 4. 9 e 5.14. 

FOTO 4.5- Fixação do sistema de medição de nega e repique. 

No totaí, foram executadas 22 provas de cmga dinâmicas, nos sete tubulôes 

ensaiados, conforme mostrado na Tabela 4.1. Um mesmo tubulão foi ensaiado várias 

vezes, para satisfazer a curiosidade de se saber o momento na mudança de 

comportamento de uma fundação escavada em uma cravada, sob sucessivos 

carregamentos, seja dinâmicos (AOY,J, 1997j, seja estáticos (MANTlLLA, 1992; 

TEIXEIRA, 1993). Ademais, uma vez que apenas o tubulão T6 foi previamente 

inundado, por 48 h, antes da realização das pmvas de carga dinâmicas, teve-se a idéia 

então de verificar se as resistências mobilizadas pelos tubulões TI, T2, TS e T7, com 

o solo em seu estado natural, seriam afetadas pelo incremento do grau de saturação, 
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após a inundação do solo. Os tubulões TI e T2 foram ensaiados duas vezes, com o 

solo em seu estado natural de umidade, ainda que estivesse muito alta, talvez até com 

o solo em seu estado saturado, mas que, em situação desafortunada, não se deu 

atenção em coletar amostras de solo. 

Ressalte-se que se em fevereiro houve um notável efeito noctvo da 

precipitação pluviométrica na resistência mobilizada dos tubulões, verificou-se que, 

em julho, este efeito ficou por conta do elevado nivel d'água subterrâneo, 

acreditando-se que em ambas as situações o teor de umidade do solo - em se tratando 

de solo colapsível - contribuiu sobremaneira para o decréscimo das resistências 

mobilizadas esperadas. 

Digno de nota é que após a realização dos ensaios, constatou-se que os fustes 

dos tubulões haviam soJHdo um "descolamento" de sua parede com o solo, ou seja, 

seria muito dificil contar com a parcela de resistência mobilizada por atrito lateral 

nesses tubulões. Era, portanto, de se esperar, que quando esses tubulões fossem 

inundados, a resistência seria mobilizada quase que exclusivamente pela ponta, a 

menos que ocorresse uma "cicatrização" muito pronunciada do solo, de tal sorte que 

pudesse contar com alguma parcela de atrito lateral. 

Mesmo nesse caso, a possibilidade de "cicatrização" ficaria restrita a alguns 

metros abaixo do nivel do terreno, na região onde houvesse novamente contato físico 

do fuste do tubulão com o solo circundante. 

4.8. Teores de umidade determinados em amostras coletadas por tradagem. 

A Tabela 4.2 apresenta os resultados das determinações dos teores de 

umidade gravimétricas nas amostras coletadas no campo, recolhidas por meio de 

tradagem, até a profundidade de 7,5 m (no caso dos furos 1 e 2) em três furos abettos 

próximos aos tubulões (de acordo com o exposto na Figura 3.3). 



142 

TABELA 4.1- Quadro r·esumo da seqiiência de provas de carga dinâmicas. 

Prova de Tubulão Estado do Wr H(*) s 
Carga n°. no. solo (Kn) (m) (em) 

TI Natural(**) 50 I ,5 5,1 

2 Tl Natural(**) 50 I ,5 5,1 

3 T1 Natural(**) 50 1,5 5,9 

4 T2 Natural (**) 50 1,5 15, I 

5 T2 Natural(* *) 50 I ,5 15,0 

6 TI Inundado 50 I ,5 3,5 

7 TI Inundado 50 I ,5 2,6 

8 T2 Inundado 50 1,5 I8,9 

9 T2 Inundado 50 1,5 15,0 

10 TI Natural 24 3,0 0,8 

11 T3 Natural 24 2,5 1,3 

12 T3 Natural 24 2,0 1,3 

13 T4 Natural 24 4,0 2,7 

14 T4 Natural 24 4,0 2,5 

15 T5 Natural 24 3,0 7, I 

16 T5 Natural 24 3,5 11 ,6 

17 T7 Natural 24 5,0 6,7 

18 T7 Natural 24 5,0 4,3 

19 T7 Inundado 24 4,0 3,3 

20 T6 Pré-Inundado 24 4,0 13,2 

21 T6 Pré-Inundado 24 4,0 13, I 

22 T5 Inundado 24 3,0 11,9 

Obs: (*) - H é a altura de queda máxima alcançada em cada série. 

(**) - Próximo ao estado saturado. 

Data do 

Ensaio 

13/2/99 

13/2/99 

13/2/99 

13/2/99 

13/2/99 

I5/2/99 

I5/2/99 

15/2/99 

15/2/99 

28/3/99 

1"17/99 

(/7/99 

1°/7/99 

1°/7/99 

(/7/99 

1°17/99 

1°/7/99 

1°/7/99 

3/7/99 

3/7/99 

3/7/99 

3/7/99 
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TABELA 4.2- Umidades gravimétl'icas em amostras coletadas ao longo da 

profundidade, em três tradagens. 

Furo I Furo 2 Furo 3 
Pro f wg% wg 

l 12,88 13,07 
2 2 14,74 14,85 
3 3 15,84 3 14,70 
4 4 16,81 4 16,70 
5 5 17,1 5 5 17,35 
6 6 18,84 6 18,56 
7 7 17,53 

7,5 7,5 16,94 

4.9. Resistência estática mobilizada dos tubulões, estimada pela resistência ao 

cisalhamento do solo não saturado. 

A Tabela 4.3 mostra algumas variáveis para determinação da resistência ao 

cisalhamento da interface solo não-saturado/tubulão, para o caso de tubulão com a 

base alargada, de acordo com o procedimento exposto em CARNEIRO ( 1999), em 

função da utilização dos teores de wnidade referentes ao furo l. O fi1ro 3 atingiu até 

6 m de profundidade, pelo fato do nível freático não permitir a coleta de amostras 

mais profundas. Estas profundidades são tomadas em relação ao nível da boca do 

furo em questão, sem um referencial fixo para todos os demais, em um terreno não 

totalmente plano. Após as análises de resistências obtidas segundo o furo 1, serão 

efetuadas as referentes ao furo 3, para efeito de comparação, para ambas as situações, 

de tubulão com e sem base alargada. 

A Tabela 4.4 indica, metro a metro, as três tensões horizontais determinadas 

conforme explicitado anteriormente, e as respectivas resistências ao cisalhamento, 

também para o caso de tubulão genérico, com base alargada. As Tabelas 4.5.a e 4.5.b 

mostram o atrito lateral, metro a metro, local (n) e acumulado (R1), em função das 

resistências ao cisalhamento 't. A Tabela 4.6 apresenta a resistência ao cisalhamento 

e a resistência estática mobilizada última teórica, para o caso de tubulão com base 

alargada, em função da pressão de sucção do solo, para as diversas hipóteses de 

cálculo relatadas nos parágrafos precedentes. A resistência de ponta Rp, para o caso 
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da condição '!4, foi feita a partir dos resultados de ensaio CPT, realizado no local~ 

contudo, foi considerada não variável com o teor de umidade, uma vez que não se 

dispunha de estudos de sua variação com a pressão de sucção do solo. 

TABELA 4.3 -Algumas variáveis para determinação da resistência ao 

cisalhamento da interface solo não-saturado/tubulão (base alargada): furo 1. 

Pro f Wg Yd Ys y e Wv Sr Os c 
(m) (%) kN/m3 kN/m3 kN/m3 (%) (%) (kPa) (kPa) 

1 12,92 12,5 27,1 14,1 1' 17 16,2 29,9 215 47 
2 14,22 13,6 27,1 15,5 0,99 19,3 38,9 37 10 
3 16,39 13,8 27,1 16, I 0,96 22,6 46,3 ll 3 
4 17,02 14,3 27,5 16,7 0,90 24,3 52,0 37 25 
5 16,78 14,4 27,5 16,8 0,88 24,2 52,4 36 25 
6 17,62 14,7 27,5 17,3 0,84 25,9 57,7 22 21 
7 17,99 15,2 27,1 17,9 0,78 27,3 62,5 lO 35 
8 16, I 27, 1 16,1 0,68 100,0 o 28 
9 16,6 27,1 16,6 0,63 100,0 o 28 

TABELA 4.4- Estimativa de tensões hodzontais e resistências ao cisalhamento 

da interface solo não-saturado/tubulão (base alargada): furo 1. 

O"ht O"h2 O"hJ 

Pro f (Ko=0.7) (Ko=l) (Ko= 1-senlj») 'tJ 

m (kPa2 (kPa (kPa) (kPa) 
lO 14 7 51 

2 22 31 16 22 27 19 
3 34 48 25 22 30 17 
4 47 67 32 53 65 44 
5 59 84 40 60 75 49 
6 73 104 50 65 83 51 
7 88 126 69 79 97 69 
8 90 129 71 73 93 64 
9 105 149 82 81 103 69 

Nunca é demais lembrar que esta previsão é para o caso de carregamento 

estático, haja vista a impossibilidade deste trabalho abordar a previsão dinâmica de 

resistência ao cisalhamento, contemplando a complexidade de solo não-saturado, 

pelo desconhecimento, por parte deste autor, de algum método ou procedimento para 

tal fim, encontrado na literatura nacional ou estrangeira. Portanto, expõe-se aqui 
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apenas uma forma de se poder quantificar a influência do acréscimo do grau de 

saturação na resistência ao cisalhamento do solo colapsível em questão, em que pese 

o fato de se saber que não é totalmente lícito o emprego de tal artifício na avaliação 

da resistência estática oriunda do carregamento dinâmico nos tubulões. Contudo, este 

procedimento servirá como um valor de juízo de comparação entre os carregamentos 

estático e dinâmico, quando das análises CAPWAP. 

TABELA 4.5.a- Resistências por atrito local e acumulado, metro a metro, para 

as resistências ao cisalhamento 't't e t2, de tubulão com base alargada: furo 1. 

Pro f. 'tJ ru Ru 't2 rl2 R12 

(m) (kPa) (k.N) (kN) (kPa) (kN} (k.N) 
I 53 99 50 55 104 52 
2 22 42 91 27 51 103 
3 22 41 132 30 56 159 
4 53 100 232 65 123 282 
5 60 113 345 75 142 423 
6 65 122 467 83 157 580 
7 79 148 615 97 184 764 
8 73 138 753 93 175 938 
9 81 152 905 103 194 1133 

TABELA 4.5.b - Resistências por atrito local e acumulado, metro a metro, para 

as resistências ao cisalhamento 't3 e -r.,, de tubulão com base alargada: furo 1. 

Pro f 1:3 rn Rn 1:4 rl4 R14 

{m} {kPa} {kN2 {kN2 {kPa} {kN} {kN) 
1 51 97 48 29,5 56 28 
2 19 36 84 40,8 77 105 
3 17 32 116 43,6 82 187 
4 44 83 199 52 98 285 
5 49 92 292 60,5 114 399 
6 51 96 387 65,2 123 522 
7 69 130 518 115 217 739 
8 64 120 638 178,5 336 1075 
9 69 131 769 181,3 342 1417 
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TABELA 4.6 -Resistências ao cisalhamento e estática mobilizada última 

teórica, para tubulão com base alaa·gada, em função da pressão de sucção do 

solo: furo 1. 

Resistência ao cisalhamento. 

't) 't2 'tJ 't4 

RI (kN) 615 764 518 739 
Rr (kN) 163 163 163 320 
R(kN) 778 927 681 1059 

Atrito lateral +Pressão de pré-adensamento. 

't) 't2 'tJ 't4 

RI (kN) 615 764 518 739 
Rp(kN) 601 601 601 601 
R (kN) 1216 1365 1119 1340 

A Tabela 4.7 expõe os dados da Tabela 4.6 para o caso de tubulão sem base 

alargada, ainda em relação aos resultados oriundos do fi.1ro 1. Ressalte-se mais uma 

vez que os valores de -r4 foram obtidos a partir de medições diretas de atrito lateral 

(fs), em ensaios CPT, realizados no local. 

TABELA 4.7 - Resistências ao cisalhamento e estática mobilizada última, para 

tubulão sem base alargada, em função da pressão de sucção do solo: furo 1. 

Resistência ao cisalhamento. 

't) 't2 'tJ 't4 

R1 (kN) 615 764 518 739 
Rp(kN) 26 26 26 51 
R(kN) 641 790 544 790 

Atrito lateral +Pressão de pré-adensamento. 

't) 't2 'tJ 't4 

R1 (kN) 615 764 518 739 
Rp (kN) 96 96 96 96 
R(kN) 711 860 614 835 

As Tabelas 4.8 a 4.12 apresentam os mesmos procedimentos relatados 

anteriormente, porém com os dados gerados pelo furo 3. No item 5.5.14, os 

resultados aqui encontrados serão analisados, em comparação com as resistências 

determinadas pelas análises CAPW AP. 
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TABELA 4.8- Algumas variáveis para determinação da resistência ao 

cisalhamento da interface solo não-saturado/tubulão (base alargada): furo 3. 

Pro f Wg Yd Ys y e w" Sr O"s c 
(m) (%) KN/m3 kN/m3 KN/m3 (%) (%) (kPa) (kPa) 

1 13,07 12,5 27,1 14,1 1,17 16,3 30,3 220,0 48 
2 17,85 13,6 27,1 16,0 0,99 24,3 48,9 7,0 2 
3 14,7 13,8 27,1 15,8 0,96 20,3 41,5 24,0 7 
4 16,7 14,3 27,5 16,7 0,9 23,9 51,0 43,0 26 
5 17,35 14,4 27,5 16,9 0,88 25,0 54,2 29,0 23 
6 18,56 14,7 27,5 17,4 0,84 27,3 60,8 15,0 19 
7 15,2 27,1 15,2 0,78 100,0 0,0 28 
8 16,1 27,1 16,1 0,68 100,0 0,0 28 
9 16,6 27,1 16,6 0,63 100,0 0,0 28 

TABELA 4.9- Estimativa de tensões horizontais e resistências ao cisalhamento 

da interface solo não-saturado/tubulão (base alargada): furo 3. 

O"ttl O"h2 O"h3 

Pro f (Ko=0.7) (Ko=1) (Ko= 1-sen<!>) 'tt 't2 't3 

(m) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) 
1 10 14 7 54 56 52 
2 22 32 17 14 20 11 
3 33 47 25 25 33 20 
4 47 67 32 54 66 45 
5 59 84 41 58 74 47 
6 73 105 50 63 81 49 
7 74 106 59 66 82 58 
8 90 129 71 73 93 64 
9 105 149 82 81 103 69 

TABELA 4.10.a - Resistências por atrito local e acumulado, metro a metro, 

para as resistências ao cisalhamento 'tt e 't2, de tubulão com base alargada: furo 

3. 

Pro f 

I 101 105 53 
2 27 78 20 37 90 
3 47 125 33 62 151 
4 54 102 227 66 125 276 
5 58 110 337 74 139 415 
6 63 118 455 81 153 569 
7 66 124 578 82 154 722 
8 73 138 717 93 175 897 
9 81 152 869 103 194 1091 
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TABELA 4.10.b- Resistências por att·ito local e acumulado, metro a metro, 

para as resistências ao cisalhamento 't3 e 't4, de tubulão com base alargada: fm·o 

3. 

Pro f 

56 28 
2 11 21 70 77 105 
3 20 38 108 82 187 
4 45 86 194 98 285 
5 47 89 283 114 399 
6 49 92 375 123 522 
7 58 108 484 217 739 
8 64 120 604 178,5 336 1075 
9 69 131 734 181,3 342 1417 

TABELA 4.11- Resistências ao cisalhamento e estática mobilizada última teórica, para 

tubulão com base alargada, em função da pressão de sucção do solo: furo 3. 

Resistência ao cisalhamento. 

'tl 't2 't3 't4 

RI (kN) 578 722 484 739 
Rp (kN) 228 228 228 320 
R(kN) 806 950 712 1059 

Atrito lateral + Pressão de pré-adensamento. 

'tt 't2 't3 't4 

R1 (kN) 578 722 484 739 
Rp (kN) 601 601 601 601 
R (kN) 1179 1323 1085 1340 

TABELA 4.12- Resistências ao cisalhamento e estática mobilizada última, para 

tubulão sem base alargada, em função da pressão de sucção do solo: furo 3. 

Resistência ao cisalhamento. 

'tl 't2 't3 't4 

RI (kN) 578 722 484 739 
Rp (kN) 36 36 36 50 
R(kN) 614 758 520 789 

Atrito lateral + Pressão de pré-adensamento. 

't l 't2 't3 't4 

R, (kN) 578 722 484 739 
Rr (kN) 96 96 96 96 
R(kN) 674 818 580 835 
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Capítulo 5. 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS 
RESULTADOS. 

5.1. Generalidades. 
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Neste capítulo são apresentados, lado a lado, os resultados das provas de 

carga dinânúcas realizadas nos tubulões do campo experimental de fundações, bem 

como suas análises, em relação aos métodos CAPW AP e aqueles baseados na 

medição da nega e do repique elástico. As análises começam com os métodos de 

CHELLIS-VELLOSO e UTO e/ a/. (1985), fazendo-se depois um confi'onto entre o 

primeiro com o CAPW AP, uma vez que as resistências mobilizadas determinadas 

pelo método de UTO e/ a/. (1985), superestimaram sobremaneira as resistências 

encontradas pelo CAPWAP, não sendo possível nenhuma correlação entre ambos. 

A variabilidade do repique elástico - e suas parcelas de encurtamento e quake 

-, nega e deslocamento máximo, em função da Energia Potencial Disp01úvel (EPD), 

são verificadas. Pode-se inquirir o porquê de se usar a EPD, em lugar da Energia 

Líquida Máxima fornecida ao sistema (EMX), obtida nas análises CAPWAP. Porém, 

deve-se ter em mente que o emprego de medições diretas da nega e repique, pelo uso 

de lápis e papel, leva a supor que não se dispõe, no campo, de outros meios mais 

sofisticados de controle da resistência estática mobilizada dos elementos de 

fimdações. 



150 

Portanto, a fim de se traball1ar apenas com os dados obtidos por me1os 

simplistas, procurando-se ser fiel à realidade da grande maioria das obras civis no 

país, é que lançou-se mão da utilização da EPD, por ser facilmente determjnada no 

campo. Ademais, cumpre ressaltar que, posteriormente, as análises CAPW AP 

englobarão as correlações das variáveis do sistema solo-fundação em função de 

EMX, quando então fatalmente haverá uma análise mais profi.mda e precisa das 

provas de carga dinâmicas realizadas. 

Em adição, as análises CAPWAP foram feitas apenas para quatro (ou cinco) 

golpes de uma seqüência total da prova de carga dinânuca, relativas a um golpe de 

baixa energia, um (ou dois) de energia intermediária e os dois últin1os de maior 

energia, de tal sorte que ficasse bem defmida a possível resistência mobilizada última 

do sistema solo-fi.mdação. Desta feita, tornar-se-ia sem efeito a introdução de EMX 

nessas primeiras análises, pois as resistências obtidas pelos métodos de CHELLIS

VELLOSO e UTO ela!. (1985) foram calculadas para todos os golpes da seqüência 

da prova de carga dinâmjca. O estudo da transferência de carga é abordado, bem 

como a correlação da resistência de ponta com o deslocamento e quake de ponta. 

Finalmente, ênfase especial é dada ao estudo das energias consumidas e dissipadas 

no sistema, visando a uma mell10r compreensão do problema dinânuco. Neste 

sentido, executou-se a separação da energia potencial de deformação elástica nas 

parcelas pertinentes ao elemento estrutural e ao solo, além da verificação do trabalho 

realizado pela resistência estática do modelo de análise do impacto, obtida pela 

integração da curva de potência desenvolvida pelo sistema, ao longo do tempo. 

5.2. Métodos Baseados nas Medições Diretas das Parcelas dos Deslocamentos. 

As Tabelas L t.a a 1.7.c, constantes nos Anexos, e que geraram as Figuras 5.1 

a 5.35, mostram a evolução do repique, nega, deslocamento máxj.mo, encurtamento 

elástico e quake de ponta dos tubulões ensaiados, em fi.mção da EPD. Nestas tabelas, 

a variável K é o valor do repique elástico medido através de papel e lápis, durante a 

realiz:ação das provas de carga dinâmicas. O repique foi separado nas duas parcelas 

C2 e C3, através da análise do programa REBOUND (AOK.l, 1990). Com efeito, este 

expediente fora utilizado uma vez que, pela proposição de VELLOSO (1982), um 
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valor constante de C3 igual a 2,5 mm nem sempre condiz com a realidade, pois sabe

se que há alguns tipos de solo que apresentam quake de ponta superior a 1 O nm1 

(AOKI, 1991; AUTIDER & FELLENIUS, 1989b; HANNIGAN, 1985, entre outros), 

e, desta forma, poderia até mesmo haver o caso de serem superiores ao valor do 

repique, resultando em valor de C2 negativo, o que é um absurdo (MACHADO, 

1995; LIMA, 1999). As variáveis S e D são, respectivamente, a nega e o 

deslocamento máximo do topo do tubulão, medidos pelo conjunto lápis e papel. 

Deve-se apenas acrescentar que, a bem da verdade, o programa REBOUND estima o 

quake como um todo, ou seja, sem distinção das parcelas de atrito e ponta. 

5.2.1. Repique elástico. 

As Figuras 5.1 a 5.7 apresentam os repiques elásticos medidos nos ensaios, 

para os sucessivos carregamentos, em função do nível de energia potencial 

disponível (EPD = WrH, em que H é a altura de queda do martelo e Wr é o peso do 

martelo) . Pode-se notar que tanto no caso dos tu buJões sem base alargada (T2, T5 e 

T6), quanto nos de base alargada (TI, T3, T4 e T7), os repiques aumentam com a 

sucessão de carregamento, fazendo crer que há uma mobilização maior de resistência 

de ponta, ensaio a ensaio, fato este que leva a crer em uma maior compactação do 

solo na região abaixo da base do tubulão. Desse modo, o fenômeno se processa como 

se cada carregamento transformasse o tubulão - um elemento de fimdação moldado 

in loco -, em um elemento "cravado", conforme anteriormente observado por 

MANTILLA ( 1992) e TEIXEIRA ( 1993), nesse mesmo solo do campo experimental. 

Atente-se ao fato de que a última seqüência de ensaio no tubulão T 1 ( 6. série) foi 

executada com martelo de 24 kN de peso, praticamente a metade do peso do martelo 

utilizado nas cinco séries anteriores, fazendo com que o repique elástico dessa série 

seja superior aos repiques determinados entre as i e s· séries. Verifica-se também 

que nos três tubulões sem base alargada há uma tendência de o repique elástico 

aumentar com o aumento da energia aplicada, até atingir um limite, quando então 

permanece praticamente constante, mesmo que a energia aplicada seja incrementada. 

Nessa ocasião, a resistência que o solo pode oferecer à penetração da estaca é 

máxima (AOKI, 1989, 1991; NIYAMA & AOKI, 1991; MACHADO, 1995; 

BERNARDES et a/., 1998, LIMA, 1999). 
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As Figuras 5. 8 a 5.14 mostram as curvas das negas medidas nos ensaios, 

relacionadas às energias EPD. Observa-se que nos tubulões de base alargada, há uma 

nítida dinúnuição da nega com a sucessão de carregamento, o que confirma a 

hipótese assunúda no item anterior, ou seja, de maior mobilização de resistência de 

ponta com a seqüência de carregamento. Poder-se-ia admitir, portanto, que os 

carregamentos sucessivos fazem com que a "cravação" desses tubulões aproximem

se da condição de "final de cravação" de estacas pré-moldadas, ou em outras 

palavras, as negas tendem a diminuir concomitantemente com os vários 

carregamentos. 

Já nos tubulões sem base alargada, é necessário ter em mente que as terceira e 

quarta séries de carregamento do tubulão T2 e a terceira série do carregamento do 

tubulão T5 foram realizadas com o solo inundado por 48 h, após a execução dos 

carregamentos iniciais com o solo em seu estado natural - em que pese o fato desta 

condição de umidade possivelmente estar próxima ao grau de saturação crítico, no 
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caso do tubulão T2, como mencionado no item 4.7. Desta forma, considerando-se o 

tubulão T2, a primeira série com inundação do solo (na verdade, a terceira série de 

carregamento) propiciou um aumento da nega - muito provavelmente pela influência 

do aumento de umidade na colapsibilidade do solo -, enquanto a segunda série (a 

quatia série, no total) resultou em negas menores que as da série imediatamente 

anterior, cuja explicação recai nas hipóteses acima mencionadas. Para que ocorra 

uma redução drástica na resistência ao cisalhamento do solo não saturado, não é 

necessário que o grau de saturação atinja a condição de solo saturado em análise, 

conforme exposto no item 4.9. 

O tubulão T6, não obstante ter sido ensaiado com pré-inundação do terreno 

por 48 h, na primeira série de carregamento, apresentou comportamento semelhante 

aos demais tubulões. O tubulão T5 mostrou um grande aumento de nega, na terceira 

série de ensaio, com o solo no estado inundado, talvez influência direta do aumento 

do grau de saturação do solo, resultando em algum efeito nocivo de sua 

colapsibilidade. 
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5.2.3. Deslocamento máximo. 

As Figuras 5.15 a 5.21 indicam a variação dos deslocamentos máximos em 

fimção da energia EPD. Vê-se que nos tubulões T1, T2 e T5 os deslocamentos 

máximos e as negas crescem no mesmo sentido, no tubulão T3 o aumento do 

deslocamento máximo ocorre pelo aumento de ambos, repique e nega, enquanto nos 

demais tubulões, de base alargada, o incremento do deslocamento máximo se dá pelo 

aumento do repique elástico. De uma maneira geral, os deslocamentos máximos 

crescem com a seqüência de carregamento. 

No caso do tubulão T7, verifica-se que o deslocamento máximo permanece 

praticamente constante nos últimos golpes, na terceira série do ensaio, dada a quase 

constância também do repique e da nega. Ressalve-se que a prova de carga dinâmica 

executada na terceira série desse tubulão, executada com o solo em seu estado 

inundado, fez com que tanto a nega quanto o repique elástico diminuíssem, em 

relação à série anterior, resultando, pois, em menores deslocamentos máximos. 
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5.2.4. Encurtamento elástico e quake. 

Como os repiques crescem com a sucessão dos carregamentos, verifica-se o 

mesmo com o encurtamento elástico e o quake de ponta, observando-se as Figuras 

5.22 a 5.35. Úlúca exceção refere-se à terceira série do ensaio no tubulão T7, em que 

tanto o encut1amento elástico quanto o quake de ponta são inferiores aos da segunda 

série. Este fato também corrobora com as hipóteses levantadas nos itens 5.2.1 e 5.2.2. 

Nota-se que sempre há uma tendência do encurtamento elástico crescer, ao longo das 

séries de carregamento. 

Contudo, evidencia-se que, numa mesma série, ocorre praticamente a 

constância de valores, nos últimos golpes. Destaque-se o fato de C3 ser muito 

diferente de S, mesmo para baixas energias, ao contrário do exposto por AOKI 

(1989), para estacas cravadas. Observa-se também que, apesar de C3 aumentar com 

EPD, há uma forte tendência à sua estabilização, mormente nos últimos golpes, 

conforme ocorrido nos tubulões T2, T3, T5, T6 e T7. 

e .s 0.80 
N o 

1.20 

1.60 

o 

I • 

'j 

---- l o S N • 

TUBULÃO T1 - 1a. a 6a. SÉRIES 

40 

• • \ 

\ 

""-

\ 
' ' 

80 

·-

-ti - 1 • S • · • \ 

-+ - J • Sto r \ 

\ 
-~- ' • S~ . 

EPD (kNm) 

120 

FIGURA 5.22. Curva C2 versus EPD: Tubulão Tl, 1' a 6' séries. 



o 

0.40 

E 
g 0.80 
N 
o --e-

--1.20 --+ 

• 

1.60 

20 

1a. Serie 

2a. Serie 

3a. Serie 

4a. Serie 

TUBULÃO T2 - 1a. a 4a. SÉRIES 

40 60 

EPD (kNm) 

80 

-•---=:o;-=---------41 -· -- . 
-. 

FIGURA 5.23. Curva C2 versmi EPD: Tubulão T2, 1· a 4. séries. 

o 

0.40 

E 
g 0.80 
N __._ 
o 

-11 -

1.20 

1.60 

1.1 S<:t 1 

J_ I . SC:! 

TUBULÃO T3 - 1a. e 2a. SÉRIES 

40 80 

EPD (kNm) 

120 

FIGURA 5.24. Curva C2 l'ersus EPD: Tubulão T3, 1· e f sél'ies. 

165 



0.40 

Ê .s 0.80 
N 
ü 

1.20 

1.60 

o 

TUBULÃO T4 -1 a. e 2a. SÉRIES 

40 

_ ._ 1a.Serie 

--- 2a. Serie 

80 

·---. 

EPD (kNm) 

120 

FIGURA 5.25. Curva C2 versus EPD: Tubulão T4, 1· e 2" séries. 

TUBULÃO TS -1a. a 3a. SÉRIES 

EPD {kNm) 

o 40 80 120 

0.00 -t~-===~~~~~----~------~----~----~ 

... '1:. • • ~~----·. ~ 
""+-+--+ - + .... • - ít- - · 

.. ... - .. -- ....... - - .. - + .. 

0.40 

E 
E 0 .80 

-----
1a. Serie 

N o -· 2a. Serie 

·-+ .. 3a. Serie 

1.20 

1.60 

FIGURA 5.26. Curva C2 versus EPD: Tubulão T5, (a 3. séries. 

166 



o 

TUBULÃO T6 -1a. e 2a. SÉRIES 

40 80 

EPD (kNm) 

120 

0.00 1~"' ~~~~;==:::=~=~~---' • t -a a . I -· -·--- . 
0.40 

E 
E 0.80 ~ 

N 
ü _.._ la. Serie 

·-2a. Serie 

1.20 

1.60 

FIGURA 5.27. Curva C2 l'ersus EPD: Tubulão T6, f e f séries. 

Ê 
.s 0.80 
N 
ü 

o 

-e- l a. Serie 

-11 2a. Serie 

1.20 ·+-· 3a. Serie 

1.60 

TUBULÃO T7 • 1a. a 3a. SÉRIES 

40 80 

- -.... ------, __ 

EPD (kNm) 

120 

, .•... .........• 

·----........ _ ---. 

FIGURA 5.28. Cm-va C2 versus EPD: Tubulão T7, f a 3' séries. 

167 



E .s 
(') 

o 

TUBULÃO T1 • 1a . a 6a. SÉRIES 

o 40 80 

EPD (kNm) 

120 

0 -+------~----~~-----L------L------L----~ 

....... l. o ~o· · 

4 --- - l .t Sur t 

-+ - 1 , Stn · 

- · - 1>. S•· l ' 

8 --X- ~ ~ Sl-r"•!J 

--/à.- O • Sá .• , 

. . 
12 \ .· • "'-.. 

\1 • .... 
' ·--· 

16 

• 

20 

FIGURA 5.29. Cmva CJ versus EPD: Tubulão Tl, 1· a 6. séries. 

E 
E 
(') 

o 

o 

4 

8 

12 

16 

20 

20 

+- -- . --, 
\ ' \ .... 

' .. '• 

-e- 1a. Serie 

-·-2a. Serie 

--+-· 3a. Serie .. 4a. Serie 

TUBULÃO T2 • 1a. a 4a. SÉRIES 

' ...._, 

40 60 

. , ------ · - - - - - + 
....... . 

EPD (kNm) 

80 

FIGURA 5.30. Curva CJ 11ersus EPD: Tubulão T2, 1· a 4. séries. 

168 



Ê 
E 
M 
ü 

TUBULÃO T3 • 1a. e 2a. SÉRIES 

o 40 80 

EPD (kNm) 

120 

0.00 -..---'----'--- --'------''--- --'----.....J 

4.00 

8.00 

12.00 

---- 1. 1 S ,_1C 

16.00 

20.00 

FIGURA 5.31. Cmva C3 l'ersus EPD: Tubulão T3, t' e 2' séries. 

E s 
M 
ü 

TUBULÃO T4 • 1a. e 2a. SÉRIES 

o 40 80 

EPD (kNm) 

120 

0 ~-----''-----'-----L-----l----'----.....J 

4 

8 

-· 
12 

-e- 1a. Serie 

--- 2a. Serie 

16 

20 

FIGURA 5.32. Cutva C3 versus EPD: Tubulão T4, t' e 2' séries. 

169 



o 

o -
\ 

\ •• 
4 

8 

E 
E 
C') 

o 
12 ---·-
16 -+-

20 

1a. Serie 

2a. Serie 

3a. Série 

TUBULÃO TS -1a. a 3a. SÉRIES 

40 80 

+-- .... . 
' 

' + 

EPD (kNm) 

120 

FIGURA 5.33. Cm·va C3 versus EPD: Tubulão T5, t' a 3. séries. 

Ê 
.s 
C') 

o 

TUBULÃO T6 • 1a. e 2a. SÉRIES 

o 40 80 

EPD (kNm) 

120 

0 ~------~-----L------~----~----~~--~ 

4 

8 

12 

-e- 1a. Serie 

-· 2a. Serie 

16 

20 

FIGURA 5.34. Curva C3 versus EPD: Tubulão T6, 1· e 2· sél'ies. 

170 



TUBULÃO T1 -1a. a 3a. SÉRIES 

o 40 80 

EPD (kNm) 

120 

0 ~----_J ______ L_ ____ ~----~----~-----J 

Ê 
E 
(') 

o 

4 

8 

12 

16 

20 

--e- 1a. Serie 

- · 2a. Serie 

-·+ -. 3a. Serie 

FIGURA5.35. Curva CJ versus EPD: Tubulão T7, 1' a 3. séries. 

5.3. Resistências Mobilizadas. 

171 

As resistências mobilizadas pelos tubulões, através dos golpes de energta 

crescente, foram determinadas através dos métodos baseados na medição de nega e 

repique - CHELLIS-VELLOSO e UTO e/ a/.(1985) -, além daquelas oriundas das 

análises CAPW AP, objetos de análises, a seguir. 

5.3.1. Método de CHELLIS-VELLOSO. 

Em função dos encut1amentos elásticos determinados pelo programa 

REBOUND (AOKI, 1990) e apresentados nas Tabelas I.l.a a I.7.c, localizadas nos 

Anexos, e tendo-se adotado como módulo de elasticidade do concreto dos tubulões o 

valor de E= 26 000 MPa (fck = 30 MPa), e área de seção transversal de 0,2828 m2
, 

foram calculadas as resistências estáticas mobilizadas, em função dos vários rúveis 

de energia EPD, e dos vários carregamentos aplicados, utilizando-se a Eq. (2.12), 

cujos valores podem ser vistos nas Tabelas II.l.a a II. 7, constantes nos Anexos. A 
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partir destes valores, gráficos de resistências mobilizadas versus deslocamentos 

foram traçados, cujos resultados podem ser vistos nas Figuras 5.36 a 5.42. 

Há que se atentar ao fato que este método considera a proporcionalidade entre 

a resistência mobilizada e o encurtamento elástico; portanto, obedecendo o sistema à 

Lei de Hooke, então teoricamente a forma do gráfico seria linear, partindo da origem 

das coordenadas. Obviamente que uma simples imprecisão na leitura das parcelas 

elástica e plástica do deslocamento total faz com que a forma do gráfico deixe de ser 

perfeitamente retilínea. Em adição, não faz sentido a introdução de um método 

teórico de determinação da resistência estática mobilizada última, pela extrapolação 

da curva resistência mobilizada vs. deslocamento - e.g., van der VEEN ( 1953), 

CHTN ( 1970), entre outros. 

De uma forma geral, observa-se que os tubulões apresentam resistência 

mobilizada e deslocamento máximo crescentes com a seqüência de carregamento, 

reforçando a idéia apresentada nos itens precedentes, no sentido de que os 

carregamentos sucessivos resultam em maior mobilização de resistência de ponta e, 

desta11e, na maior mobilização da resistência estática total. Um caso atípico foi 

encontrado no tubulão T7. Sistematicamente, a terceira série, sendo realizada com o 

solo em estado inundado, apresentou menores resistências e deslocamentos que os 

encontrados na segunda série, segundo a seqüência do carregamento. Fato 

interessante é que as terceira e quarta séries de ensaios do tubulão T2 e a terceira 

série do tubulão T5, não obstante efetuadas com o solo inundado, tiveram também 

resistências mobilizadas crescentes com o número de ensaios, mesmo não se 

computando as resistências para os últimos golpes, dada a impossibilidade da 

medição direta do repique elástico, durante a execução da prova de carga dinâmica. 

Nessa mesma linha, o tubulão T6 também apresentou crescimento de 

resistência mobilizada com a progressão dos carregamentos, a despeito da 

comprovada influência maléfica do aumento do grau de saturação na colapsibilidade 

desse solo. Parece uma indicação que, uma vez alterada a estrutura natural do solo 

colapsível, seja por meio de ensaios realizados previamente, seja pela introdução de 

água aos vazios do solo, os sucessivos carregamentos agem fundamentalmente na 

mudança do comportamento do sistema solo-fundação, compactando mais e mais o 
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solo abaixo da base dos tubulões, e por conseguinte, aumentando tanto a parcela de 

resistência estática mobilizada na base, quanto a resistência estática total. Sob essa 

mesma indicação, pode-se reportar aos trabalhos de MANTILLA (1992), TEIXEIRA 

(1993), CAMPELO (1994) e CARNEIRO (1994), que abordaram a temática do 

efeito de carregamentos sucessivos à tração e à compressão em estacas moldadas in 

loco, com o solo em estado natural e inundado, nesse mesmo campo experimental. 

Na verdade, o aumento da resistência mobilizada, em função dos ensatos 

sucessivos, deve-se quase que exclusivamente ao incremento do repique elástico nos 

respectivos ensaios, e, conseqüentemente, no mesmo sentido, também ao aumento do 

encurtamento elástico do tubulão. Por essa ótica, parece que a aplicação desse 

método em estacas moldadas in loco pode levar a resultados de resistências 

mobilizadas baixas, pois um único carregamento talvez faça que a penetração 

permanente (nega) seja demasiadamente alta, em detrimento da parcela elástica. Na 

seção 5.4.4, este método é confrontado com o CAPW AP, a fim de se conhecer as 

possíveis discrepâncias na avaliação das resistências mobilizadas, entre ambos os 

métodos. 
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FIGURA 5.36 - Método CHELLIS-VELLOSO aplicado ao tubulão Tl. 
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FIGURA 5.37 - Método CHELLIS-VELLOSO aplicado ao tubulão T2. 

10 

20 

Ê .s 30 
o 

40 

TUBULÃO 3 • 1a. e 2a. SÉRIES 

o 200 

R (kN) 

400 600 

----- 1a. Serie 

--- 2a. Serie 

FIGURA 5.38 - Método Chellis - Velloso aplicado ao tubulão 3. 
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FIGURA 5.39- Método CHELLIS-VELLOSO aplicado ao tubulão T4. 
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FIGURA 5.40 - Método CHELLIS-VELLOSO aplicado ao tubulão T5. 
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FIGURA 5.41- Método CHELLIS-VELLOSO aplicado ao tubulão T6. 
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FIGURA 5.42 - Método CHELLIS-VELLOSO aplicado ao tubulão T7. 
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5.3.2. Método de UTO et ai. (1985). 

Na aplicação do método de UTO et a/. ( 1985), utilizaram-se os dados das 

mesmas Tabelas l.l.a a I. 7 .c., constantes nos Anexos, cujos resultados originaram as 

Figuras 5.43 a 5.49. As Tabelas III.l a 111.7, apresentadas nos Anexos, fornecem os 

valores das resistências mobilizadas, em função de EPD, para os diversos tubulões, 

juntamente com os fatores de correção do atrito lateral e do comprimento do tubulão. 

Observa-se que a forma desses gráficos é semelhante àqueles verificados no 

método de CHELLIS-VELLOSO. Entretanto, nota-se valores de resistência 

mobilizada bastante exacerbados, mesmo considerando-se apenas a parcela de 

resistência de ponta, da Eq. (2.15). Estes valores superestimados de carga última, 

através da utilização desse método, também já fora constatado sistematicamente por 

MACHADO (1995) e SOUZA FILHO & ABREU (1990). 

O primeiro autor compartill1ou a idéia que este método fora desenvolvido 

para situações normais de final de cravação, em que são aplicadas as energias usuais 

de cravação de uma estaca, situação muito diferente da que ocorre em uma prova de 

carga dinâmica. 

De acordo comUTO ef a/. (1985), as correlações de resistências mobilizadas 

entre seu método e provas de carga estáticas foram feitas em estacas de aço tubadas e 

de concreto protendido, sob a ação de ma11elos com acionamento hidráulico e a 

diesel. Ademais, em sua formulação, a resistência mobilizada é diretamente 

proporcional ao repique elástico (no método de CHELLIS-VELLOSO a 

proporcionalidade é com o encurtamento elástico do elemento estrutural) e à área da 

seção transversal do elemento de fi.mdação, sendo inversamente proporcional ao seu 

comprin1ento. 

Desta maneira, a geometria da fundação tem em fi.mdações curtas e robustas, 

como os tubulões aqui analisados, um fator que sobreexcede as resistências 

mobilizadas, com vários valores acin1a até mesmo da resistência estrutural do 

elemento de fi.mdação, devendo a aplicação desse método ser feita com o devido 

cuidado. 
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Para corroborar com esta linha de pensamento, a respeito da importância da 

geometria e da resistência de ponta da fundação, as resistências encontradas por 

LIMA ( 1999), conduziram a valores subestimados, em trilhos esbeltos e longos, com 

a ponta embutida em arerúto, em relação àqueles determinados pelo CAPW AP. 

Portanto, as resistências mobilizadas encontradas neste método não serão 

comparadas àquelas obtidas pelas análises CAPW AP, dada a incoerência dos 

resultados entre ambos os métodos. 

Como era de se esperar - uma vez que os rep1ques crescem com os 

carregamentos sucessivos, para um mesmo rúvel de energia -, aqui novamente as 

resistências mobilizadas são incrementadas ao longo dos vários carregamentos 

dinâmicos. 
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FIGURA 5.43- Método de UTO et ai. (1985) aplicado ao tubulão Tl. 
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FIGURA 5.44 - Método de UTO et ai. (1985) aplicado ao tubulão T2. 
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FIGURA 5.45- Método de UTO et ai. (1985) aplicado ao tubulão T3. 

179 



180 

TUBULÁO 4 - 1a. e 2a. StRIES 
R (kN) 

o 4000 8000 12000 

o 
' • ' • ,....,_ 

\ : " --- la Serie 

4 -· 2a. Serie 

~ ....... '~~. 
8 ~\ E 

E 

X \ 
~ 
o \ 12 

\ 
\ 

-~ 

16 \ 
\ 

\, 

20 

FIGURA 5.46 - Método de UTO et ai. (1985) aplicado ao tubulão T4. 
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FIGURA 5.47 - Método de UTO et ai. (1985) aplicado ao tnbulão T5. 
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FIGURA 5.48- Método de UTO et ai. (1985) aplicado ao tubulão T6. 
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FIGURA 5.49- Método de UTO et ai. (1985) aplicado ao tubulão T7. 
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5.3.3. Método CAPW AP. 

As Tabelas IV.l.a a IV.7.c apresentam algumas variáveis do sistema solo

tubulão, geradas nas análises CAPWAP, em função da altura do golpe do martelo. 

Dos vários golpes efetuados, fez-se a análise de somente quatro ou cinco deles, que 

fossem representativos de toda a seqüência do ensaio, conforme já mencionado 

anteriormente. Nestas tabelas, DMX e Dp são, respectivamente, os deslocamentos 

máximos do topo e da base do tubulão; RMO é a resistência estática mobilizada 

máxima, determinada pelo método CASE, com coeficiente de amortecimento de 

ponta JT = O, ou seja, a resistência estática independente do amortecimento; R, Rp e 

R1 são, as resistências estáticas mobilizadas total, de ponta e de atrito lateral, obtidas 

pelas análises CAPW AP; E1r é a eficiência da energia transferida, em porcentagem 

(ETR = (EMX/EPD) x l 00%), em que EMX é a máxima energia fornecida ao 

sistema solo-fundação, medida na região dos sensores; QS e QT são os quakes de 

atrito lateral e de ponta; JS, JT, SS e ST, são os coeficientes de amortecimento CASE 

e de SMITH, de atrito lateral e de ponta, respectivamente; TCmáx e TTmáx são, 

respectivamente, as tensões máximas de compressão e tração, atuantes ao longo do 

tubulão, sob o golpe do martelo; Ee é o encurtamento elástico, obtido pela integração 

do esforço normal ao longo do comprimento do tubulão. 

A razão da utilização do método de resistência máxima (RMX), entre as 

várias opções de métodos de resistência fornecidas pelo método CASE, reside no 

fato dos tubulões apoiarem-se em camada de elevado quake, fazendo com que a 

resistência de ponta não seja totalmente mobilizada, no tempo em que as primeiras 

ondas de tensão alcançam a ponta do tubulão. 

As condições para que ocorram esses elevados quakes, além daquelas 

relativas ao próprio solo, podem ser devidas aos elementos de fundação de grande 

diâmetro, com suas bases apoiadas em solos saturados, sendo que estas condições 

estão presentes nos ensaios aqui relatados. A recomendação de se usar o método da 

resistência máxima nesses casos provém dos próprios manuais do PDA e do 

CAPWAP. 

Como o coeficiente de amortecimento varia com o tipo de solo e com o túvel 
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de energia aplicada ao sistema, a vantagem de se trabalhar com a resistência estática 

independente do amortecimento é justamente a liberdade de prescindir a escoll1a 

errônea desta variável, uma vez que a resistência mobilizada no método CASE é 

fortemente influenciada por este coeficiente. 

As Figuras 5.50 a 5.56 apresentam os gráficos de resistência estática 

mobilizada total versus deslocamento máximo (R - DMX) dos sete tubulões 

ensaiados. Cumpre-se relatar que as terceiras séries de ensaio nos tubulões T 1 e T5 

não puderam ser analisadas, pois os registros gravados apresentaram indícios de 

interferência de sinais, tornando impossível a adequação de um valor de MQ (Match 

Quality Number) dentro do padrão normal de execução do programa. Pode-se 

observar que nas curvas dos tubulões T2, T5 e T6, de seção uniforme, há uma 

tendência de ruptura fisica do sistema solo-elemento de fundação, devida à 

convergência de verticalização da resistência mobilizada nos últimos golpes. 

Ao contrário, as curvas dos tubulões Tl (salvo a curva da quarta série), T4 e 

T7, que possuem base alargada, não apresentam essa tendência - ainda mais no caso 

de T7, em que pese a elevada energia do último golpe aplicado -, parecendo ser 

provável que a mobilização da resistência última dar-se-ia para um número maior de 

golpes, acompanhando pari passu o incremento do nível de energia. Novamente, 

pode-se notar que a seqüência de carregamento conduz a uma maior mobilização de 

resistência estática (R) dos tubulões analisados, bem como a de maiores 

deslocamentos máximos do topo (DMX). 

Parece haver uma indicação que a inundação do solo não acarretou em uma 

dinlinuição da resistência mobiljzada ao longo dos golpes de energia crescente, como 

pode-se observar nas 4a e 53 séries de ensaio do tubulão Tl, nas 33 e 4a séries do 

tubulão T2 e na 33 série do tubulão T7. Quanto à 38 série do tubulão T2, as 

resistências mobilizadas são praticamente iguais, em relação à 23 série, embora com 

maiores deslocamentos, para golpes de igual energia. Já na 43 série, os 

deslocamentos são praticamente iguais, golpe a golpe, variando um pouco nos 

valores de resistência, cujos resultados são destoantes para as baixas energias, mas 

muito próximas, nas mais altas. Infelizmente, a 33 série do tubulão T5 não pôde ser 

analisada. 
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As resistências mobilizadas nas 1 a e 2a séries do tubulão T6 foram muito 

próximas, para baixas energias, e o oposto verificando-se na 2a série, para altas 

energias. Contudo, pode-se notar que em ambas as séries a resistência decresce, para 

as últimas energias de impacto, embora haja o aumento dos deslocamentos máximos. 

Ressalve-se que praticamente todos os ensaios nos tubulões foram realizados com o 

solo em estado de alto grau de saturação, devido à época de forte incidência de 

chuvas. Portanto, lembrando o exposto no item 4.7, ainda que aqui faz-se menção em 

estado "natural" de umidade do solo, deve-se ter em mente que pretende-se mais 

relatar que os ensaios não foram executados com introdução de água, na cava aberta 

ao redor do fuste do tubulão, próxima ao nível do terreno, do que propriamente 

considerar que o solo encontrava-se com grau de saturação nonnal de épocas de 

estiagem na região. A 3a série do tubulão T7 apresentou deslocamentos inferiores aos 

da 23 série, golpe a golpe, embora ligeiramente com maiores resistências, ainda que o 

último ponto analisado para ambas as séries não correspondam à mesma energia 

nominal. Deve-se também mencionar que em alguns golpes de maior energia, o PDA 

detenninou valor de deslocamento DMX inferior a um golpe de menor energia, o que 

chega a ser bizarro. Por isso, há alguns gráficos com curvas em ziguezague, ao invés 

de cutvas progressivas de R e DMX. 
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FIGURA 5.50- Análise CAPWAP aplicada ao tubulão Tl. 
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FIGURA 5.51 - Análise CAPW AP aplicada ao tubulão T2. 
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FIGURA 5.52 - Análise CAPW AP aplicada ao tubulão T3. 
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FIGURA 5.53 - Análise CAPWAP aplicada ao tubulão T4. 
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FIGURA 5.54 - Análise CAPWAP aplicada ao tubulão T5. 
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FIGURA 5.55 - Análise CAPWAP aplicada ao tubulão T6. 
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FIGURA 5.56- Análise CAPWAP aplicada ao tubulão T7. 
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5.4. Comparação entre os Métodos Analisados. 

5.4.1. Deslocamentos máximos. 

Por meio das Tabelas I.l.a a I.7.c e IV.l.a a IV.7.c, foram geradas as Figuras 

5.57 a 5.63, nas quais mostram-se os deslocamentos máximos do topo do tubulão, 

medidos diretamente pelo lápis e papel, bem como aqueles determinados pelo PDA, 

através da dupla integração do registro da aceleração ao longo do tempo. Nota-se 

que, em geral, os deslocamentos apresentaram uma boa concordância, algumas vezes 

até mesmo praticamente coincidentes, independentemente da geometria do tubulão. 

Por outro lado, há que se ressalvar algumas dispersões observadas, principalmente na 

5" série de ensaio do tubulão T1 e nas 3· e 4• séries do tubulão T2. Em grande parte 

das séries de carregamento, os deslocamentos obtidos pelo PDA são ligeiramente 

superiores aos verificados nas medições diretas. Diversos autores consideraram que 

os deslocamentos máximos determinados pelo PDA algumas vezes são irreais, talvez 

pela forma de se processar a medição (através de acelerômetros piezoelétricos) e sua 

conseqüente obtenção (por meio da dupla integração do registro da aceleração) (UTO 

et a!. 1985; MACHADO & DIONISI, 1991; MACHADO, 1995). Por esses motivos, 

em algumas análises em que houve uma forte discrepância entre os deslocamentos 

obtidos pelos dois processos, adotou-se o deslocamento obtido diretamente através 

do lápis e papel, por questões óbvias. 

Além disso, em anáüses que se fizeram mister o uso das parcelas do repique 

elástico e da nega por golpe, a escolha recaiu no emprego das medições diretas 

realizadas, pois o PDA não calcula a nega do elemento de fundação, sob o impacto 

do martelo; pelo o contrário, a nega é fornecida ao programa CAPW AP como um 

dado de entrada, de tal sorte que o inverso do seu valor (número de golpes por metro 

cravado, do elemento de fi.mdação - blow count measured) medido é comparado com 

o número de golpes por metro, calculado pelo programa (blow count computed), 

sendo uma das formas de se obter a melhor combinação (best match) que leva à 

melhor qualidade da anáüse (match qualily number). 
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FIGURA 5.57 - DMX versus D: Tubulão Tl. 
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FIGURA 5.58 - DMX versus D: Tubulão T2. 
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FIGURA 5.59- DMX versus D: Tubulão T3. 
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FIGURA 5.60- DMX versus D: Tubulão T4. 
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FIGURA 5.61 - DMX versus D: Tubulão T5. 
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FIGURA 5.62- DMX ver~·us D: Tubulão T6. 
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FIGURA 5.63- DMX versus D: Tubulão T7. 

5.4.2. Quakes de ponta. 
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Nas Figuras 5.64 a 5.70 apresentam-se a comparação entre os quakes de 

ponta obtidos pelos programas REBOUND (AOKI, 1990) e CAPWAP, denominados 

C3 e QT, respectivamente, com os dados constantes nas Tabelas I.l.a a I. 7.c e IV.l.a 

a IV.7.c, nos Anexos. Observa-se que nos tubulões de base alargada há uma 

tendência de uma melhor aproximação entre aqueles valores, principalmente nos 

tubulões T3 e T4. No tubulão Tl, apenas a 6' série de ensaio mostrou uma melhor 

concordância entre os quakes. Nos tubulões T2 e T7, as 23 e 33 séries apresentam boa 

concordância. De uma maneira geral, os quakes determinadas pelas análises 

CAPW AP resultaram em maiores valores que os encontrados pelo programa 

REBOUND, talvez por conta da ligeira superioridade dos deslocamentos verificados 

nas análises CAPW AP, ceteris paribus. 

Essa discrepância também fora relatada por LIMA ( 1999), para estacas 

metálicas tipo trilho, neste mesmo campo experimental. 
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FIGURA 5.64 - C3 versus QT: Tubulão Tl. 
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FIGURA 5.65- C3 versus QT: Tubulão T2. 
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FIGURA 5.66 - C3 versus QT: Tubulão T3. 
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FIGURA 5.67- C3 versus QT: Tubulão T4. 
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FIGURA 5.68- C3 versus QT: Tubulão T5. 
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FIGURA 5.69 - C3 versus QT: Tubulão T6. 
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FIGURA 5.70 - CJ versus QT: Tubulão T7. 

5.4.3. Encurtamentos elásticos. 
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Com base nas Tabelas I. I. a a I. 7.c e IV. I. a a IV. 7.c, foram confrontados os 

valores dos encUI1amentos elásticos determinados via programa REBOUND (C2) e 

pelas análises CAPW AP (Ee), cujos valores são apresentados nas Figuras 5. 71 a 5. 77. 

Observa-se que, à exceção de algumas séries dos tubulões Tl e T2, os encurtamentos 

determinados pelo CAPW AP conduzem a valores sempre bem maiores que os 

verificados pelo programa REBOUND. Quanto ao CAPW AP, determinou-se o 

encurtamento a partir de dois processos: o primeiro, considerando a distribuição do 

esforço normal ao longo do tubulão e o segundo, adotando-se a diferença, em 

módulo, entre os deslocamentos máximos do topo e da ponta do tubulão (em módulo, 

porque em alguns casos esta diferença levou a resultados negativos). Contudo, como 

em muitos casos houve pouca variação entre ambos, e dada a débil contribuição do 

encurtamento no deslocamento total, acabou-se escolhendo, para ser aqui 

apresentado, apenas o primeiro processo, nos cálculos realizados. 
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FIGURA 5.72- Cz l'ersus Ee: Tubulão T2. 
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5.4.4. Resistências estáticas mobilizadas. 
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Com o fito de se verificar a concordância entre os métodos CHELLIS

VELLOSO e CAPW AP, procedeu-se à confrontação das curvas de resistências 

mobilizadas decorrentes dos vários carregamentos imprimidos aos tubulões, as quais 

encontram-se ponnenorizadas nas Figuras 5.78.a a 5.84.c. 

A não comparação com o método de UTO et a/. (1985), conforme 

mencionado no item 5.3.2, foi decidida deliberadamente, pois as resistências obtidas 

por este método encontram-se demasiadamente superestimadas, não tendo sentido 

submetê-la a nenhum con.fi·onto. Uma das possíveis razões para esta superestimação, 

é que esse método foi desenvolvido para estacas que possuem a parcela de resistência 

de ponta como preponderante, de geometria longa e esbelta, o que não é o caso aqui 

analisado, dada a baixa resistência do terreno situado abaixo da ponta dos tubulões, 

bem como a rigidez destes elementos de fundação. Outro fator a se observar é que, 

enquanto na formulação de CHELLIS-VELLOSO a resistência mobilizada varia 
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diretamente com o encurtamento elástico, no método de UTO e/ a/. ( 1985) a variável 

é o repique elástico. Dessa forma, sua aplicação em tubulões robustos e curtos, de 

grande rigidez, pode levar a resultados ousados de resistência, dado os grandes 

valores de repique encontrados nesta situação. 

As Figuras 5.78.a a 5.84.c mostram que, para uma mesma seqüência de 

carregamento, nos primeiros golpes há uma grande diferença entre os valores das 

resistências mobilizadas; entretanto, à medida que a energia cresce, esta diferença 

tende a diminuir, de tal sorte que, nos últimos golpes, para maiores energias, há uma 

tendência de aproximação entre os dois métodos. Isto é tanto mais pronunciado, 

quanto mais o tubulão for submetido a carregamentos sucessivos. Esse fato indica 

que nos primeiros carregamentos, oferecendo o solo pouca resistência, a situação é 

de "cravação fácil", ou seja, a nega do tubulão é alta, embora o valor do repique seja 

baixo. Com a repetição do carregamento, a ponta vai mobilizando cada vez mais 

resistência, numa situação que lembra a condição de "cravação dificil", semelhante 

àquela verificada no final de cravação de estacas pré-moldadas. Nesta fase, o repique 

e o encurtamento elástico do tubulão crescem, aumentando a resistência mobilizada 

total, pelo método de CHELLIS-VELLOSO, até que alcançam valores compatíveis 

com aqueles observados nas análises CAPW AP. 

Sistematicamente, o método de CHELLIS-VELLOSO estima valor de 

resistência inferior à verificada nas análises CAPW AP, principalmente a baixas 

energias, fato também observado por MACHADO ( 1995). 

AOKI (1997) chamou a atenção ao fato que a realização de provas de carga 

dinâmicas em estacas moldadas in loco não é adequada, uma vez que a sucessão de 

impactos do ensaio quebra a estrutura das ligações de interface entre os grãos do solo 

e o concreto, gerando tensões residuais que transformam estas estacas em estacas 

cravadas de fustes moldados in loco. A partir dessa idéia, pode-se notar que, na 

sucessão dos carregamentos, em que os tubulões vão experimentando um acúmulo de 

tensões residuais, sendo transformados gradualmente em "estacas cravadas", há uma 

grande tendência de aproximação das resistências mobilizadas determinadas pelos 

dois métodos. 
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Consultando a Tabela 4.1, vê-se que a penetração líquida do tubulão T2, 

mediante os quatro carregamentos foi de 64 em, que é ligeiramente superior ao 

diâmetro da tubulão (60 em). Da mesma forma, o tubulão T4 (de base alargada) teve 

uma penetração líquida de 5 em no total, sob os dois carregamentos aplicados. O 

tubulão T5 teve 12 em de penetração, na segunda série de carregamento, e 30 em no 

total (metade do diâmetro). Já o tubulão T6 apresentou 13 em de penetração, em cada 

série de carregamento, perfazendo 26 em de penetração líquida no terreno. O tubulão 

T7 (de base alargada) contou com 14 em de penetração, no total, sob os três 

carregamentos dinânúcos. 

Essa constatação poderia explicar porque há grande diferença nos métodos 

aplicados no tubulão T6: primeiro, porque nesse caso, conforme já mencionado 

anteriormente, em situação de "cravação fácil", efetivamente a parcela elástica é 

pequena, refletindo no valor da resistência mobilizada estimada pelo método de 

CHELLIS-VELLOSO; segundo, porque foi somente efetuada duas séries de 

carregamento nesse tubulão, tendo penetrado no solo uma parcela correspondente à 

menos da metade do diâmetro do tubulão. 

Dessa forma, parece que, nos casos ora analisados, para se ter uma boa 

avaliação da resistência mobilizada, empregando-se esse método, em fundações 

moldadas in loco, é conveniente se trabalhar com uma penetração líquida no terreno 

aproximadamente igual ao diâmetro do tubulão, se este for executado sem base 

alargada, ou cerca de I 0% do diâmetro do fttste, se possuir base alargada. 

Fica, então, patente, que a utilização do método de CHELLIS-VELLOSO na 

determinação da resistência estática mobilizada de tubulões é desoladora, dada a 

subestirnativa daqueles valores. Talvez haja a idéia de que a aplicação deste método 

somente conduziria a resultados satisfatórios, quando da suficiente penetração da 

ponta do tubulão no terreno, o que fatalmente seria imprescindível a realização de 

várias séries de carregamento no tubulão. 

Na prática da Engenharia, possivelmente esses sucessivos carregamentos não 

encontrem respaldo de emprego, dada as condições de maior gasto de tempo e quiçá 

de custos. 
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FIGURA 5.78.a - Resistências mobilizadas no tubulão Tl: métodos de 
CHELLIS-VELLOSO e CAPWAP - 1· série. 
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FIGURA 5.78.b- Resistências mobilizadas no tubulão Tl: métodos de 
CHELLIS-VELLOSO e CAPW AP - 2' série. 
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FIGURA 5.78.c- Resistências mobilizadas no tubulão Tl: métodos de 
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FIGURA 5.78.d- Resistências mobilizadas no tubulão Tl: métodos de 
CHELLIS-VELLOSO e CAPWAP - s· sél'ie. 
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FIGURA 5.78.e- Resistências mobilizadas no tubulão Tl: métodos de 
CHELLIS-VELLOSO e CAPW AP - 6. série. 
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FIGURA 5.79.a- Resistências mobilizadas no tubulão T2: métodos de 
CHELLIS-VELLOSO e CAPW AP - 1· sér·ie. 
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FIGURA 5.79.b - Resistências mobilizadas no tubulão T2: métodos de 
CHELLIS-VELLOSO e CAPWAP - f sél'ie. 
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FIGURA 5.79.c- Resistências mobilizadas no tubulão T2: métodos de 
CHELLIS-VELLOSO e CAPW AP - 3' série. 
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FIGURA 5.79.d- Resistências mobilizadas no tubulão T2: métodos de 
CHELLIS-VELLOSO e CAPWAP - 4' sél'ie. 
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FIGURA 5.80.a - Resistências mobilizadas no tubulão T3: métodos de 
CHELLIS-VELLOSO e CAPW AP - 1' série. 
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FIGURA 5.80.b- Resistências mobilizadas no tnbulão T3: métodos de 
CHELLIS-VELLOSO e CAPW AP- f série. 
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FIGURA 5.81.a - Resistências mobilizadas no tubulão T4: métodos de 
CHELLIS-VELLOSO e CAPW AP - 1' série. 

208 



TUBULÃO 4- 2a. SÉRIE 

o 400 

R (kN) 

800 1200 

0 ~~--~----~------~----~----~----~ 

10 

Ê 
.s 20 
X 
:2 
o 

30 

40 

•, 

----- CHELLIS-VELLOSO 

- · CAPWAP 

, 
" 

FIGURA 5.81.b- Resistências mobilizadas no tubulão T4: métodos de 
CHELLIS-VELLOSO e CAPWAP - 2· série. 
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FIGURA 5.82.a- Resistências mobilizadas no tubulão TS: métodos de 
CHELLIS-VELLOSO e CAPW AP - 1· série. 
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FIGURA 5.82.b- Resistências mobilizadas no tubulão TS: métodos de 
CHELLIS-VELLOSO e CAPW AP - 2. série. 
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FIGURA 5.83.a -Resistências mobilizadas no tubulão T6: métodos de 
CHELLIS-VELLOSO e CAPW AP - 1· série. 
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FIGURA 5.83.b - Resistências mobilizadas no tubulão T6: métodos de 
CHELLIS-VELLOSO e CAPW AP - 2. série. 
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FIGURA 5.84.a - Resistências mobilizadas no tubulão T7: métodos de 
CHELLIS-VELLOSO e CAPWAP- 1· série. 
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FIGURA 5.84.b- Resistências mobilizadas no tubulão T7: métodos de 
CHELLIS-VELLOSO e CAPW AP - 2. série. 
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FIGURA 5.84.c- Resistências mobilizadas no tubulão T7: métodos de 
CHELLIS-VELLOSO e CAPWAP- 3. sé•·ie. 
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5.5. Análises CAPW AP. 

5.5.1. Resistências estáticas mobilizadas vs. deslocamentos c quake~·. 

As Figuras 5.85.a a 5.91.c apresentam as curvas das resistências 

independentes do amortecimento (RMX para Ic = O, igual a RMO), estática (R, do 

modelo CAPW AP) e a parcela da resistência estática mobilizada pela base do 

tubulão (Rp), em função dos deslocamentos máximos no topo (DMX) e na ponta (Dp) 

e quake de ponta (QT), determinadas nas análise CAPW AP, além dos deslocamentos 

medidos através de lápis e papel (D). 

Verifica-se que sistematicamente a resistência RMO cresce proporcionalmente 

aos deslocamentos DMX e Dp, havendo uns poucos casos em que ocorre um valor 

máximo de RMO, além do qual ou permanece constante ou diminui, seja pela 

diminuição de DMX ou não. Pelo contrário, a correlação entre Rp e Dp e QT é 

deveras pobre, exceptis excipiendis, no que tange às primeiras séries de ensaio dos 

tubulões T4 e T5, além das três séries do tubulão T7. 

O modelo de SMITH ( 1960) considera que a parcela da resistência estática 

mobilizada na base do tubulão aumenta proporcionalmente com o deslocamento da 

ponta- este sob o efeito da compressão elástica do solo abaixo da ponta-, até atingir 

um valor timite (quake de ponta), quando então Ru é totalmente mobilizada. 

Observa-se, pelas figuras acima mencionadas, que existe aproxin1adamente 

uma proporcionalidade entre Rp e QT nas la, 4a e 6a séries do tubulão TI; 3a e 43 

séries do tubulão T2; 2a série do tubulão T3; 1 a e 28 séries do tubulão T4; 1 a e 2a 

séries do tubulão T5; I a série do tubulão T6, além das três séries do tubulão T7. Este 

fato vai em consonância com o verificado por DANZIGER (1991), a partir da 

determinação de valores de quake de ponta, por retroanálises. Outra concordância 

observada em relação ao trabaU1o de DANZIGER (1991), reside no fato de que a 

redução no valor de Rp conduz à redução do valor de quake, e vice-versa, durante a 

execução das análises CAPW AP. 

Reporta-se a outro fato interessante, que abraça o fato de que os quakes de 
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ponta determinados são superiores em muitas vezes àqueles sugeridos por SMJTH 

( 1960) e FOREHAND & REESE (1964), entre outros, que é de 2,5 nun (0, l "). 

Além disso, o crescimento do quake com a resistência de ponta vai de 

encontro à proposição original do modelo, que sugere valor constante, 

independentemente do túvel de energia e da mobilização da resistência de ponta. 

Constatou-se, através do CAPW AP, que em grande parte dos golpes 

analisados, a parcela da resistência estática por atrito lateral é praticamente nula, ou 

então, que concentra toda esta resistência em uma dada área do fuste da fimdação, 

predominando, portanto, a parcela de resistência devida à base do tublão, no cômputo 

da resistência estática mobilizada. 

Portanto, em apenas umas poucas séries, a resistência de ponta segmu o 

padrão de ser incrementada com o aumento da energia EMX; em sua grande maioria, 

havia uma "flutuação" no valor desta resistência, ora aumentando, ora diminuindo. 

Seguindo essa linha, pode-se afirmar o mesmo dos quakes de ponta, em relação 

àquela "flutuação" de valores determinados nas análises CAPWAP. Ora, foi muito 

comum encontrarem-se quakes até mesmo superiores ao repique elástico medidos 

diretamente no papel, atingindo uma condição ad absurdum. Desta forma, não era de 

se esperar mesmo que houvesse uma semelhança de comportamento desses tubulões 

com aquele preconizado nas hipóteses do modelo CAPW AP. 

DANZIGER ( 1991) afirmou que em alguns sinais de ajustes de anáUses 

CAPWAP, encontrou valores de QT maiores que Dp. A influência das tensões 

residuais pode explicar tal fato. Contudo, esta autora asseverou que, dentre algumas 

inconsistências ocorridas em análises CAPWAP, reside a de obtenção de valores de 

QT muito superiores a de Dp, incapazes de serem justificados pela existência de 

tensões residuais. 

A questão das tensões residuais voltará à tona no item 5.5.13. 
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FIGURA 5.85.a- Resistências em função de deslocamentos e quakes: Tubulão 
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FIGURA 5.85.b - Resistências em função de deslocamentos e quakes: Tubulão 

Tl, 2' série. 
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FIGURA 5.85.c- Resistências em função de deslocamentos e quakes: Tubulão 

Tl, 4" série. 
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FIGURA 5.85.d -Resistências em função de deslocamentos e quakes: Tubulão 

Tl, s· série. 
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FIGURA 5.85.e- Resistências em função de deslocamentos e quakes: Tubulão 

Tl, 6. série. 
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FIGURA 5.86.a -Resistências em função de deslocamentos e quakes: Tubulão 
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FIGURA 5.86.b - Resistências em função de deslocamentos e quakes: Tubulão 

T2, 2· série. 
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FIGURA 5.86.c- Resistências em função de deslocamentos e quakes: Tubulão 

T2, 3' série. 
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FIGURA 5.86.d - Resistências em função de deslocamentos e quakes: Tubulão 

T2, 4. série. 
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FIGURA 5.87 .a- Resistências em função de deslocamentos e quakes: Tubulão 

T3, 1· série. 
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FIGURA 5.87.b- Resistências em função de deslocamentos e qtwkes: Tubulão 

T3, 2 · série. 
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FIGURA 5.88.a - Resistências em função de deslocamentos e quake.s: Tubulão 

T4, 1· série. 
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FIGURA 5.88.b - Resistências em função de deslocamentos e quakes: Tubulão 

T4, 2" série. 
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FIGURA 5.89.a - Resistências em função de deslocamentos e quakes: Tubulão 

T5, t " série. 
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FIGURA 5.89.b- Resistências em função de deslocamentos e quakes: Tubulão 

T5, 2" sél'ie. 
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FIGURA 5.90.a - Resistências em função de deslocamentos e quakes: Tubulão 

T6, 1· série. 
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FIGURA 5.90.b- Resistências em função de deslocamentos e quakes: Tubulão 

T6, 2 · série. 
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FIGURA 5.91.a- Resistências em função de deslocamentos e quakes: Tubulão 

T7, 1· série. 
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FIGURA 5.91.b- Resistências em função de deslocamentos e quakes: Tubulão 

T7, 2' série. 
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FIGURA 5.91.c - Resistências em função de deslocamentos e quakes: Tubulão 

T7, 3' série. 
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5.5.2. Curvas adimcnsionalizadas. 

No item anterior, foram apresentadas as curvas da resistência estática 

mobilizada versus deslocamento dinâmico máximo (R x DMX), dos tubulões 

ensaiados. Os métodos de CHELLIS-VELLOSO e UTO et ai. ( 1985) tendem a 

mobilizar resistência em uma forma linear, uma vez que as variáveis envolvidas são 

o encurtamento elástico e o repique, respectivamente. Quanto às análises CAPW AP, 

enquanto os tubulões TI, T2, T3, T5 e T6 tendem a uma verticalização da 

resistência, para as energias finais, os tubulões T4 e T7 apresentam resistência 

crescente com o nível de energia. Deste modo, a determinação da resistência estática 

última fica dificil, parecendo ser necessário lançar mão de algum critério 

convencional para o conhecimento dessas resistências. Para contornar esses 

problema, relativo apenas às formas das curvas, procurou-se adimensionalizar as 

resistências, as várias parcelas de deslocamento e as energias do sistema, 

determinadas nas análises CAPWAP, para uma melhor interpretação dos 

carregamentos imprimidos aos tubulões e, quiçá, este expediente pudesse fornecer 

com melhor clareza as resistências estáticas últimas procuradas, conforme 

demonstrado por AOKI (199I ), AOKI & MELLO (1992), MELLO & AOKI ( 1993), 

BRIAUD & JEANJEAN (1994), DÉCOURT (1994), AOKI (1997) e AOKI & 

CINTRA ( 1997). 

5.5.2.1. Resistência estática mobilizada vs. deslocamento dinâmico máximo. 

As várias resistências estáticas mobilizadas foram adimensionalizadas em 

função da resistência estrutural (RE) do concreto dos tubulões. Esta resistência foi 

calculada como sendo igual a: RE = fckA = 30.0,283 = 8,49MN = 8490kN. 

Já os deslocamentos foram adimensionalizados em fimção do diâmetro do 

fuste do tubulão, se este é de seção uniforme, ou em função do diâmetro da base, se 

aquele possui base alargada, até um valor correspondente a I O % do diâmetro do 

fuste ou da base. Através dessas curvas, fornecidas pelas Figuras 5.92 a 5.98, 

percebe-se que os tubulões TI, T2, T3, T4, T5 e T6, de seção uniforme, têm 

comportamento idêntico, governado pela resistência do solo. Isto é facilmente 
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percebido pela verticalização da curva a baixíssimos valores da resistência estrutural 

dos tubulões: 6,5; 4,8; 5,5; 8,0; 5,4 e 3,5 %, que representam resistências mobilizadas 

de 556, 406, 470, 680, 460 e 300 kN, respectivamente, para os tubulões Tl (43 série), 

T2 (23 série), T3 (2a série), T4 (23 série), T5 (23 série) e T6 (la série). Já o tubulão T7, 

de base alargada, apresentando semelhança de comportamento entre si, tende a 

apresentar resistência mobilizada crescente com o túvel de energia, pelo menos até o 

nível de energia aplicada, o que dificulta na fixação de uma resistência mobilizada 

última. Todavia, há que se buscar novas análises para se atestar se efetivamente 

haveria o aumento da resistência mobilizada até o limite da estabilidade estrutural 

dos tubulões de base alargada. Em outras palavras, se o sistema solo-tubulão é 

governado pela resistência estrutural do tubulão. Os fatos expostos acima tendem a 

retificar os pontos debatidos nos itens 5.2 e 5.3, quanto ao comportamento dos 

tubulões, em relação às resistências mobilizadas. Verifica-se que a grande vantagem 

de visualização das cutvas adimensionalizadas: se em escala natural o gráfico 

exprime uma correlação caótica entre as variáveis, a adimensionalização induz a uma 

tendência de linearização ou verticalização da curva, favorecendo a fixação de uma 

resistência última ou máxima para o tubulão em análise. 
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FIGURA 5.92 - Curvas adimeusionalizadas de l'esistência mobilizada versus 

deslocamento máximo: Tubulão Tl - Análise CAPWAP. 
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FIGURA 5.93 - Curvas adimensionalizadas de resistência mobilizada versus 

deslocamento máximo: Tu buJão T2 - Análise CAPW AP. 
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FIGURA 5.94 - Curvas adimensionalizadas de resistência mobilizada versus 

deslocamento máximo: Tubulão TJ - Análise CAPW AP. 
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FIGURA 5.95- CUI'vas adimensionalizadas de resistência mobilizada versus 

deslocamento máximo: Tubulão T4 -Análise CAPWAP. 
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FIGURA 5.96- Cut'Vas adimensionalizadas de resistência mobilizada •'ersus 

deslocamento máximo: Tubulão T5 - Análise CAPWAP. 
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FIGURA 5.97 - Curvas adimensionalizadas de resistência mobilizada versus 

deslocamento máximo: Tubulão T6 - Análise CAPWAP. 
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FIGURA 5.98 - Curvas adimensionalizadas de resistência mobilizada versus 

deslocamento máximo: Tubulão T7 - Análise CAPWAP. 



5.5.2.2. Resistência estática mobilizada e fol'ça máxima vs. deslocamento 

máximo. 
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Notando-se os gráficos das Figuras 5.92 a 5.98, pode-se perceber que em 

praticamente todos os ensaios realizados, as resistências mobilizadas estão aquém de 

1 O % da resistência estrutural do concreto dos tu buJões. Além disso, as penetrações 

dos tubulões nos terrenos, ensaio a ensaio, também resultaram em valores no 

máximo iguais a 5 % do diâmetro do fuste ou da base dos tubulões, conforme estes 

tenham a seção unjforme ou a base alargada. Porém, nota-se a marcante maior 

penetração no terreno, dos primeiros, em relação aos últimos. 

A fim de avenguar se valores tão pífios de resistência estática mobilizada 

foram devidos à baixa energia aplicada ao sistema solo-tubulão, procurou-se então 

também utilizar, para cada ensaio realizado, as normalizações das forças máximas 

(FMX) medidas na região dos sensores, em relação à resistência estrutural do 

elemento de fundação (RE). As Figuras 5.99.a a 5.105.c mostram essas relações. 

Pode-se observar que praticamente todas as forças máximas são diretamente 

proporcionais aos deslocamentos máximos do topo dos tubulões, fato este que já era 

de se esperar, pois de acordo com HUSSEIN et a/. (1992), o deslocamento e a força 

máxima aumentam linearmente com o incremento da altura de queda do martelo. 

Com efeito, satisfeitas estas condições, então é certo que também haja 

proporcionalidade entre deslocamentos máximos e as forças máxjmas. Aqueles 

autores ainda afirmaram que, se as tensões de compressão verificadas nas seções do 

elemento estrutural crescem com o incremento da altura de queda, porém com a 

constância da resistência estática, então há a indicação de que esta foi totalmente 

ativada, entendendo-se que alcançou-se a resistência estática mobilizada última do 

sistema. 

Sob este aspecto, pode-se ver que em todas as séries de ensaios realizados nos 

tubulões TI, T2, T3, T4 (23 série), T5 e T6, há uma clara indicação de que as 

resistências estáticas permanecem praticamente constantes - em que pese os valores 

baixos -, ainda que as forças máxjmas aplicadas ao sistema alcancem até mesmo 80 
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%da resistência estrutural do elemento (a maioria acima da faixa de 40 %). 

Há a necessidade de se ressalvar que a resistência RE não foi considerada 

abatida pelo coeficiente de minoração de 0,85 - utilizado para se levar em conta a 

diferença nas velocidades de carregamento entre a ruptura de corpos-de-prova em 

laboratório, e a aplicação de carregamento na prática da Engenharia, onde as cargas 

são aplicadas lentamente, durante a construção das obras civis. Desta maneira, a 

grande maioria das razões entre FMX e RE passaria da faixa de 40 %, para 

praticamente 50 %, e aquela que alcançou 80 %, passaria para 94 %, ou seja, quase o 

linúte estrutural teórico do concreto do tubulão. 

Esses fatos confirmam duas hipóteses: a primeira é que nos tubulões 

supracitados, ratifica-se a ocorrência verificada quando da execução das provas de 

carga dinâmicas, qual seja, a de que realmente fora alcançada a resistência estática 

mobilizada última do sistema, dada a repetição de valores de RMX, verificados no 

método CASE, a despeito do aumento da altura de queda do martelo; a segunda é 

que os baixos valores de resistência observados são independentes da energia 

aplicada ao sistema, demonstrando, portanto, que a resistência do solo controla o 

sistema solo-fundação, por ser o elo débil entre ambos. 

Quanto aos tu buJões T 4 (I a série) e T7, parece haver um aumento sempre 

crescente da resistência estática mobilizada com o incremento da altura de queda, em 

que pese o fato de que talvez a resistência mobilizada na I a série do tubulão T4, para 

os últin1os golpes, possa ter ficado dispersa devida a um match quality number não 

satisfatório (o ideal está em torno de 3 %). 

Defitútivamente, em campo, apenas o tubulão T7 apresentou resistência 

mobilizada, determinada pelo método CASE, crescente com o aumento da altura de 

queda do martelo. 



X 

ô x 
:E e. 

232 

TUBUI.ÃO TI - 1a. SERIE 

(RIRE), (FMX/RE) X 100% 

o 20 40 60 80 100 

0 -t~--~--~--~--~--~--~~--~---L--~ 

""" """ 
--- (RIRE)x100'-' 

2 · - (F MAX/R E}< 100'-h 

4 

6 

8 

10 

FIGURA 5.99.a- Curvas adimensionalizadas de resistência mobilizada, força 

máxima e deslocamento máximo: Tubulão Tl - 111 série. 
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FIGURA 5.99.b - Cm'Vas adimensionalizadas de resistência mobilizada, força 

máxima e deslocamento máximo: Tubulão Tl - 211 série. 
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FIGURA 5.99.c- Curvas adimensionalizadas de resistência mobilizada, força 

máxima e deslocamento máximo: Tubulão Tl - 4" sél'ie. 
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FIGURA 5.99.d- Cut'Vas adimensionalizadas de resistência mobilizada, força 

máxima e deslocamento máximo: Tubulão Tl - sn série. 
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FIGURA 5.99.e- Curvas adimensionalizadas de resistência mobilizada, força 

máxima e deslocamento máximo: Tubulão Tl - 6" série. 
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FIGURA 5.100.a- Curvas adimensionalizadas de resistência mobilizada, força 

máxima e deslocamento máximo: Tubulão T2- 1 o série. 
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FIGURA 5.100.b- Curvas adimensionalizadas de resistência mobilizada, força 

máxima e deslocamento máximo: Tubulão T2- t' série. 
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FIGURA 5.100.c- Cmvas adimensionalizadas de resistência mobilizada, força 

máxima e deslocamento máximo: Tubulão T2- 3A série. 
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TUBUlÁO 12 - 4a. SÉRIE 
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FIGURA 5.100.d- Curvas adimensionalizadas de resistência mobilizada, força 

máxima e deslocamento máximo: Tubulão T2- 411 série. 
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FIGURA 5.101.a- Curvas adimensionalizadas de resistência mobilizada, força 

máxima e deslocamento máximo: Tubulão TJ- 1 o série. 
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TUBULÁO T3 - 2a. SER IE 
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FIGURA 5.101.b- Curvas adimensionalizadas de resistência mobilizada, força 

máxima e deslocamento máximo: Tubulão T3- 2" série. 
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FIGURA 5.102.a- Curvas adimensionalizadas de resistência mobilizada, força 

máxima e deslocamento máximo: Tubulão T4- 18 série. 
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TUBUlÁO T4 - 2a. SÉRIE 
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FIGURA 5.102.b- Curvas adimensionalizadas de resistência mobilizada, força 

máxima e deslocamento máximo: Tubulão T4- 2" série. 
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FIGURA S.lOJ.a- Curvas adimensionalizadas de resistência mobilizada, força 

máxima e deslocamento máximo: Tubulão TS- 18 série. 
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FIGURA 5.103.b- Curvas adimensionalizadas de resistência mobilizada, força 

máxima e deslocamento máximo: Tubulão T5- za série. 
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FIGURA 5.104.a - Curvas adimensionalizadas de resistência mobilizada, força 

máxima e deslocamento máximo: Tubulão T6- la série. 
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FIGURA 5.104.b- Curvas adimensionalizadas de resistência mobilizada, força 

máxima e deslocamento máximo: Tubulão T6- 2° série. 
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FIGURA 5.10S.a- C111vas adimensionalizadas de resistência mobilizada, força 

máxima e deslocamento máximo: Tu buJão T7 - 1 o série. 
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FIGURA 5.105.b - Curvas adimensionalizadas de resistência mobilizada, força 

máxima e deslocamento máximo: Tubulão T7 - t' série. 
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FIGURA 5.105.c - Curvas adimensionalizadas de resistência mobilizada, força 

máxima e deslocamento máximo: Tubulão T7 - 311 série. 



5.5.2.3. Resistência estática mobilizada vs. deslocamento total, elástico e 

plástico. 
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As Figuras 5.106.a a 5.112.c, mostram a variação dos deslocamentos 

adimensionalizados total (D/B), permanente (S/B) e plástico (K/B), medidos 

diretamente pelo lápis e papel, em função da mobilização da resistência estática. A 

razão de se utilizar o valor de D e não de DMX, parte do fato de que, conforme 

reportado nos tópicos precedentes, houve algumas discrepâncias entre ambas as 

variáveis; portanto, haveria casos em que, ao invés da soma (K + S) ser igual a 

DMX, seria superior ou inferior a ele. Deste modo, adotando-se os valores 

diretamente medidos, exclui-se esta possibilidade de erro. 

Note-se que nos tubulões T2, T5 e T6, a nega cresce com a resistência 

mobilizada, enquanto o repique permanece praticamente constante, até um valor em 

que também a resistência atinge um limite, que seria a resistência mobilizada 

máxima que o solo pode opor-se à penetração do elemento de fimdação. Esta 

afirmação encontra guarida em diversos trabalhos, em estacas pré-moldadas (AOKI, 

1989; NIYAMA & AOKI, 1991; MACHADO, 1995; BERNARDES el al., 1998; 

LIMA, 1999). 

É de se esperar, portanto, que na condição acima mencionada, toda a energia 

cedida ao sistema solo-tubulão migre para a penetração do elemento de fundação no 

terreno, possuindo a característica de corpo rígido. 

No tubulão TI, há notadamente uma variação do comportamento entre a 

resistência mobilizada e as distintas parcelas de deslocamento, v.g.: na 1 a série, a 

nega permanece constante nos últimos golpes, enquanto o repique elástico 

acompanha o crescimento da resistência mobilizada; na 23
, a nega e o repique ficam 

praticamente constante, ainda que a resistência cresça com a energia aplicada; na 43
, 

a nega e o repique aumentam, para uma constância no valor da resistência; na 53
, a 

nega aumenta, enquanto o repique e a resistência diminuem; e, finalmente, na 6a 

série, a nega tem um aumento ínfimo, enquanto o repique cresce com o ligeiro 

aumento da resistência. 
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Na I a série do tubulão T3, a nega e o repique aumentam mesmo com a 

diminuição da resistência mobilizada. Nas 1 a e 28 séries do tubulão T4, a nega e o 

repique aumentam, pelo aumento da resistência. Nas 1 a e 23 séries do tubulão T7, há 

a tendência da nega e do repique aumentarem acompanhando o incremento da 

resistência, enquanto na 33 série há uma constância naqueles valores, embora haja um 

aumento abrupto da resistência. Com esse pensamento, foi concebida a Tabela 5.1, 

em que são mostradas as resistências de todas as séries analisadas, em função da 

resistência mobilizada última - quando a resistência permanece praticamente 

constante, mesmo com o aumento da energia aplicada ao sistema -, ou da resistência 

máxima, obtida na seqüência de golpes que caracterizam a série do ensaio realizado 

em cada tubulão, não sendo, necessariamente, a pertinente ao últin1o golpe. A 

justificativa é que em algumas séries de ensaios realizados nos tubulões, as análises 

CAPW AP propiciaram valores de MQ inaceitáveis, sendo preferível abandoná-los, 

quiçá gerados por registro de sinais de qualidade duvidosa. 

Há que se ressaltar o porquê de se encontrar resistências mobilizadas 

decrescentes em algumas séries de carregamento; na 63 série do tubulão Tl, o 

martelo utilizado nos impactos tinha praticamente a metade do peso daquele utilizado 

nas cinco séries anteriores, não havendo, p01tanto, similaridade na energia aplicada 

ao sistema; na 2a série do tubulão T4, o golpe analisado foi o correspondente à altura 

de queda de três metros, enquanto na 1 a série o golpe analisado foi da altura de queda 

de quatro metros; e, finalmente, na 33 série do tubulão T7, o golpe analisado pertence 

à altura de queda de quatro metros, enquanto na 28 série o golpe é de cinco metros de 

altura . 

É interessante notar ainda que as resistências mobilizadas últimas dos 

tubulões T2, T5 e T6, situam-se em torno de um deslocamento máxin1o de 1 a 3 %, 

do diâmetro do fuste dos tubulões. Isto reforça o fato de que estes tubulões têm seu 

comportamento guiado pela resistência do solo. Já no caso dos tubulões de base 

alargada, as resistências últimas ou as resistências máximas ocorrem em cerca de 

0,25 a 3 % do diâmetro da base. C01úorme já relatado anteriormente, não se 

constatou constância de valores de resistências máximas obtidas pelo método CASE, 

apenas nas três provas de carga dinâmicas realizadas nos tubulões T7, levando a crer 

que todos os demais tubulões alcançaram a resistência mobilizada última do sistema. 
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Nesse particular, o fator determinante de não se continuar a série de 

carregamento, com alturas de queda maiores do martelo, foi a questão de segurança 

do pessoal técnico que realizou as medidas de nega e repique, e efetuou o 

monitoramento dinâmico, bem como aos transeuntes. De fato, ocorreu um 

desplacamento de um pequeno bloco de concreto - após o golpe de cinco metros, na 

23 série de carregamento do tubulão T7 - que foi lançado a alguns metros do local de 

ensaio. Assim~ não se intentou aumentar mais e mais a altura de queda do martelo, 

por receio de acidente de trabalho. 

TABELA 5.1 - Resistências mobilizadas últimas ou máximas determinadas nas 

várias séries de carregamento efetuadas nos tubulões. 

Tubulão Série R(kN) 

13 430 

2" 443 

TI 4a 556 

5a 630 

6a 490 

la 386 

2a 406 

T2 3a 486 

4a 480 

la 430 

T3 2a 470 

la 730 

T4 2a 680 

la 400 

T5 2a 460 

la 300 

T6 2a 311 

la 971 

T7 23 1110 

3a 1030 
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FIGURA 5.106.a- Curvas adimensionalizadas de máxima resistência 

mobilizada versus deslocamentos total, elástico e plástico: Tubulão Tl: t" sél'ie. 
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FIGURA 5.106.b- Cm-vas adimensionalizadas de máxima resistência 

mobilizada versus deslocamentos total, elástico e plástico: Tubulão Tl: 2" série. 
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FIGURA 5.106.c- Curvas adimensionalizadas de máxima resistência 

mobilizada versus deslocamentos total, elástico e plástico: Tubulão Tl: 4' série. 
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FIGURA 5.106.d- Curvas adimensionalizadas de máxima resistência 

mobilizada versus deslocamentos total, elástico e plástico: Tubulão Tl: s· série. 
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FIGURA 5.106.e - Curvas adimensionalizadas de máxima resistência 

mobilizada versus deslocamentos total, elástico e plástico: Tubulão Tl: 6. série. 
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FIGURA 5.107.a - Cmvas adimensionalizadas de máxima resistência 

mobilizada versus deslocamentos total, elástico e plástico: Tubulão T2: 1· série. 
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FIGURA 5.107.b- Curvas adimensionalizadas de máxima resistência 

mobilizada versus deslocamentos total, elástico e plástico: Tubulão T2: z" série. 
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FIGURA 5.107.c- Curvas adimensionalizadas de máxima resistência 

mobilizada versus deslocamentos total, elástico e plástico: Tubulão T2: 3" série. 
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FIGURA 5.107.d- Cmvas adimensionalizadas de máxima resistência 

mobilizada versus deslocamentos total, elástico e plástico: Tubulão T2: 4. série. 
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FIGURA 5.108.a - Cmvas adimensionalizadas de máxima l'esistência 

mobilizada versus deslocamentos total, elástico e plástico: Tubulão TJ: 1· série. 
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FIGURA 5.108.b- Curvas adimensionalizadas de máxima resistência 

mobilizada versus deslocamentos total, elástico e plástico: Tubulão T3: 2' sél'ie. 
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FIGURA 5.109.a- Curvas adimensionalizadas de máxima resistência 

mobilizada versus deslocamentos total, elástico e plástico: Tubulão T4: 1· série. 
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FIGURA 5.l09.b- Curvas adimensionalizadas de máxima resistência 

mobilizada versus deslocamentos total, elástico e plástico: Tubulão T4: 2' sél'ie. 
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FIGURA 5.1lO.a - Cmvas adimensionalizadas de máxima resistência 

mobilizada versus deslocamentos total, elástico e plástico: Tubulão T5: 1· série. 
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FIGURA 5.110.b- Curvas adimensionalizadas de máxima resistência 

mobilizada versus deslocamentos total, elástico e plástico: Tubulão TS: f série. 
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FIGURA S.lll.a - Curvas adimensionalizadas de máxima resistência 

mobilizada versus deslocamentos total, elástico e plástico: Tubulão T6: f série. 
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FIGURA S.lll.b - Curvas adimensionalizadas de máxima resistência 

mobilizada versus deslocamentos total, elástico e plástico: Tubulão T6: i série. 
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FIGURA 5.112.a- Curvas adimensionalizadas de máxima resistência 

mobilizada versus deslocamentos total, elástico e plástico: Tubulão T7: t' série. 
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FIGURA 5.112.b - Curvas adimensionalizadas de máxima resistência 

mobilizada ver.ms deslocamentos total, elástico e plástico: Tubulão T7: 2' série. 
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FIGURA 5.112.c - Curvas adimensionalizadas de máxima a·esistência 

mobilizada versus deslocamentos total, elástico e plástico: Tubulão T7: i série. 
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5.5.2.4. Resistências estáticas mobilizadas vs. deslocamentos e quakes. 

As Figuras 5.85.a a 5.91.c foram adimensionalizadas, a fim de se intentar 

melhor visualização das curvas resistências mobilizadas versus deslocamentos, 

mostradas de acordo com as Figuras 5.113.a a 5.119.c. Novamente, pode-se observar 

a relação praticamente linear entre a resistência de ponta e o quake de ponta, 

conforme mencionado no tópico 5.5.1, além dos elevados valores encontrados, bem 

acima dos recomendados na literatura especializada. Ratificando, é uma condição 

11011 se11se em se afirmar a constância dos valores de quake, independentemente de 

qualquer túvel de energia aplicada ao sistema solo-fundação. Esses gráficos 

adimensionalizados permitem observar o comportamento das variáveis envolvidas 

nas análises sob uma nova ótica, a saber: no item 5.5.1, fora relatado que a correlação 

entre Rp e Dp e QT era pobre; todavia, pode-se perceber a sensível correlação, 

praticamente linear, entre todas as variáveis em tela. Deste modo, os gráficos 

adimensionalizados, pela supressão do efeito escala, permitem um notável 

acompanhamento visual do comportamento das variávesi do sistema solo-tubulão. 

ro 
(i) 
o 
1-z 
UJ 
:i!: 

2 

<( 3 
o o 

o 

~ d 
UJ e. 

4 

20 

TUBULÃOT1 ·1a.SÉRIE 

(RESISTÊNCIAS/R E)(%) 

40 60 80 100 

--- (RMO/RE) X (OMXIB) (%) 

-· (RMOIRE) X (018) (%) 

-·-(RIRE) X (OMXIB) (%) 

-X (RIRE) X (018) (%) 

1\ (ty'RE) X (Opfll) (%) 

1)- {RpfRE) x (QTIB) (%) 

FIGURA 5.113.a- Cmvas adimensionalizadas de resistência mobilizada versus 

deslocamentos: Tubulão Tl: f série. 
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FIGURA 5.113.b- Curvas adimensionalizadas de resistência mobilizada l'ersus 

deslocamentos : Tubulão Tl: i série. 
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FIGURA 5.113.c- Curvas adimensionalizadas de resistência mobilizada versus 

deslocamentos : Tubulão Tl: 4' série. 
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FIGURA 5.113.d - Curvas adimensionalizadas de resistência mobilizada versus 

deslocamentos : Tubulão Tl: s· série. 
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FIGURA 5.113.e- Curvas adimensionalizadas de •·esistência mobilizada versus 

deslocamentos : Tubulão Tl: 6. série. 
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FIGURA 5.114.a- Curvas adimensionalizadas de resistência mobilizada versus 

deslocamentos : Tubulão T2: 1' série. 
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FIGURA 5.114.b - Curvas adimensionalizadas de resistência mobilizada versus 

deslocamentos : Tubulão T2: z" série. 
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FIGURA 5.114.c - Curvas adimensionalizadas de resistência mobilizada versus 

deslocamentos : Tubulão T2: 3" série. 
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FIGURA 5.114.d- Curvas adimensionalizadas de resistência mobilizada versus 

deslocamentos : Tubulão T2: 4· série. 



o 20 

0.8 

;R 
~ 

@ 
C/) 1.2 o 
1-
z 
w 
::lE 
<{ 
ü o 1.6 
_J 
C/) 
w 
e. 

TUBULÃO T3 • 1a.SeRIE 

(RESISTÊNCIAS/RE) (%) 

40 60 80 100 

___.._. 
(RI,'C{RE) x (DMXIB) (%) 

-· (R MO/R E) X (DIB) (%) 

-·-(RIRE) X (DMXIB) (%) 

X (RIRE) x (DIB) (%) 

6. - (R,IRE) X (0,18) (%) 

<t- (R,IREJ X (QTJB) (%) 

260 

FIGURA 5.115.a- Curvas adimensionalizadas de resistência mobilizada J'er:ms 

deslocamentos : Tubulão TJ: f série. 
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FIGURA 5.115.b- Curvas adimensionalizadas de resistência mobilizada versus 

deslocamentos : Tubulão TJ: f série. 
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FIGURA 5.116.a- Curvas adimensionalizadas de resistência mobilizada versus 

deslocamentos : Tubulão T4: 1· série. 
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FIGURA 5.116.b- Curvas adimensionalizadas de resistência mobilizada versus 

deslocamentos : Tubulão T4: 2" série. 
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FIGURA 5.117.a - Cmvas adimensionalizadas de resistência mobilizada versus 

deslocamentos : Tubulão TS: 1· série. 
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FIGURA 5.117.b- Cmvas adimensionalizadas de resistência mobilizada versus 

deslocamentos : Tubulão TS: z" série. 
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FIGURA 5.118.a - Curvas adimensionalizadas de resistência mobilizada versus 

deslocamentos : Tubulão T6: t' série. 
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FIGURA 5.118.b - Cm'Vas adimensionalizadas de resistência mobilizada versus 

deslocamentos : Tubulão T6: 2' série. 
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FIGURA 5.119.a - Curvas adimensionalizadas de resistência mobilizada versus 

deslocamentos : Tubulão T7: t" série. 
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FIGURA 5.119.c - Curvas adimensionalizadas de resistência mobilizada versus 

deslocamentos : Tubulão T7: i série. 

5.5.2.5. Resistência estática mobilizada vs. energia máxima do sistema. 

Nas Figuras 5.120 a 5. 126, apresentam-se as curvas adimensionalizadas de 

resistência mobilizada e energia, esta última sendo adimensionalizada pela energia 

máxima do sistema solo-tubulão (ERE), segundo a Eq. (2 .27): 

2 2 
ERE = (RE) L = (8490) .8,5 = 83 kJ 

AE 6 0,283.26.10 

Preferiu-se optar por apresentarem-se os gráficos até os valores máximos 

possíveis, ou seja, a l 00 % das relações normalizadas das resistências e energias do 

sistema, com o intuito de melhor visualizar a assíntota das resistências, em algumas 

séries de carregamento efetuados. Nas curvas dos tubulões T2, T5 e T6, sem base 

alargada, nota-se que as resistências estáticas mobilizadas crescem até algo em torno 

de 7,5 %, 5 % e 3,5 % da resistência estrutural dos tubulões, respectivamente, 

alcançando túveis próximos de 12 %, 5 % e 5 % da energia máxima do sistema 
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(ERE), para depois então permanecerem praticamente constantes, ainda que haja 

crescimento continuado das energias aplicadas ao sistema. 

Atentando-se aos gráficos, há que se distinguir três casos verificados nas 

análises. O primeiro diz respeito ao fato de que em algumas séries de carregamento, 

há um acompanhamento sempre crescente tanto das resistências estáticas (às vezes 

estas alcançam um valor máximo e depois tendem a uma estabilização) mobilizadas 

quanto da energia liquida aplicada ao sistema. Ora, este é o comportamento padrão 

esperado e não causa nenhuma surpresa. 

O segundo caso relaciona-se ao fato de que há um acompanhamento ora de 

crescimento, ora de decréscimo, entre as resistências estáticas mobilizadas e as 

respectivas energias liquidas do sistema, durante uma seqüência de golpes na 

realização da prova de carga dinâmica. Esta ocorrência pode ser verificada, e.g., nas 

duas séries de ensaio no tubulão T3 e nas duas primeiras séries de ensaio dos 

tubulões TI e T2. Quando isto acontece, ou seja, quando os incrementos ou 

decréscimos de resistência e energia dão-se no mesmo sentido, após uma seqüência 

sempre crescente entre ambos, pode-se alegar então que pode ter havido alguma 

medição errônea na altura de queda do martelo, durante a aplicação do impacto, ou 

então algum problema relacionado com o próprio sistema de cravação, configurando

se em um maior atrito entre os vários mecanismos do sistema de acionamento do 

bate-estacas. 

O último caso é o que ocorre quando, a despeito da resistência mobilizada 

decrescer para um dado impacto do martelo, a energia líquida sofre um acréscimo. 

Neste caso, a causa talvez recaia no valor da resistência mobilizada determinada pelo 

CAPWAP não estar condizente com a realidade esperada do problema, ou ainda, 

haja uma indicação que alcançou-se um esgotamento de resistência possível de ser 

mobilizada pelo solo, sendo a energia excedente consumida quase que 

exclusivamente para a penetração do elemento estrutural no solo, na condição de 

corpo rígido. A explicação para o últin1o caso pode ser assimiJada ao ensaio de 

compactação de solos. Ora, para teores de umidades iniciais - no ramo seco da curva 

de compactação -, há um considerável aumento da massa específica aparente seca do 

solo, para uma energia aplicada mantida constante. Ocorre que, à medida que os 
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teores de umidades são aumentados, deixando o solo no ramo úmido - após passar 

pela umidade ótima -, a energia de compactação perde eficiência, fazendo com que 

grande parte dela seja empregada na penetração do soquete manual no solo, e o 

conseqüente deslocamento lateral deste, no interior do cilindro de compactação. Este 

fato é tanto mais pronunciado quanto mais o solo for coesivo e esteja próximo à 

saturação, condições nas quais flui como um líquido viscoso, sob o impacto do 

soquete. Pode-se então supor que, nessas situações, o comportamento dos três 

tubulões sem base alargada seja governado pela resistência do solo, sendo o elo mais 

fraco do sistema. Nos três tubulões com base alargada TI, T3 e T4, há também a 

tendência de constância nos valores de resistências mobilizadas, próximas a 6 %, 5 % 

e 8% da resistência estrutural do elemento, alcançando rúveis de 12 %, 5% e 12 %, 

respectivamente das energias máximas do sistema (ERE). Entretanto, quanto aos 

gráficos referentes ao tubulão T7, pode-se observar que as energias continuam a 

crescer com a resistência mobilizada, não sendo possível, até o limite imposto às 

provas de carga dinâmicas, definir uma resistência mobilizada última. Assim, deve

se propor um método convencional de ruptura - e.g., através da fixação de um 

deslocamento da ponta relativo ao diâmetro da base - para adotar uma resistência 

mobilizada última, para o tubulão T7. 
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FIGURA 5.120- Curvas adimensionalizadas de resistência mobilizada 

energia do sistema, para o tubulão Tl. 
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FIGURA 5.121- Curvas adimensionalizadas de resistência mobilizada

energia do sistema, para o tubulão T2. 
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FIGURA 5.122- Curvas adimensionalizadas de resistência mobilizada

energia do sistema, para o tubulão T3. 
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FIGURA 5.123- Cmvas adimensionalizadas de resistência mobilizada

energia do sistema, para o tubulão T4. 
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FIGURA 5.124- Curvas adimensionalizadas de resistência mobilizada

energia do sistema, para o tubulão T5. 
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energia do sistema, para o tubulão T6. 
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energia do sistema, para o tubulão T7. 
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5.5.3. Resistência estática mobilizada vs. tempo. 

As Figuras 5.127.a a 5.129 representam as curvas das resistências estáticas 

calculadas pelo CAPWAP, em fimção do tempo real, a partir do início do impacto, 

para os diversos carregamentos realizados nos tubulões T1, T3 e T5. Pode-se notar 

que geralmente a mobilização da resistência cresce com o incremento da EPD, 

havendo exceção nos casos das 1· e i séries de ensaio no tubulão T3 e na 1· série do 

tubulão T5, conforme já mencionado nos itens precedentes. 

Em algumas séries, o tempo necessário para se alcançar a resistência estática 

do modelo CAPWAP, com a seqüência do carregamento, é praticamente constante, 

como a que se passa nas i, 4" a 6• séries do tubulão T1 e nas t" e i séries do tubulão 

T3 (ainda que decresçam suavemente, nos três primeiros golpes da t" série). 

Ademais, há alguns casos de constância nos valores das resistências mobilizadas, 

como o verificado nos três últimos golpes da 4" série do tubulão Tl e nos três 

primeiros golpes da t" série do tubulão T3. 

Conforme relatado no item anterior, casos de diminuição ou aumento da 

resistência estática mobilizada podem ser creditados à análises mal elaboradas do 

CAPW AP - um alto valor no match quality nwnber (MQ) pode induzir a uma 

interpretação errônea do resultado final da resistência mobilizada determinada por 

este modelo. 

Além disso, conforme mencionado por DANZIGER (1991) e DANZIGER et 

ai. ( 1996), ainda que haja um valor aceitável de MQ (inferior a 3 % ), há uma 

razoável possibilidade que os parâmetros geotécnicos do sistema solo-fimdação 

determinados pelo CAPW AP não sejam efetivamente os mais realistas, dada a não 

unicidade de resultados do programa. 

Nos casos das 1" e i séries do tubulão T3 e a 1· série do tubulão T5, a 

diferença entre o MQ nos golpes observados é baixa, não justificando a discrepância 

notada no valor das resistências mobilizadas. Uma vez que as resistências do modelo 

CAPW AP levam em conta o amortecimento do solo, faz-se mister a verificação das 

resistências independentes do amortecin1ento, em fimção da seqüência dos golpes 
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efetuados, a fim de se constatar se há o acompanhamento do incremento ou 

diminuição entre ambas, no mesmo sentido. Estas últimas resistências são as 

correspondentes às análises RMX, para Jc igual a zero (RMO), determinada pelo 

PDA. 

Então, se porventura, há uma diminuição no valor da resistência estática 

mobilizada determinada pelo CAPWAP, para um certo golpe, em uma dada 

seqüência de impactos, mas há, em contrapartida, um aumento no valor de RMO, 

então há a possibilidade de efetivamente ter-se esgotado a resistência estática 

mobilizada para aquele nível de energia, ceteris paribus. 

Uma contra-prova das afirmações acima pode ser referendada pelo valor de 

EMX: ainda que a resistência estática mobilizada do modelo CAPW AP diminua, em 

um certo golpe, com o aumento da EPD, é lícito afirmar que a tendência é que RMO 

e EMX acompanhem o crescimento da EPD. 
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5.5.4. Potência da resistência estática mobilizada vs. tempo. 

O PDA emprega a integral da potência, ao longo do tempo, para calcular a 

energia líquida máxima aplicada ao sistema (EMX), que é igual à área da curva 

definida pelas grandezas potência versus tempo. Por sua vez, a potência é tomada 

como o produto entre a força e a velocidade, medidas na região dos sensores. Em 

outras palavras, tem-se, segundo a Eq. 2.9: 

EMX = JF(t)v(t)dt 

Na Figura 5.130, mostra-se a potência desenvolvida pela força medida na 

região dos sensores, em função da contagem dos tempos reais, desde o início do 

impacto, para o caso do golpe de 1,2 m de altura, na t' série do tubulão TI. A área da 

cUiva fornece uma energia máxima de 14 kNm, coincidente com o EMX fornecido 

pelo CAPW AP. Nestes cálculos, obviamente que somente as forças positivas (de 

compressão) são integradas. Outros cálculos foram feitos, para outras séries de 
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alguns tubulões, na intenção de se averiguar a acurácia do PDA na determinação de 

EMX, constantando-se uma excelente concordância nos respectivos processos. Com 

o fito de se conhecer como se desenvolve a mobilização das resistências em fimção 

da velocidade- medida indiretamente no topo do elemento estrutural -, e do tempo, 

foram traçados os gráficos contidos nas Figuras 5.13l.a a 5.133. 

Nesses gráficos, são apresentados apenas os instantes em que a potência é 

positiva, ou seja, a partir do instante em que o produto da velocidade no topo do 

tubulão, pela resistência estática mobilizada, seja maior que zero. Portanto, os 

tempos indicados nessas figuras não são os reais, contados a partir do instante do 

impacto, mas sob uma origem dos tempos arbitrária, quando começa a haver valores 

positivos da grandeza potência. 

Observa-se que nas duas primeiras séries de ensaio do tubulão T 1, a potência 

cresce com EMX, enquanto na 4· série, a potência desenvolvida no segundo golpe é 

maior que a do quarto golpe de análise, não obstante as resistências estáticas 

mobilizadas serem iguais. 

A explicação para isso, consultando a Figura 5.127.c, reside no fato que, no 

golpe de um metro de altura, a resistência máxima é prontamente mobilizada no seu 

valor máximo, enquanto no golpe de metro e meio, a resistência é mobilizada mais 

lentamente, até atingir o seu máximo, ainda que o tubulão conte com maior 

velocidade de penetração no solo, nesta situação. Na s· série de ensaio, mesmo que 

as resistências mobilizadas sejam crescentes com EMX, ocorreu que a potência 

desenvolvida no terceiro golpe é maior que aquela referente ao último golpe, que por 

sua vez é inferior àquela do segundo golpe. Novamente, a explicação recai no maior 

tempo de constância da resistência . 

Parece que, aumentando-se a energia líquida de impacto (EMX), há um maior 

retardo no alcance da máxima resistência mobilizada, ainda que esta, via de regra, 

acompanhe o crescimento da energia aplicada ao sistema. 

A velocidade, medida indiretamente no topo do tubulão atinge maiores 

magnitudes com o aumento da energia, observando-se que praticamente em todas as 
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séries de ensaio, o tempo para tornar-se negativa é o mesmo. Ademais, o tempo 

arbitrário para se alcançar a potência máxima do sistema é muito próximo entre 

todas as séries, assim como o tempo real em que as resistências deixam de ser as 

máximas mobilizadas, para, então, decrescerem, também é praticamente o mesmo, 

isto é, por volta de 48 ms, após o impacto. 

Quanto à 1• série de ensaio do tubulão T3, as potências seguiram a seqüência 

de crescimento e diminuição da resistência RMO. Neste caso, uma análise mais 

apurada tornou-se dificil, uma vez que o CAPW AP forneceu valores de DMX 

decrescentes com a evolução dos golpes, fato não confirmado pelas medições diretas, 

em papel. No que se refere à i série, a potência desenvolvida segue os padrões acima 

mencionados. 
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5.5.5. Energia máxima do sistema, em função da energia desenvolvida pela 

resistência estática mobilizada. 

283 

De acordo com as curvas mostradas nas Figuras 5.131.a a 5.133, 

determinaram-se as várias energias referentes à integração das potências 

desenvolvidas no impacto, relacionadas às resistências estáticas mobilizadas. 

Nas Figuras 5.134.a a 5.136, percebe-se que há uma proporcionalidade entre 

essa energia e aquela correspondente à máxima líquida, aplicada ao sistema. Esta 

proporcionalidade era esperada acontecer até um certo ponto, a partir do qual 

qualquer acréscimo de EMX acarretaria em um aumento muito maior de ERS, 

propiciando o traçado de uma assíntota vertical por esse ponto, indicando que 

atingiu-se a mobilização da resistência estática última. 

Um estudo mais aprofundado neste aspecto talvez conduza a uma melhor 

compreensão do processo em questão. 
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FIGURA 5.134.a- Energia líquida do sistema, em função da energia 

desenvolvida pela resistência estática mobilizada: Tubulão Tl, 1' série. 
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FIGURA 5.136- Energia líquida do sistema, em função da energia desenvolvida 

pela resistência estática mobilizada: Tubulão T5, 1· série. 

5.5.6. Energias e eficiências do sistema. 

O PDA utiliza três coeficientes que relacionam as energtas potencial 

disponível (EPD), cinética (T) e máxima líquida (EMX) aplicada ao sistema solo

fundação, fornecendo uma idéia da eficiência do conjunto. A eficiência do impacto 

mede a relação entre T e EPD; a eficiência do sistema de cravação é a relação entre 

EMX e T; e, finalmente, o mais importante dos três, a eficiência de energia 

transferida (Etr) mede a relação entre EMX e EPD. Muitos autores confundem esses 

coeficientes entre si, apresentando na literatura valores trocados que comprometem 

análises mais apuradas sobre as perdas de energia do sistema solo-fundação. 

No afii de se conhecer a evolução deste último coeficiente com o incremento 

de energia, foram traçados os gráficos constantes nas Figuras 5.137.a a 5.143.c, 

respaldados no trabalho de HUSSEIN et ai. (1992). 

Similarmente ao encontrado por esses autores, a energia EMX cresce 

praticamente proporcional à EPD, como pode ser observado em quase todos os 
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ensaios realizados. Desta forma, seria de se esperar também que a resistência total R1 

para lc = O, (RMO) crescesse na mesma proporção, como aliás, será visto 

posteriormente. 

Em algumas séries de ensaio, golpe a golpe, E1r atinge um valor praticamente 

constante, como o que se passa na 4· série do tu buJão T 1, na 33 série do tubulão T2, 

além das verificadas em todas as séries dos tubulões T5, T6 e T7; por outro lado, há 

algumas séries em que há decréscimo de Etr com EMX, como observa-se nas quatro 

primeiras séries do tubulão T1, em três séries do tubulão T2, à exceção da 33 série, 

cujos valores são aproximadamente constantes, além da 1 a série do tu buJão T3; e, por 

último, há o aumento de E1r com EMX, como visto apenas na última série do tubulão 

Tl. 

Interessante é verificar que, se Eu fosse igual a 70 %, nas duas primeiras 

séries de ensaio do tubulão T7, em que a energia EPD alcançou no último golpe 120 

kJ, então, indubitavelmente, haveria ruína estrutural do elemento de fundação, uma 

vez que este valor ultrapassa a energia máxima suportada pelo sistema (ERE) que é 

igual a 83 kJ. Note-se que para a altura de queda conespondente a cinco metros, nas 

duas primeiras séries, Etr alcançou apenas 30% de EPD (cerca de 25 kJ), mas, ainda 

assim, ocorreu desplacamento de concreto numa certa área do topo do tubulão, após 

o impacto do martelo. 

Significante também é o fato de que, para as mesmas energms EPD, os 

mdices E1r apresentaram valores razoavelmente próximos, ou seja, parece que as 

alturas de queda livre do martelo foram medidas com suficiente acurácia e que as 

perdas de energia do sistema de acionamento do martelo têm uma relevante 

constância, independentemente da altura de queda do martelo. 

Outro fato interessante é o baixo valor de E1r. em praticamente todos os 

ensaios realizados. Geralmente, a faixa de variação ficam entre 20 e 40 %, porém 

observando-se raras maiores eficiências, como a 43 série do tubulão T2 (próxin1a a 80 

%) e a 1 a série do tubulão T3 (próxima a 60 % ). 
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5.5.7. Análise CAPWAP de variáveis do sistema solo-tubulão. 

Com base nas Tabelas IV.1.a a IV.7.c, constantes nos Anexos, apresentam-se 

os gráficos das Figuras 5.144.a 5.I50.c, de acordo com algumas variáveis 

importantes do sistema solo-tubulão, a saber: quake de atrito lateral (QS), coeficiente 

de amortecimento lateral de Smith (SS) e coeficiente de amortecimento lateral do 

método CASE (JS), em fimção da resistência lateral estática mobilizada (R1) sob cada 

túvel de energia aplicado ao sistema. 

O intuito da apresentação dessas análises reside no fato que essas variáveis 

são dependentes do nível de energia (AOKI, I99I, AOKI & MELLO, 1993) e não 

parâmetros intrú1secos do solo, como mencionado na literatura. 

Observando-se diligentemente as figuras, nota-se que a relação entre R1 e QS 

ora comporta-se erraticamente- e.g., 43 e 53 séries do tubulão T 1, 23 série do tubulão 

T2, 1 as séries dos tubulões T4, T5, T6 e T7, além das 235 séries dos tubulões T5 e T7 -

, ora acompanha o crescimento ou decréscimo de R1 - como verificado nas 1 a e 63 

séries do tubulão T1, na 33 série do tubulão T2, nas 235 séries dos tubulões T3 e T4, 

além da 33 série do tubulão T7 -, ora segue o sentido inverso de acréscimo ou 

decréscimo de R1 - haja vista o ocorrido na 23 série do tubulão Tl e na 43 série do 

tubulão T2. 

DANZIGER (1991) não encontrou tendência alguma entre ambas as 

variáveis, independentemente do carregamento, como observado na maioria das 

séries de carregamento analisadas neste trabalho. Os valores de QS, para todas as 

séries analisadas, variaram entre O e 2,5 mm, ou seja, alcançaram no máxin1o valor 

de 0,42 % do diâmetro do fuste dos tubulões. Os maiores valores de QS encontrados 

foram os seguintes, segundo a ordem do tubulão T L ao tubulão T7: 1 ,4; I ,9; 2,3; 2,5; 

2, I; 0,6 e 2,4 mm, respectivamente. Estes valores estão dentro da faixa recomendada 

pela literatura especializada. 

Quanto ao confi:onto entre R1 e SS, é imperativo comentar que na grande 

maioria das séries analisadas, há uma relação inversa entre ambas as variáveis, como 

pode-se notar nas 28
, 48 e 53 séries do tubulão TI, 13 e 23 séries do tubulão T2, as 
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duas séries do tubulão T3, a 1 a série do tu buJão T4 e a 23 série do tubulão T7. 

Entrementes, houve também alguns casos caóticos, como os da 1 a e 63 séries do 

tubulão T1, 23 série do tubulão T4 e as demais dos tubulões T5, T6 e T7, 

comportamento este relatado por DANZIGER (1991) em seu trabalho. Ainda houve 

casos de relação no mesmo sentido entre ambas as variáveis - 2a e 3a séries do 

tubulão T2 e a 1 a série do tubulão T3 -, ao passo que os demais casos enquadram-se 

em uma forma errática de correlação. 

Os maiores valores de SS encontrados foram os seguintes, segundo a ordem 

do tubulão TI ao tubulão T7: 2,33; 7, 16; 2,26; 2,20; 3,12 e 1,41 s/m, 

respectivamente, bem acima daqueles reportados por DANZIGER (1991). Estes 

valores situam-se numa faixa encontrada por RAUSCHE el ai. (1972), com cerca de 

1,38 s/m, para estaca de concreto protendido, embutida em silte orgânico saturado. 

Quanto às análises entre R1 e JS, há que se descrever que algumas séries 

apresentaram uma relação de mesmo sentido junto às variáveis - as I a e 2a séries do 

tubulão TI, as 23 e 33 séries do tubulão T2 e as la e 23 séries do tubulão T4. Por outro 

lado, em algumas o valor de JS foi muito próximo de zero - a 63 série do tubulão T1 

e a 2a série do tubulão T3. Numa relação inversa entre as variáveis em tela, houve 

ainda as 43 e 53 séries do tubulão TI, a I a e 43 séries do tubulão T2 e a 1 a série do 

tubulão T3. 

Nas demais, a variação era sem fundamento. Os matores valores de JS 

encontrados foram os seguintes, segundo a ordem do tubulão TI ao tubulão T7: 0,13; 

0,12; 0,04; 0,20; 0,07; 0,04 e 0,15. alguns destes valores (maiores que 0,15) estão 

dentro da banda de valores sugeridos por RAUSCHE et ai. (1985). Relate-se que R1 

variou no mesmo sentido de EMX em algumas poucas séries, a saber: 2° do tubulão 

T1, la e 4a do tubulão T2, 23 do tubulão TS e a 33 série do tubulão T7; no resto, R1 ora 

crescia e decrescia com EMX, na mesma seqüência de golpes de uma série. 
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FIGURA 5.149.a - Gráfico de R1 versus QS, SS e JS: Tubulão T6, 1 n série. 
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FIGURA 5.149.b- Gráfico de R1 versus QS, SS e JS: Tubulão T6, t"~ série. 
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As Figuras 5.151.a a 157.c, também fundamentadas nas Tabelas IV.l.a a 

IV.7.c, constantes nos Anexos, mostram outras variáveis importantes do sistema 

solo-tubulão, a saber: quake de ponta (QT), coeficiente de amortecimento de ponta 

de Smith (ST) e coeficiente de amortecimento de ponta do método CASE (JT), em 

função da resistência de ponta (Rp) estática mobilizada sob cada túvel de energia 

aplicado ao sistema. A relação entre Rp e QT já foi devidamente reportada. Pode-se 

acrescentar que os valores máximos de quake de ponta, para cada tubulão, de Tl a 

T7 segue a seqüência: 26,0; 16,7; 10,5; 16,0; 28,1; 30,4 e 18,5 mm. Como pode-se 

constatar, há valores tão altos quanto cerca de 12 vezes superiores ao normalmente 

recomendado na Literatura (2,5 nun). Este valor (~ 30 mm) corresponde a cerca de 5 

% do diâmetro do fuste dos tubulões. De uma certa forma, correspondem àqueles 

solos reportados por AOKI (1991), ditos resilientes, com valores de quake superiores 

a 25 mm. Também estão bem acima da recomendação correspondente ao diâmetro da 

fundação (em nm1), dividido por 120 (BEIM et ai., 1992), o que dá um valor de 5 

mm (se o diâmetro for do fuste) ou 12,5 mm (se o diâmetro for da base). 

Os valores de Rp aparecem crescentes com EMX em alguns ensaios: todas as 

séries do tubulão Tl, à exceção da 2a série, a 23 série do tubulão T3, as duas do 

tubulão T4 e as três do tubulão T7; apresenta-se decrescente com o aumento de 

EMX, nas 1 as séries dos tubulões T2 e T3, e, finalmente, sem uma lógica aparente 

nas demais séries. Quanto ao confi·onto de Rp com ST, há a afirmar o seguinte: este 

último acompanha o mesmo sentido do primeiro, apenas na 53 série do tubulão TI; 

tem sentido inverso nas 33 e 4a séries de T2, nas duas séries de T3 e nas 1 a e 33 séries 

de T7, similar ao apontado por DANZIGER (1991); nas demais, o comportamento é 

non sense. Pode-se acrescentar que os valores máximos de ST, para cada tubulão, de 

Tl a T7 segue a seqüência: 2,25; 5,0; 2,04; 2,72; 2,04; 2,58 e 1,91 s/m, 

respectivamente, valores estes bem superiores aos mencionados por DANZIGER 

(1991 ), mas inferiores àqueles relatados por RAUSCHE et ai. (1972). No caso de Rp 

e JT, estes seguem o mesmo sentido nas 23 e 63 séries de Tl, e nas las séries de T4, 

T5 e T7; o sentido é inverso na 53 série de TI , nas 3a e 43 séries de T2 e nas duas 

séries de T3; no resto, é errática a correlação entre ambos. Os valores máximos 

encontrados para JT, nos tubulões Tl a T7 foram 0,31; 0,14; 0,41; 0,24; 0,22; 0,19 e 

0,26, respectivamente, que estão de acordo com aqueles mencionados por 

RAUSCHE et ai. ( 1985). 
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A Tabela 5.2 exprime as razões entre os valores máximos encontrados de R1 e 

Rp, QS e QT, SS e ST, e JS e JT, para cada série de ensaio analisada, para os sete 

tubulões. A razão QS/QT determinada está aquém do valor médio encontrado por 

DANZIGER (1991), da ordem de 0,7, numa faixa estudada pela autora, que variou 

de 0,4 a 1,4. Como pode-se observar, o máximo valor exposto na tabela é de 0,8. 

TABELA 5.2 - Relações entre os máximos das parcela de resistências, quakes, 

amortecimentos de Smith e CASE, lateral e de ponta, para cada série de ensaio. 

Tubulão/Série (*) R,!Rp QS/QT SS/ST JS/JT 

Til 0,76 O,I5 0,55 0,40 

TI2 7,05 0,20 0,77 1,00 

Tl4 l ,10 0,06 5,68 I, 13 

Tl5 4,45 0,35 9,63 2,33 

TI6 0,45 0,26 I,67 0,36 

T2l 3,96 O, li l' I8 3,50 

T22 435,00 0,35 1,74 0,43 

T23 1,64 0,40 3,92 2,33 

T24 3,06 0,25 1,97 1,75 

T3l 0,92 0,36 6,82 1,75 

T32 0,20 0,19 0,98 o 
T4l 7,69 0,88 3,65 3,75 

T42 0,66 0,10 2,40 1,57 

T51 0,64 0,06 1,61 0,39 

T52 1,61 0,24 3,12 0,50 

T61 3,62 0,06 0,74 1,33 

T62 2,39 0,03 17,72 4,47 

T7l 0,26 0,36 3,16 0,26 

T72 0,21 0,38 1,53 0,17 

T73 0,87 0,30 5,33 7,50 

Obs: (*) O I o número refere-se ao número do tubulão, enquanto o 2° refere-se à série 

de ensaio. 
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Quanto à razão entre SS e ST, há uma variação larga, de 0,55 a 9,63, portanto, 

muito acima daqueles normalmente encontrados na literatura. Contudo, há o relato de 

razão entre ambas as variáveis com valores até cerca de 20 vezes (SOARES et a/., 

1985). Os valores encontrados por DANZIGER (1991) situaram-se entre 0,24 a 0,83, 

com média de 0,5. A razão entre JS e JT, à exceção do valor zero, variou de 0,17 a 

7,50. Não se encontrou uma forma de se expressar uma correlação entre R1 e Rp, pois 

as variações não obedecem a um procedimento mensurável. 

Há que se afirmar que as análises CAPW AP foram realizadas com valores 

homogêneos de SS e QS, ao longo do :fttste dos tubulões, sem a preocupação de 

separar estas variáveis em trechos com distintos valores. Fica também evidenciado 

que todos os parâmetros aqui tratados são variáveis dependentes do 1úvel de energia 

aplicado ao sistema solo-tubulão, não sendo, portanto, características intrínsecas do 

sistema em tela. 

5.5.8. Princípio de Hamilton aplicado ao sistema solo-tubulão. 

No item 2.7.3, foi afirmado que o Principio da Conservação da Energia, de 

sistemas deformáveis, pode ser regido pelo Princípio de Hamilton, dado pela Eq. 

(2.18): 

12 12 

fõ(T- V)dt + Jõ(W11c)dt = O 

lt 

AOKI (1997) afirmou que no ensaio de carregamento dinâmico de energia 

crescente em estaca cravada, não ocorrendo mudança na condição inicial de cada 

impacto, a curva de penetração do impacto de maior energia cinética contém as 

curvas dos impactos dos ciclos de menor energia e tudo se passa como na prova de 

carga estática cíclica crescente onde as curvas de cada ciclo podem ser superpostas a 

partir de uma origem única. 

Destarte, o Princípio de Hamilton aplica-se a qualquer impacto de energia 

cinética T do ensaio de carregamento dinâmico de energia crescente, representado 
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pela área das curvas indicadas pelas Figuras 5.85.a a 5.9l.c, das várias seqüências de 

carregamento aplicadas aos tubulões em análise. 

Nessas Figuras, RMO é a resistência independente do coeficiente de 

amortecimento CJc = 0). A partir da determinação da área das curvas RMO vs. DMX, 

foi possível encontrar a energia cinética calculada (Tcalc), para compará-la com os 

valores da energia cinética medida através da monitoração dinâmica (Tmed = EMX) 

durante os ensaios, cujos resultados encontram-se nas Tabelas 5.3.a a 5.3.g. De certo 

que Tcalc é cumulativo, ou seja, é a integral da curvaRMO vs. DMX. 

Percebe-se que, à medida que os ensaios prosseguem, há uma tendência das 

energias calculadas e medidas convergirem para um valor razoavelmente próximo. 

Sob outro prisma, seria o mesmo que sugerir que, estando os tubulões submetidos à 

sucessivas cravações, o Princípio de Hamilton é mais bem validado quando o 

elemento de fundação deixa de ser um elemento moldado in loco, para ser um 

elemento cravado. Este fato parece justificar porquê as resistências mobilizadas 

determinadas pelo método CHELLIS-VELLOSO aproximam-se das análises 

CAPWAP, quanto mais aplicam-se carregamentos sucessivos nos tubulões. 

MANTILLA (1992) e TEIXEIRA (1993), ao ensaiarem estacas escavadas 

sob sucessivos carregamentos estáticos de compressão, no mesmo local dos tubulões 

aqui analisados, comprovaram a transformação destas estacas escavadas em estacas 

cravadas, dada a influência das tensões residuais. Com efeito, estas explicações 

levam a crer que provas dinâmicas em tubulões surtem efeito quando há a 

transformação destes elementos moldados in loco em elementos cravados. 

Interessante é notar que - em que pese a boa concordância entre EMX e Tcalc, 

na maioria dos casos - há alguns casos de extremo abismo entre ambas as variáveis. 

Em um certo sentido, o valor de Tcalc poderá ser utilizado para ajuizar o valor das 

demais variáveis. 

Veja-se o caso da 1 a série do tu buJão T2, em que esta última variável 

aumenta, a despeito de EMX e RMO dinllimú·em no último golpe; já na 23 série de 

ensaio deste mesmo tubulão, há um decréscimo generalizado de todas as variáveis, 
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parecendo crer que somente um provável erro na altura de queda (para menos) 

justificaria tal diferença, a menor, em todas as variáveis~ entrementes, há que se 

ressaltar que uma diferença de 50 % (de 1,0 para 1,5 m) na altura de queda inspira 

um fato inusitado. 

Persistindo a idéia da altura de queda correta, então uma explicação (pouco) 

provável recairia sobre perdas de energia por atrito das engrenagens dos sistemas de 

impacto e de amortecimento. Na 4a série do tubulão T2, na variação do golpe de 0,4 

para 0,6 rn, há também a diminuição de todas as variáveis envolvidas nos processos 

de cálculo. 

Contudo, é mais fácil entender que, neste caso, urna altura de queda errada -

por mais que havia um controle rigoroso das várias alturas de queda, por meio do uso 

de medidas graduadas -, devida à pequena diferença entre ambos os golpes, talvez 

tenha levado à diminuição daqueles valores. 

Nas duas séries de ensaio do tubulão T3, há o acompanhamento de 

diminuição de T cale com as outras variáveis, pelas possíveis razões ou fatos acima 

mencionados. No golpe de 4 m, da 18 série do tubulão T6, há uma diminuição de 

RMO, embora as outras variáveis aumentem com o acréscimo de energia. Na 23 série 

deste tubulão, os dois últimos golpes registram o mesmo fenômeno. 

Com o escopo de se tentar compreender os fatos expostos, segmu-se um 

procedimento básico de análise. Se, porventura, um golpe com maior EPD registra 

EMX menor que o golpe imediatamente antecedente, então as outras variáveis são 

analisadas, uma a uma~ assim sendo, RMO é checado, pois a tendência é esta variável 

incrementar com EPD. Senão, DMX é posto em prova: quanto maior EPD, maior 

será DMX. Persistindo o problema, ao não serem satisfeitas as condições 

supracitadas, então o foco da questão repousa numa pretensa falha na exatidão da 

altura de queda do martelo~ ou finalmente, no esgotamento da resistência estática 

mobilizada do sistema solo-tubulão, conferem relatado no tópico 5.5.2.5. 



TABELA 5.3.a- Energias cinéticas medidas e calculadas: Tubulão Tl. 

H (rn) 
0,6 
0,8 
1,0 
1,2 

H(m) 
0,6 
1,2 
1,5 

H(m) 
0,6 
1,0 
1,2 
1,5 

H(m) 
0,6 
1,0 
I,2 
1,5 

H(m) 
0,6 
1,2 
I ,5 
2,0 

TUBULAO T1 - 1 Série 
DMX (rn) EMX (kJ) RMO (kN) 

0,0135 9 880 
0,0162 11 1010 
0,0186 13 1020 
0,0206 14 990 

TUBULAO TI - 2 Série 
DMX (rn) EMX (kJ) RMO (kN) 

0,0159 10 930 
0,0216 16 1320 
0,0239 18 I460 

TUBULAO Tl - 4 Série 

Tc•lc (kJ) 
5,9 
8,5 
10,9 
12,9 

Tcalc(kJ) 
7,4 
13,8 
17,0 

DMX (m) EMX (kJ) RMO (kN) Tcalc (kJ) 
O,OI63 I2 1180 9,6 
0,0196 15 1270 13,6 
0,0223 18 1610 17,5 
0,0252 22 1830 22,5 

TUBULAO TI - 5' -=-se-:-, r:-ie---------'-'------
DMX (m) EMX (kJ) RMO (kN) 

O,OI80 12 1160 
0,0215 I7 1540 
0,0236 19 1530 
0,0245 33 I700 

TUBULÃO TI - 6' Série 
DMX (m) EMX (kJ) RMO (kN) 

0,0073 2 450 
0,0100 5 750 
0,0133 8 I270 
0,0174 14 1880 

Tcalc(kJ) 
I0,4 
15, l 
18,3 
19,8 

Tcalc(kJ) 
1,6 
3,2 
6,5 
13,0 

TABELA 5.3.b- Energias cinéticas medidas e calculadas: Tubulão T2. 

H(m) 
0,4 
1,0 
1,2 
1,5 

H(m) 
0,4 
0,6 
1,0 
1,5 

H(m) 
0,4 
0,6 
1,0 
1,2 

H(m) 
0,4 
0,6 
1,0 
1,2 

TUBULAO T2 - 1 Série 
DMX (m) EMX (kJ) RMO (kN) 

0,0143 10 670 
0,0273 21 890 
~row n no 
0,0373 18 770 

TUBULAO T2 - 2 Série 
DMX (m) EMX (kJ) RMO (kN) 

0,0164 10 610 
0,0212 ll 610 
0,0279 17 740 
0,0214 10 470 

TUBULAO T2 - 3 Série 
DMX (m) EMX (kJ) RMO (kN) 

0,0137 8 520 
0,0177 12 950 
0,0213 15 1050 
0,0251 19 1340 

TUBULAO T2 - 4 Série 
DMX (m) EMX (kJ) RMO (kN) 

0,0204 15 1380 
0,0197 12 1170 
0,0237 17 1360 
0,0269 20 1410 

TcaJc (kJ) 
4,8 
14,9 
18,9 
22,7 

TcaJc (kJ) 
5,0 
7,9 
12,4 
8,5 

Tcalc(kJ) 
3,6 
6,5 
10,1 
14,6 

Tcalc (kJ) 
14,1 
13,2 
18,2 
22,7 
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TABELA 5.3.c- Energias cinéticas medidas e calculadas: Tubulão T3. 

H(m) 
0,6 
1,0 
2,0 

H(m) 
0,6 
1,0 
1,5 
2,0 

TUBULÃO T3 - 1 Série 
DMX (m) EMX (kJ) RMO (kN) 

0,0104 9 1040 
0,0054 3 750 
0,0084 5 850 

TUBULÃO T3 - 2 Série 
DMX(m) EMX (kJ) RMO (kN) 

0,0045 1 450 
0,0069 3 800 
0,0100 7 111 o 
0,0098 6 1080 

Tcatc (kJ) 
5,4 
0,9 
3,3 

Tcatc(kJ) 
1,0 
2,5 
5,5 
5,3 

TABELA 5.3.d- Energias cinéticas medidas e calculadas: Tubulão T4. 

H(m) 
0,8 
1,2 
2,0 
4,0 

H(m) 
1,0 
2,0 
2,5 
3,0 

TUBULÃO T4 - 1 Série 
DMX (m) EMX (kJ) RMO (kN) 

0,0041 2 870 
0,0053 3 930 
0,0108 10 2000 
0,0169 20 3260 

TUBULÃO T4- 2 Série 
DMX (m) EMX (kJ) RMO (kN) 

0,0061 3 930 
0,0105 8 1640 
0,0140 12 2270 
0,0160 15 2480 

Tcatc(kJ) 
1,8 
2,9 
11,0 
27,0 

Tcatc(kJ) 
2,8 
8,5 
15,3 
20,0 

TABELA 5.3.c- Energias cinéticas medidas e calculadas: Tubulão TS. 

H(m) 
0,6 
1,0 
1,5 
2,0 
3,0 

H(m) 
0,6 
1 ,O 
1,5 
3,5 

TUBULÃO T5 - 1 • Série 
DMX (m) EMX (kJ) RMO (kN) 

0,0055 3 670 
0,0091 5 690 
0,0107 5 840 
0,0156 9 900 
0,0249 15 1180 

TUBULÃO T5- 2 Série 
DMX (m) EMX (kJ) RMO (kN) 

0,0063 3 620 
0,0094 4 670 
0,0140 7 750 
0,0308 20 1750 

Tcatc(kJ) 
1,8 
4,2 
5,4 
9,7 
19,4 

T~-atc(kJ) 
2,0 
4,0 
7,3 
28,3 
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TABELA 5.3.f- Energias cinéticas medidas e calculadas: Tubulão T6. 

H(m) 
0,8 
1,5 
3,0 
4,0 

H(m) 
0,8 
1,5 
2,5 
4,0 

TUBULÃO T6 - 1 Série 
DMX (m) EMX (kJ) RMO (kN) 

0,0074 3 530 
0,0152 7 650 
0,0271 13 1110 
0,0337 17 930 

TUBULÃO T6 - 2 Série 
DMX (m) EMX (kJ) RMO (kN) 

0,0096 4 560 
0,0180 7 950 
0,0227 11 810 
0,0319 17 830 

Tca!c(kJ) 
2,0 
6,6 
17,0 
23,8 

Tcalc(kJ) 
2,7 
9,0 
13,1 
20,6 

TABELA 5.3.g- Energias cinéticas medidas e calculadas: Tubulão T7. 
TUBULÃO T7 - 1' Série 

H(m) 
0,8 
2,0 
4,0 
5,0 

H(m) 
0,8 
2,0 
4,0 
5,0 

H(m) 
0,6 
2,0 
3,0 
4,0 

DMX (m) EMX (kJ) RMO (kN) 
0,0052 2 840 
0,0136 12 2110 
0,0208 25 3780 
0,0233 33 3990 

TUBULAO T7 - 2 Série 
DMX (m) EMX (kJ) RMO (kN) 

0,0075 3 510 
0,0132 10 2050 
0,0159 17 2960 
0,0226 32 4290 

TUBULAO T7 - 3 Série 
DMX (m) EMX (kJ) RMO (kN) 

0,0059 3 740 
0,0144 12 1500 
0,0172 12 1640 
0,0202 23 2150 

5.5.9. Transferência de energias do sistema so1o-tubulão. 

Tca!c(kJ) 
2,2 
14,6 
35,8 
45,6 

Tcalc(kJ) 
1,9 
9,2 
16,0 
40,3 

Tca!c(kJ) 
2,2 
11 ,7 
16,1 
21,8 

328 

As Figuras 5.158.a 5.164.c, geradas a partir das Tabelas V.1 a V.7, 

apresentadas nos Anexos, tratam das energias mobilizadas no sistema solo-tubulão, a 

saber: energia cinética (T), energia máxima líquida (EMX), energia de deformação 

elástica do elemento estrutural (EE), energia de defonnação permanente do elemento 

estrutural no terreno (ES) e energia de deformação elástica do solo abaixo da ponta 

do tubulão (EC). 
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Nas determinações das energias supracitadas, foram utilizados os produtos 

das resistências estáticas independentes do coeficiente de amortecimento (RMO), 

pelos distintos deslocamentos do sistema solo-tubulão. Desta feita, o produto de 

RMO pelo deslocamento DMX gerou a energia T; pelo encurtamento elástico do 

elemento estrutural do tubulão, a energia EE; pelo deslocamento permanente do 

elemento estrutural no terreno, a energia ES; e, finalmente, a energia de recuperação 

elástica do solo, sob a ponta do tubulão (EC) é tomada como a diferença entre T e 

(EE + ES). 

A razão pela escolha da resistência RMO já foi justificada nos tópicos 

precedentes, mormente a possibilidade de exclusão de qualquer efeito de análise mal 

interpretada produzida pelo CAPW AP. Portanto, as energias são balizadas por uma 

única variável dependente, no caso RMO, sendo os deslocamentos aqueles oriundos 

das análises CAPWAP, ou pelas medições diretas, quando as primeiras apresentam 

valores "irreais". Esta forma de tratar as várias energias da interação solo-fimdação, 

non nova, sed nove, conduz a um conceito diferente de se entender o processo de 

transferência de energias do sistema. Com efeito, em 80 % de todas as séries de 

carregamento, há uma mobilização crescente de EE, ES e EC com EMX; somente na 

1 a série do tubulão T2, EE decresce com esta variável; em adição, EC decresce com o 

aumento de EMX na 1 a série do tubulão T2 e na 28 série do tubulão T7. Em grandeza 

absoluta, e relativo às mesmas faixas de valores de energia EPD, os menores e 

maiores valores de EE podem ser encontrados nas duas séries do tubulão T6 e nas 

três séries do tubulão T7, respectivamente. De uma maneira geral, os baixos valores 

de EE traduzem a grande rigidez do elemento estrutural dos tubulões. Já ES tem seus 

menores valores nas duas séries do tubulão T3, e os maiores, nas duas últimas séries 

do tubulão T2 e nas duas séries do tubulão T5. Nos tubulões de base alargada, há 

uma nítida tendência de ES diminuir com a sucessão das séries de carregamento; ao 

contrário, em tubulões de seção uniforme, o oposto se verifica. Quanto à EC, o 

fenômeno é inverso ao descrito acima. A lógica é simples: os tubulões retos foram os 

que apresentaram maiores penetrações liquidas (S) no terreno, daí os maiores valores 

de ES; por outro lado, os tubulões de base alargada apresentaram maiores valores de 

K, e, daí, maiores valores de QT. Logo, as energias EC foram maiores, em relação às 

dos tubulões retos. 
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TUBUlAO T1 - 1a. SÉRIE 

Energias T, EMX, EE, ES, EC (kJ) 
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FIGURA 5.158.a- Variação de energias do sistema solo-tubulão com RMO: 
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Tubulão Tl, 111 série. 

TUBUlAO T1 - 2a. SÉRIE 
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FIGURA 5.158.b- Variação de energias do sistema solo-tubulão com RMO: 

Tubulão Tl, 28 série. 
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TUBULÃOT1- 48. sERIE 

Energias T, EMX, EE, ES, EC (kJ) 
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FIGURA 5.158.c- Variação de energias do sistema solo-tubulão com RMO: 
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Tubulão Tl, 4" série. 

TUBULÃO T1 - 5a. sERIE 
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FIGURA 5.158.d- Variação de energias do sistema solo-tubulão com RMO: 

Tubulão Tl, 5" série. 
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TUBULÃO T1 - 6a. SÉRIE 

Energias T, EMX, EE, ES, EC (kJ) 
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FIGURA 5.158.e- Variação de energias do sistema solo-tubulão com RMO: 

Tubulão Tl, 6R série. 
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FIGURA 5.159.a- Variação de energias do sistema solo-tubulão com RMO: 

Tubulão T2, 1 R série. 
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TUBULÁOT2 - 2a. sERIE 

Energias T, EMX, EE, ES, EC (kJ) 
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FIGURA 5.159.b- Variação de energias do sistema solo-tubulão com RMO: 

Tubulão T2, 211 série. 
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FIGURA 5.159.c - Variação de energias do sistema solo-tubulão com RMO: 

Tubulão T2, 38 série. 
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FIGURA 5.159.d- Variação de energias do sistema solo-tubulão com RMO: 

Tubulão T2, 48 série. 
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FIGURA 5.160.a- Variação de energias do sistema solo-tubulão com RMO: 

Tubulão T3, 1 a série. 
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TUBULÃO T3 - 2a. SÉRIE 

Energias T, EMX, EE, ES, EC (kJ) 
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FIGURA 5.160.b - Variação de energias do sistema solo-tubulão com RMO: 

Tnbnlão TJ, t' série. 
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FIGURA 5.161.a- Variação de energias do sistema solo-tubnlão com RMO: 

Tubulão T4, 111 série. 
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lUBULÃOT4- 2a . SÉRIE 
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FIGURA 5.161.b- Variação de energias do sistema solo-tubulão com RMO: 

Tnbnlão T4, 2" sél'ie. 
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FIGURA 5.162.a- Variação de energias do sistema solo-tubulão com RMO: 

Tnbulão TS, 1" sél'ie. 
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FIGURA 5.162.b- Variação de energias do sistema solo-tubulão com RMO: 

Tubulão T5, 2" série. 
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FIGURA 5.163.a- Variação de energias do sistema solo-tubulão com RMO: 

Tu buJão T6, 1" série. 
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TUBUL.ÁO T6 - 2a. SÉRIE 
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FIGURA 5.163.b- Variação de energias do sistema solo-tubulão com RMO: 

Tubulão T6, 2a série. 
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FIGURA 5.164.a- Variação de energias do sistema solo-tubulão com RMO: 

Tubulão T7, 1" série. 
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TUBULÃO T7 - 2a. SERIE 
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FIGURA 5.164.b - Variação de energias do sistema solo-tubulão com RMO: 

Tubulão T7, 2° série. 
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FIGURA 5.164.c- Variação de energias do sistema solo-tubulão com RMO: 

Tubulão T7, 3" série. 
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O processo de transferência de energia em verdadeira grandeza dá a noção da 

mobilização das várias energias, nos parágrafos precedentes, contudo, é conveniente 

exprimi-las em percentagem, em relação à energia T, a fim de meU10r se avaliar o 

quantitativo relativo das variáveis em jogo. O motivo de se adimensionalizar as 

energias em função de T, e não de EMX, reside no fato de que a primeira fica 

explicitada pelo valor de RMO, o que resolve o problema de unicidade de solução 

entre as variáveis em juízo. 

Deve-se ressalvar que, ao contrário do exposto no item anterior, quando se 

trabalhou com as energias acumuladas, desta vez as análises são consideradas 

pontuais, ou seja, golpe a golpe. Portanto, a evolução do processo de mobilização dá

se em uma forma gradual, segundo a evolução de EMX. 

As Figuras 5.165.a a 5.17l.c, esboçadas de acordo com as Tabelas VI.l a 

VI.7, exprimem que todos os tubulões, de seção uniforme e de base alargada, 

apresentam a razão EE/T decrescente com o acréscimo de EMX; ademais, há o 

acompanhamento deste processo também na razão EC/T; porém, o inverso se 

verifica quando a relação é com ES/T. Os maiores valores de mobilização de EE/T 

foram nas duas séries do tubulão T3 e na 1 a série do tubulão T4, e os menores, na 2a 

série do tubulão TI e na 4a série do tubulão T2. Os maiores valores de ES/T são 

referentes aos tubulões de seção uniforme, enquanto os maiores valores de EC/T 

dizem respeito aos tubulões de base alargada. 

Analisando os resultados, há uma rútida tendência da transferência de 

energias de deformação elástica do elemento estrutural (EE) e da energia de 

deformação elástica do solo abaixo da ponta do tubulão (EC), para a energia de 

deformação permanente do elemento estrutural no terreno (ES), em tubulões de 

seção uniforme. Em outras palavras, a nega cresce cada vez mais, caracterizando um 

estado iminente de ruptura. Isto faz referendar mais uma vez da asserção contida nos 

tópicos precedentes, em que os tubulões T2, T5 e T6, de forma mais explícita, 

apresentaram realmente uma condição de iminente ruptura fisica da ligação solo

fundação. 
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Por outra mão, há a tendência da transferência de energias de deformação 

elástica do elemento estrutural e da energia de deformação permanente do elemento 

estrutural no terreno, para a energia de deformação elástica do solo abaixo da ponta 

do tubulão, em tubulões de base alargada, em que pese o fato da relação EC/T 

diminuir com a evolução de EMX. Pode-se então ter uma idéia de que nos tubulões 

de base alargada, maiores níveis de energia far-se-iam mister a fim de se atingir a 

condição iminente de ruptura física do sistema solo-fundação. 

O processo de transferência se dá como se a razão EE/T fosse paulatinamente 

diminuindo, até que chegaria a um limite, quando então o elemento de fundação 

penetra o terreno como um corpo rígido, e a energia liquida do sistema migra para a 

razão ES/T, numa condição limite que lembra a iminência de ruptura física do 

conjunto solo-fundação, principalmente nos tubulões retos. 
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FIGURA 5.165.a- Gráfico adimensionazido da transferência de energias do 

sistema solo-tubulão com RMO: Tubulão Tl, 18 série. 
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TUBUI..ÃO T1 - 2a. SÉRIE 

Energias T, EE, ES, EC(%) 
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FIGURA 5.165.b - Gráfico adimensionazido da transferência de energias do 

sistema solo-tubulão com RMO: Tubulão Tl, 2° série. 
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FIGURA 5.165.c- Gráfico adimensionazido da tranferência de energias do 

sistema solo-tubulão com RMO: Tubulão Tl, 48 série. 
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TUBULÃO T1 - 5o. SÉRIE 
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FIGURA 5.165.d - Gráfico adimensionazido da transferência de energias do 

sistema solo-tubulão com RMO: Tubulão Tl, sn série. 
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FIGURA 5.165.e - G ráfico adimensionazido da transferência de energias do 

sistema solo-tubulão com RMO: T ubulão T l , 6n série. 
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FIGURA 5.166.a - Gráfico adimensionazido da transferência de energias do 

sistema solo-tubulão com RMO: Tubulão TI, 1 n série. 
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FIGURA 5.166.b- Gráficos adimensionazidos da variação de energias do 

sistema solo-tubulão com RMO: Tubulão T2, 2n série. 
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FIGURA 5.166.c - Gráfico adimensionazido da transferência de energias do 

sistema solo-tubulão com RMO: Tubulão T2, 3n série. 
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FIGURA 5.166.d - Gráfico adimensionazido da transferência de energias do 

sistema solo-tubulão com RMO: Tubulão T2, 4n série. 
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FIGURA 5.167.a- Gráfico adimensionazido da transferência de energias do 

sistema solo-tubulão com RMO: Tubulão T3, 1 a série. 
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FIGURA 5.167.b- G•·áfico adimensionazido da transferência de energias do 

sistema solo-tubulão com RMO: Tubulão T3, t 1 série. 
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FIGURA 5.168.a - Gráfico adimensionazido da transferência de energias do 

sistema solo-tubulão com RMO: Tubulão T4, 1 o série. 
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FIGURA 5.168.b - Gráfico adimensionazido da transferência de enea·gias do 

sistema solo-tubulão com RMO: Tubulão T4, 2" série. 



348 

TUBULAO T5 • 1 a. SÉRIE 

Energias T, EE, ES, EC(%) 

o 20 40 60 80 100 

4 

.......__ (EEIT)X 10011. 

-· (ESIT ) x 100% 

··+· (ECfT) X 100% 

8 _,. ·--- • .. 
,--,' ' , , '-... 

.. - '-... ., 
t ' " \ 

SR ' 
~ ' \ w ' 

12 a:: ' \ ...... 
' o 

2 ' \ a:: ' 
' ~ 

16 

FIGURA 5.169.a - Gráfico adimensionazido da transferência de energias do 

sistema solo-tubulão com RMO: Tubulão TS, 111 série. 
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FIGURA 5.169.b - Gráfico adimensionazido da ta·ansferência de energias do 

sistema solo-tubulão com RMO: Tubulão TS, 2° série. 
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FIGURA 5.170.a - Gráfico adimensionazido da transferência de energias do 

sistema solo-tubulão com RMO: Tubulão T6, 1 a série. 
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FIGURA 5.170.b - Gráfico adimensionazido da transferência de energias do 

sistema solo-tubulão com RMO: Tubulão T6, 28 série. 
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FIGURA 5.171.a- Gráfico adimensionazido da transferência de energias do 

sistema solo-tubulão com RMO: Tubulão T7, 19 sél'ie. 
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FIGURA 5.171.b - Gráfico adimensionazido da ta·ansferência de energias do 

sistema solo-tubulão com RMO: Tubulão T7, 28 série. 
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FIGURA 5.171.b- Gráfico adimensionazido da transferência de energias do 

sistema solo-tubulão com RMO: Tubulão T7, 2" série. 
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FIGURA 5.171.c- Gráfico adimensionazido da tmnsferência de energias do 

sistema solo-tubulão com RMO: Tubulão T7, 38 sél'ie. 
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Conforme mencionado no item 5.4.2, a comparação entre os quakes de ponta, 

obtidos através do programa REBOUND (AOKI, 1990) e das análises CAPWAP, 

não conduziram a resultados satisfatórios, na maioria dos casos, fato este também 

corroborado pelo trabaUto de LIMA (1999). 

De posse dos valores da energia EC, golpe a golpe, para os sete tubulões em 

estudo, foi então encorajada a verificação do cálculo do quake de ponta, através da 

equação EC= (RMO) x (QTc), onde QTc é o quake de ponta corrigido, balizado pela 

resistência estática RMO. Os valores encontrados acham-se pormenorizados nas 

Tabelas 5.4.a a 5.4.i, onde são feitas também uma comparação com os quakes 

determinados de acordo com o programa computacional REBOUND (C3). 

Conforme pode-se observar pelas tabelas, é fantástica a aproximação entre os 

dois conjuntos de valores de quake, para praticamente todas as séries dos tubulões 

analisados, levando-se a asseverar que a resistência RMO permite, de acordo com os 

relatos precedentes, o conhecimento real do comportamento dinâmico do sistema 

solo-fundação, pois é independente do valor dos coeficientes de amortecimento e, 

portanto, da subjetividade pessoal das análises. Também é notório o fato de que o 

quake é uma variável crescente com o túvel de energia aplicado ao sistema. 

Além disso, há uma transparente conclusão que os procedimentos adotados 

nos parágrafos anteriores - ao se por a resistência RMO como variável de referência, 

e daí estender as análises às demais variáveis do sistema - permitem ajuizar que as 

variáveis possam ser necessária e suficientemente comparadas entre si, quando 

surgem dúvidas acerca dos valores encontrados. É uma forma, portanto, de cercar o 

problema e se chegar a uma solução mais "fechada" possível. Assim, torna-se mais 

uma vez patente a necessidade de sempre se efetuar as análises CAPW AP não 

somente de um único golpe, mas de uma série deles, com o escopo de se averiguar a 

consistência dos resultados como um conjunto de dados, e não apenas de um dado 

isolado. 
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TABELA 5.4.a- Comparação entre os quakes CJ e QTc: Tubulão Tl. 

la Série 23 Série 43 Série 
c) QTc H c) QTc H c) QTc 

(mm) {mm) (m2 (mm) {mm2 (m) (mm) {mm) 
5,9 8,3 0,6 10,6 10,8 0,6 11,5 13, l 
5,9 8,1 1,2 13,3 13,5 1,0 14,2 15,4 
6,8 9,4 1,5 13,3 13,8 1,2 15,9 17,1 
8,7 12,4 1,5 17,6 19,0 

TABELA 5.4.b- Comparação entre os quakes CJ e QTc: Tubulão Tl. 

H 
(m) 
0,6 
1,0 
1,2 
1,5 

53 Série 

15,1 
15,3 
17,4 
17,7 

QTc 
(nun) 
15,8 
17,3 
18,4 
18,3 

H 
{m) 
0,6 
1,2 
1,5 
2,0 

63 Série 

5,9 
8,7 
9,6 
11,5 

QTc 
(mm) 
6,6 
9,2 
12,0 
15,2 

TABELA 5.4.c- Comparação entre os quakes CJ e QTc: Tubulão T2. 

1 a Série 23 Série 
H c) QTc H c) QTc 

{m2 {mm2 {mm2 {m2 {nun2 {mm2 
0,4 3,4 6,7 0,4 4,9 5,2 
1,0 3,4 6,9 0,6 5,4 5,0 
l ,2 3,9 8,9 1,0 7,8 5,6 
1,5 3,9 8,9 

TABELA 5.4.d- Comparação entre os quakes C3 e QTc: Tubulão T2. 

33 Série 43 Série 
H c) QTc H c) QTc 

(m) (nun) (mm) {m) (nun) (nun) 
0,4 4,9 4,8 0,4 6,4 6,7 
0,6 5,4 5,4 0,6 6,8 6,9 
1,0 7,8 7,8 1,0 8,7 8,9 
1,2 7,8 7,8 1,2 9,7 8,9 

TABELA 5.4.e- Comparação entre os quakes C3 e QTc: Tubulão T3. 

la Série 23 Série 
H c) QTc H c) QTc 

{m) (mm) (tmn) {m) {nun) (mm2 
0,6 2,9 2,7 0,6 3,0 3,3 
1,0 3,9 3,7 1,0 4,9 4,7 
2,0 4,4 4,3 1,5 6,8 6,7 

2,0 4,9 6,8 



H 
(m) 
0,8 
2,0 
4,0 
5,0 

TABELA 5.4.f- Compamção entre os quakes C3 e QT~:: Tubulão T4. 

H 
(m) 
0,8 
1,2 
2,0 
4,0 

la Série 

2,5 
3,9 
6,4 
8,7 

QTc 
(mm) 

I ,8 
3,1 
6,6 
8,7 

H 
(m) 
1,0 
2,0 
2,5 
3,0 

23 Série 

4,4 
6,8 
8,7 
10,1 

QTc 
(mm) 
4,9 
7,3 
8,4 

9,84 
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TABELA 5.4.g- Comparação enh·e os quakes C3 e QTc: Tubulão TS. 

1 a Série 23 Série 
H CJ QTc H CJ QTc 

(m} (mm} (mm} (m} (nun} (mm} 
0,6 3,2 0,6 3,1 
1,0 4,9 1,0 3,4 4,2 
1,5 1,0 3,5 1,5 3,4 3,8 
2,0 3,9 3,4 3,5 4,9 3,7 
30 4,4 3,7 

TABELA 5.4.h - Comparação entre os quakes C3 e QTc: Tubulão T6. 

1 a Série 23 Série 
H QT QTc H QT QTc 

(m) (mm) (nun) (m) (nun) (mm} 
0,8 l ,9 1,2 0,8 3,4 3,9 
1,5 2,9 2,1 1,5 3,4 2,9 
3,0 4,4 3,5 2,5 5,4 4,4 
4,0 4,9 2,6 4,0 5,4 4,3 

TABELA 5.4.i- Comparação entre os quakes C3 e QTc: Tubulão T7. 

1 a Série 23 Série 33 Série 
c3 QTc H c3 QTc H c3 QTc 

(nm1) (mm) (m) (nun2 (nm12 (m) (mm2 (mm} 
3,0 3,1 0,6 5,9 5,7 0,6 4,9 4,3 
7,3 6,4 2,0 11,5 8,4 2,0 11 ,5 10,9 
11,4 11,6 3,0 13,3 9,1 3,0 12,9 12,8 
11,4 9,9 5,0 16,0 13,2 4,0 12,9 15,6 
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5.5.10. Parâmetros estatísticos de EMX e E11 •• 

Nos itens antecedentes, mostrou-se a variabilidade de EMX e Etr, em função 

de diversas variáveis do sistema solo-tubulão. Com base nas Tabelas IV.a.a a IV.7.c, 

constantes nos Anexos, foram formuladas as Tabelas 5.5.a e 5.5.b, que tratam de 

análises estatísticas de EMX, em função de EPD, ao passo que as Tabelas 5.6.a e 

5.6.b apresentam as mesmas análises, porém de Etr, também em função de EPD. Para 

o martelo de 50 kN de peso, a dispersão dos resultados aumenta com EPD, enquanto 

que o martelo de 24 kN apresenta dispersão errática. Alguns golpes tiveram 

freqüência menor ou igual a dois, não fazendo sentido incluí-los nas análises 

realizadas. 

TABELA 5.5.a- Variação estatística de EMX, em função de EPD (Wr =50 kN). 

H EPD Média de Número Amplitude Desv. padr. Coef. var. Variância 

(m) (kJ) EMX (kJ) de dados (kJ) amostrai amost. amostrai 

(%) 

0,6 30 11' 1 7 3 1,2 10,9 1,5 

1,0 50 16,4 7 8 2,5 15,3 6,3 

1,2 60 18,4 7 9 2,9 15,6 8,3 

1,5 75 20,2 5 23 8,4 41 ,5 70,2 

TABELA 5.5.b- Variação estatística de EMX, em função de EPD (Wr = 24 kN). 

H EPD Média de Número Amplitude Desv. padr. Coef. var. Variância 

(m) (kJ) EMX (kJ) de dados (kJ) amostrai amost. amostrai 

(%) 

0,6 14,4 3,7 7 8 2,7 74,5 7,5 

0,8 19,2 2,8 4 2 1,0 34,8 0,9 

1,0 24,0 3,6 5 2 0,9 24,8 0,8 

1,5 36,0 6,5 6 2 1,0 15,4 1 ,O 

2,0 48,0 9,0 9 7 2,6 28,5 6,6 

3,0 72,0 14,4 5 5 1,9 13,5 3,8 

4,0 96,0 20,4 5 8 3,6 17,5 12,8 
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TABELA 5.6.a- Val'iação estatística de E 11., em função de EPD (W •. =50 kN). 

H EPD Média de Número Amplitude Desv. padr. Coef. var. Variância 

(m) (kJ) Etr (%) de dados (%) amostrai amost. amostrai 

(%) 

0,6 30 37,1 7 10 4,1 11,0 16,8 

1,0 50 32,9 7 16 5,0 I5,3 25,I 

I,2 60 30,7 7 I5 4,8 I5,5 22,6 

I ,5 75 26,8 5 3I II ,3 42,0 126,7 

TABELA 5.6.b- Variação estatística de Etn em função de EPD (Wr = 24 kN). 

H EPD Média de Número Amplitude Desv. padr. Coef. var. Variância 

(m) (kJ) Etr (%) de dados (%) amostrai amost. amostrai 

(%) 

0,6 14,4 24,0 7 56 18,0 75,0 324,3 

0,8 19,2 14,3 4 11 5,3 27,3 28,3 

1,0 24,0 15,4 5 8 3,6 23,2 12,8 

I ,5 36,0 18,7 6 8 2,6 13,8 6,7 

2,0 48,0 20,0 9 19 6,0 30,2 36,5 

3,0 72,0 20,2 5 7 2,8 13,7 7,7 

4,0 96,0 21,4 5 8 3,6 16,7 12,8 

Para o martelo de 50 kN de peso, E1r decresce com EPD, enquanto que para o 

de 24 kN de peso, o inverso é verdadeiro (à exceção do golpe de 0,6 m de altura) . De 

qualquer so1ie, há uma notável ineficiência do sistema de impacto na transmissão de 

energia ao sistema solo-tubulão. 

Para o martelo de 50 kN de peso, a dispersão dos resultados aumenta com 

EPD, enquanto que o martelo de 24 kN, esta dispersão diminui. 
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5.5.11. Tensões de cravação no elemento estmtural. 

Procurou-se averiguar o histórico de tensões máximas de compressão (TCmáx) 

e de tração (TTmáx) aos quais os tubulões ficam sujeitos sob os impactos sucessivos 

nas séries de carregamento. O intuito era verificar o comportamento destas tensões 

fi·ente aos diferentes pesos de martelo utilizados nos in1pactos (24 e 50 kN) e alturas 

de queda, de tal forma que a energia EPD fosse equivalente nos dois casos. 

Tal fato reflete a tradição prática - e comprovada cientificamente - em se 

preferir um martelo pesado, que caia de alturas pequenas, a martelos mais leves, que 

necessitam de maiores alturas para produzir a mesma EPD, para que as tensões 

induzidas não comprometam a estabilidade estrutural do elemento de fundação. 

Infelizmente, como o martelo de 50 kN foi apenas utilizado nos tubulões TI e 

T2, houve um número restrito de con:fi'onto entre este martelo e o de 24 kN, para 

melhor análise dos dados, uma vez que nem sempre as alturas de queda selecionadas 

para as análises CAPW AP coincidiam entre si, nas diferentes seqüências de 

carregamento. Os gráficos das Figuras 5.172.a e 5.172.b confirmam que efetivamente 

a escolha de um martelo mais pesado conduz a tensões máximas menores. 

Vale ressaltar que a máxima tensão de compressão estin1ada para os tubulões, 

a fim de evitar a ruína estrutural, é de 30 MPa. Consultando as Tabelas IV.l.a a 

IV.7.c, pode-se perceber que o tubulão TI experimentou tensões de compressão de 

até 23,5 MPa (próxima ao valor limite de estabilidade estrutural); o tubulão T2, até 

12,8 MPa; o tubulão T3 até 9,1 MPa; o tubulão T4, até 17,0 MPa; o tubulão TS, até 

16,7 MPa; o tubulão T6 até 10,4 MPa, e, finalmente, o tubulão T7, até 19,5 MPa. 

Contudo, a maioria das tensões medidas, acima mencionadas, está além da 

teórica esperada, para um martelo com peso de 50 kN e altura de queda máxima de 

quatro metros, que é de 13,5 MPa, conforme exposto no tópico 3.5. O mesmo 

raciocúúo vale para a força máxima teórica esperada, porém, o encurtamento elástico 

medido foi bastante inferior ao esperado, que era de 4,8 nun. 
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FIGURA 5.172.a - Evolução das tensões máximas de compressão e de tração, 

em função de EPD: tubulão Tl, 13 série vs. 63 sél'ie. 
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FIGURA 5.172.b - Evolução das tensões máximas de compressão e de tração, 

em função de EPD: tubulões T2, 28 série vs. TS, 1 n série. 
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5.5.12. Transferência de carga estática e dinâmica. 

Procurou-se estabelecer uma comparação de transferência de carga estática e 

dinâmica, não obstante a afirmação de inúmeros autores, acerca da não possibiHdade 

de se confi·ontar as resistências estáticas, determinadas por provas de carga estática e 

dinâmica, dada a incompatibilidade das deformações e tensões cisaU1antes do sistema 

solo-fundação desenvolvidas em ambos os processos. 

CARNEIRO ( 1999) realizou inúmeras provas de carga estáticas realizadas em 

tubulões com e sem base alargada, de geometria semeU1ante aos tubulões aqui 

ensaiados e situados no mesmo campo experimental de Fundações. As provas de 

carga foram levadas a cabo com o solo em estado natural e inundado, sendo que 

todos os tubulões eram instrumentados, a fim de se melhor compreender o complexo 

sistema de transferência de carga em um solo não saturado, reconhecidamente de 

estrutura colapsível. 

As Figuras 5.173 a 5.176 mostram ambas as transferências estáticas e 

dinâmicas, em função da profundidade, no que se refere ao esforço normal atuante 

em cada tubulão. Com o fito de se poder comparar tubulões com geometria 

semelhante, localizados no mesmo campo experimental, e em condições muito 

próximas de grau de saturação, bem como de histórico de carregamentos atuantes, 

foram tomadas então as transferências de carga entre os tubulões números 3 (estático, 

i série) e T2 (3. série H= 1,2 m), 4 (estático) e T5 (t" série, H= 3m), 6 (estático, i 
série) e T7 (2' série, H= 5 m), e, finalmente, 6 (estático, 3• série) T7 (3. série, H = 4 

m), dos ensaios estático e dinâmico. Nas provas de carga dinâmicas, tomou-se ou o 

último golpe analisado ou o que forneceu maior valor de resistência mobilizada. De 

certo que havia muitas outras séries de ensaios estáticos realizados, mas as condições 

descritas acima não foram satisfeitas, sendo, portanto, descartadas das comparações. 

Como se pode observar, ainda que perdurem as críticas para tal comparação, o fato é 

que os valores de resistências estáticas totais são equivalentes, diferindo-se, 

predominantemente, nos atritos laterais. Contudo, se se levar em conta o fato já 

amplamente discutido sobre as condições de grau de saturação elevado, mesmo com 

a não inundação do solo pela introdução de água na cava, e, além disso, pelo 

afastamento do solo das paredes dos tubulões - "descolamento" do fuste -, não é de 
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estranhar a pouca ou nenhuma mobilização de atrito lateral nas provas de carga 

dinâmicas, como o que ocorre nos tubulões TS e T7. A este propósito, algumas 

análises CAPW AP permitiram toda a concentração de atrito lateral em uma só região 

do fuste dos tubulões, e.g., como o verificado no primeiro metro da 3' série de ensaio 

do tubulão T7. Por outro lado, pode ser visto a razoável concordância entre os 

tubulões 3 e T2, (Figura 5.173). É imperativo também se acrescentar que, conforme 

citado por DARRAG & LOVELL (1989), DANZIGER (1991) e RIKER & 

FELLENIUS (1992), o efeito das tensões residuais causa um cômputo da resistência 

de atrito lateral diferente do real, ainda que a resistência estática total não seja 

efetivamente muito afetada. Assim, tal fato pode reduzir sensivelmente a 

possibilidade de comparação entre as resistências estáticas, determinadas das provas 

de carga dinâmica e estática, ainda mais porque os elementos de fundação não são os 

mesmos e o tempo de realização dos ensaios também não são compatíveis. Portanto, 

mesmo que essas comparações expressem uma condição sub censura, a razão 

singular de se apresentá-las resume-se em se ter um valor de referência das 

resistências estáticas mobilizadas. 
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FIGURA 5.173 - Transferência de carga estática (Tubulão 3, 2' sél'ie) e 

dinâmica (T2, 3' série, H = 1,2 m). 
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FIGURA 5.175- Transferência de carga estática (Tubulão 6, 2" série) e 

dinâmica (T7, 2' série, H = 5 m). 
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5.5.13. Tensões residuais provenientes de cravações sucessivas. 

362 

DANZIGER (1991) afirmou que pode-se verificar a presença de tensões 

residuais, oriundas da seqüência de carregamento imposta ao elemento de fundação, 

através do gráfico das tensões axiais, ao longo do tempo, na região inferior do 

elemento - no final do registro a tensão axial de compressão não é nula -, ou ainda, 

pela diferença entre os deslocamentos no topo e na ponta da fundação. Com efeito, 

ao final do registro, os deslocamentos do topo e da ponta não são iguais, ou seja, o 

deslocamento elástico do fuste da fundação não é nulo. O valor do deslocamento do 

topo é inferior ao da ponta, indicando que o fuste da fundação encontra-se 

tracionado. 

Essas indicações encoraJaram uma análise mats profunda das tensões 

residuais, aventando-se a possibilidade de quantificá-las neste trabalho. De fato, as 

Tabelas 5.7.a a 5.12.c expressam as variáveis obtidas das análises CAPW AP - Dp, 

DMX, Rp, QT - que poderiam ser utilizadas no comportamento dos tubulões frente 
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às tensões residuais de cravação. Foram determinadas, portanto, a rigidez do solo 

abaixo das bases dos tubulões (ks), expressa como a razão entre Rp e QT (ks = 

RpiQT), golpe a golpe. 

A rigidez do solo abaixo da base de um tubulão expressa, fisicamente, um 

efeito de "mola", tanto mais rígida quanto maior for a razão entre Rp e QT, ou seja, 

quanto maior for a resistência de ponta ou menor for o quake de ponta, ceteris 

paribus. Pelo modelo de SMITH (1960), esta relação é linear, até o deslocamento 

atingir o quake de ponta, quando então a resistência de ponta atinge o seu limite 

máximo. 

O maior valor de k5 encontrado ( 160 kN/nun) neste traball1o, é cerca de 15 

vezes inferior ao maior valor determinado por DANZIGER (1991), em retroanálises 

de registros dinâmicos de cravação em estacas utilizadas em fundações de 

plataformas marítimas, empregando o modelo de SMITH (1960). Esta diferença 

cresce para cerca de 30 vezes, se for considerado o modelo de SIMONS (1985). As 

razões por tão baixos valores de k5 encontrados neste traball1o, residem nos 

diminutos resultados de Rp e nos elevadíssimos valores de QT. 

Deve-se ressaltar que as Tabelas 5.7.a a 5.12.c apresentam somente os valores 

em que os deslocamentos da região inferior das bases dos tubulões são superiores aos 

deslocamentos do topo. Pelas tabelas citadas, percebe-se que alguns tubulões 

exibiram algumas séries de carregamento que não demonstraram a ocorrência de tal 

fato, e.g., como verificado nas 1 as séries dos tubulões T3 e T5 e nas duas séries do 

tubulão T6. Além disso, é notório que até se atingir um certo nível de energia de 

cravação, não há superioridade do deslocamento da base, em relação ao do topo do 

tubulão. 

Procurou-se determinar qual seria a influência entre a rigidez do solo (k5) e a 

diferença entre os deslocamentos da base e do topo dos tubulões (Dp - DMX). Para 

isto, partindo-se da idéia que a rigidez do solo exprime um conceito fisico de "mola", 

então buscou-se conhecer o valor da resistência "aprisionada" atuante na base dos 

tubulões, fazendo-se este valor igual ao produto entre k5 e (Dp - DMX), golpe a 

golpe, uma vez que, de acordo com SIMONS (1985), apud DANZIGER (1991), as 
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resistências provetúentes de tensões residuais na ponta das fundações são iguais e de 

sentido contrário àquelas atuantes no fuste, quando não há carregamento externo 

aplicado. 

Portanto, a resistência residual talvez possa ser avaliada pela condição de 

"mola", do solo abaixo da base dos tubulões. A esta resistência, calculada por esta 

via, denominou-se "resistência residual" (Rr), fornecida nas tabelas em referência. 

Em seguida, deternúnou-se como seria a relação de Rr com (Dp - DMX), golpe a 

golpe, bem como a influência do histórico de tensões na seqüência dos impactos de 

cravação, fazendo-se o somatório das resistências residuais (~Rr) e dos 

deslocamentos [~(Dp- DMX)]. 

TABELA 5.7.a- Variáveis de estimativa de resistência residual na base do 

tubulão Tl: 1" série. 

H Dp - DMX Rp!QT Rr ~ Rr ~ (Dp-DMX) 

(m) (nun) (kN/mm) (kN) (kN) (nun) 

0,6 18,90 

0,8 135,00 

1,0 20,33 

1,2 0,208 13,33 2,8 2,8 0,208 

TABELA 5.7.b- Variáveis de estimativa de resistência residual na base do 

tubulão Tl: 2" série. 

H Dp - DMX Rp/QT Rr L Rr ~ (Dp - DMX) 

(m) (mm) (kN/mm) (kN) (kN) (mm) 

0,6 0,038 50,00 1,9 1,9 0,038 

1,0 

I ,2 0,033 160,00 5,3 7,2 0,071 

1,5 1,317 7,86 10,4 17,6 1,388 
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TABELA 5.7.c- Variáveis de estimativa de resistência residual na base do 

tubulão Tl: 4° série. 

H Dp - DMX RpfQT Rr LRr L (Dp-DMX) 

(m) (mm) (kN/mm) (kN) (kN) (mm) 

0,6 0,321 14,36 4,6 4,6 0,321 

I ,O 0,017 93,00 1,6 6,2 0,338 

1,2 0,341 20,40 7,0 13,2 0,679 

1,5 0,313 17,96 5,5 18,7 0,992 

TABELA 5.7.d- Variáveis de estimativa de resistência residual na base do 

tubulão Tl: 5° série. 

H Dp - DMX RpfQT Rr L Rr L (Dp-DMX) 

(m) (nun) (kN/mm) (kN) (kN) (mm) 

0,6 0,557 5,84 3,3 3,3 0,557 

1,0 0,760 5,48 4,2 7,5 1,317 

1,2 0,777 64,70 50,3 57,8 2,094 

1,5 1,236 19,73 24,4 82,2 3,330 

TA BELA 5. 7 .e - Variáveis de estimativa de resistência residual na base do 

tubulão Tl: 63 série. 

H Dp-DMX RpfQT Rr LRr L (Dp - DMX) 

(m) (mm) (kN/mm) (kN) (kN) (mm) 

0,6 37,03 

1,2 37,53 

1,5 0,701 45,00 31,5 31,5 0,701 

2,0 0,981 26,86 26,3 57,8 1,682 
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TABELA 5.8.a- Variáveis de estimativa de resistência residual na base do 
tubulão T2: 111 série. 

H Dr-DMX Rp/QT Rr :E Rr :E (Dp - DMX) 

(m) (nun) (kN/nun) (kN) (kN) (mm) 

0,4 

I ,O 0,61I 30,00 I8,3 18,3 0,61I 

1,2 5,026 9,50 47,7 66,0 5,637 

1,5 0,075 12,58 0,9 66,9 5,712 

TABELA 5.8.b - Variáveis de estimativa de resistência residual na base do 
tubulão TI: 211 sél'ie. 

H Dp-DMX Rp/QT Rr :E Rr :E (Dp - DMX) 

(m) (mm) (Kn/nm1) (kN) (kN) (mm) 

0,4 o, I61 O,I8 o o 0,161 

0,6 51,59 

I ,O 55,83 

1,5 3,704 14,09 52,2 52,2 3,865 

TABELA 5.8.c - Variáveis de estimativa de resistência residual na base do 
tubulão T2: 311 sél'ie. 

H Dp -DMX Rp/QT R r :E Rr :E (Dr - DMX) 

(m) (mm) (kN/nun) (kN) (kN) (nun) 

0,4 I1I ,ll 

0,6 59,20 

I ,O 0,213 113,60 24,2 24,2 0,213 

1,2 0,391 20,60 8,0 32,2 0,604 
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TABELA 5.8.d- Variáveis de estimativa de resistência residual na base do 
tubulão T2: 4" série. 

H Dp - DMX Rp!QT Rr LRr L (Dp - DMX) 

(m) (mm) (kN/mm) (kN) (kN) (mm) 

0,4 89,20 

0,6 0,583 12,22 7, 1 7, I 0,583 

1,0 0,718 56,50 40,6 47,7 1,301 

I ,2 14,97 

TABELA 5.9.a - Variáveis de estimativa de resistência residual na base do 
tubulão T3: 2" série. 

H Dp - DMX Rp/QT Rr LRr L (Dp - DMX) 

(m) (mm) (kN/mm) (kN) (kN) (mm) 

0,6 60,95 

1,0 60,00 

1,5 41,05 

2,0 1,162 35,24 40,9 40,9 1,162 

TABELA 5.10.a - Variáveis de estimativa de resistência residual na base do 
tubulão T4: 1 a série. 

H Dp - DMX Rp!QT Rr L Rr L (Dp - DMX) 

(m) (mm) (kN/mm) (kN) (kN) (mm) 

0,8 

1,2 

2,0 

4,0 

0,070 

0, 146 

O, 134 

2,939 

35,88 

15,96 

49,90 

39,50 

2,5 

2,3 

6,7 

116,1 

2,5 0,070 

4,8 0,216 

11,5 0,350 

127,6 3,289 
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TABELA 5.10.b- Variáveis de estimativa de resistência residual na base do 
tubulão T4: 2n série. 

H Dp - DMX Rp/QT R r L Rr L (Dp-DMX) 

(m) (mm) (kN/nm1) (kN) (kN) (nun) 

1,0 O, 184 54,66 10,0 10,0 0,184 

2,0 1,432 46,30 66,3 76,3 1,616 

2,5 34,17 

3,0 2,567 43,19 110,9 187,2 4,183 

TABELA 5.1l.a - Variáveis de estimativa de resistência residual na base do 
tubulão T5: ln série. 

H Dp - DMX Rp/QT Rr L Rr L (Dp - DMX) 

(m) (nun) (kN/nun) (kN) (kN) (mm) 

0,6 61,00 

1,0 29,07 

1,5 23,68 

2,0 59,00 

3,0 0,709 32,50 23,0 23,0 0,709 

TABELA 5.11.b- Variáveis de estimativa de resistência residual na base do 
tubulão T5: 2n sér·ie. 

H Dp - DMX Rp/QT Rr L Rr L (Dp - DMX) 

(m) (nun) (kN/nun) (kN) (kN) (nun) 

0,6 59,00 

I ,O 

I ,5 

3,5 

0,039 

0,363 

34,48 

34,00 

6,26 

1,3 

2,3 

1,3 

3,6 

0,039 

0,402 
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TABELA 5.12.a- Val'iáveis de estimativa de resistência residual na base do 
tubulão T7: 1 n série. 

H Dr - DMX Rp/QT R- ~ Rr ~ (Dr - DMX) 

(m) (mm) (kN/mm) (kN) (kN) (mm) 

0,8 62,60 

2,0 0,696 50,42 35,1 35,1 0,696 

4,0 2,172 45,10 98,0 133,1 2,868 

5,0 2,945 49,24 145,0 278,1 5,813 

TABELA 5.12.b- Variáveis de estimativa de resistência residual na base do 
tubulão T7: 2n série. 

H Dr-DMX Rp/QT Rr ~ Rr ~ (Dr - DMX) 

(m) (nun) (kN/mm) (kN) (kN) (nun) 

0,6 50,32 

2,0 1,262 56,36 71,1 71,1 1,262 

3,0 1,790 45,69 81,8 152,9 3,052 

5,0 2,442 61,00 149,0 301,9 5,494 

TABELA 5.12.c- Variáveis de estimativa de r·esistência residual na base do 
tubulão T7: 3a série. 

H Dr - DMX Rp/QT R r ~Rr ~ (Dp -DMX) 

(m) (nun) (kN/mm) (kN) (kN) (mm) 

0,6 92,08 

2,0 0,643 45,73 29,4 29,4 0,643 

3,0 2,228 40,17 89,5 118,9 2,871 

4,0 1,584 55,00 87,1 206,0 4,455 

Com base nas tabelas apresentadas, construíram-se os gráficos de Rr versus 

(Dr - DMX) e ~Rr versus ~(Dp - DMX), expostos nas Figura 5. 177. a a 5. 180. c. 

Sistematicamente, houve uma forte tendência de proporcionalidade entre os 

somatórios das resistências residuais (acumuladas) e a variação de deslocamentos do 
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fuste dos tubulões (deslocamentos acumulados), o mesmo não ocorrendo - salvo o 

observado nas Figuras 5.179.a, 5.179.b e 5.180.a - em relação aos valores 

individuais ele Rr e (Dp - DMX). 

Contudo, não se sabe se porventura outros niveis de energia - intermediários 

ou extremos -, acaso fossem computados, levariam a essa proporcionalidade. 

Infelizmente, dado o fato que somente quatro a cinco golpes, por série, foram 

analisados pelo CAPW AP, e destes, algumas séries de carregamento apresentaram 

apenas um ou dois pontos para este tipo de análise - conforme pode ser comprovado 

pelas Tabelas 5.7.a a 5.12.c- não foi possível a elaboração dos gráficos para todas as 

séries estudadas. 

O aumento linear da resistência residual com a variação dos deslocamentos, 

assim como com o nivel de energia aplicado aos tubulões, sugere um valor limite ou 

crescente indefmidamente? Por infortúnio, o único tubulão de seção uniforme 

analisado é o T2, cuja 1 a série, apresentada segundo a Figura 5.178.a, sugere que há 

uma possível estabilização da resistência e da variação do deslocamento. Todavia, 

esta informação carece de maiores dados de comparação. Por outro lado, nos 

tubulões de base alargada analisados, a situação é de crescimento entre ambas as 

variáveis. De uma maneira geral, o enquadramento aqui utilizado, em aventar a 

existência de tensões residuais, sob efeito de carregamentos dinâmicos sucessivos, 

seguindo-se o roteiro descrito nos parágrafos anteriores, leva a crer em um 

procedimento nihil obstai. 

Foi feita uma busca da mobilização da resistência residual, em relação à 

resistência ele ponta (R/Rp), conforme os dados expostos na Tabelas 5.13, que mostra 

uma razão máxima em torno de 50 %, mas com valores médios na faixa de 1 O % a 15 

%. DANZIGER (1991) encontrou razão máxima de 33 %, entre aquelas variáveis, 

mas com médias na faixa de 15 % a 20 %, em que pese o fato de que a forma de 

encontrar a tensão residual, por esta autora, foi totalmente distinta desta 

presentemente apresentada. 
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FIGURA 5.177.a- Resistência residual R,. versus val'iação de deslocamento do 

fuste: Tubulão Tl, 2" série. 

TUBULÃO T1 - 4a. SERIE 

R,, Soma R, (kN) 

o 4 8 12 16 20 

Ê 
0.4 

.s "' ~ 

"' o 
6._ 0.6 
g 
(I) '\ E o 
(/) 

><- 0.8 --- R, X(O,- OMX) '\. 
~ • Soma R, x Soma (0 0 - OMX) '\. o 
6._ '\. g 

1.0 

FIGURA 5.177.b- Resistência residual Rr versus val'iação de deslocamento do 

fuste: Tubulão Tl, 4" série. 
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FIGURA 5.177 .c - Resistência residual Rr versus variação de deslocamento do 

fuste: Tubulão Tl, 5" série. 
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fuste: Tubulão TI, 1" série. 
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FIGURA 5.180.a - Resistência residual R •. versus variação de deslocamento do 

fuste: Tubulão T7, 1" série. 
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FIGURA 5.180.b - Resistência residual Rr versus variação de deslocamento do 

fuste: Tubulão T7, 2" série. 
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FIGURA 5.180.c - Resistência residual Rr versus variação de deslocamento do 

fuste: Tubulão T7, 311 série. 

O CAPW AP permite a abordagem da análise de tensões residuais, através da 

opção Residual Stress Analysis - RSA, durante a execução do programa. GRL 

( 1996) afirmou que as tensões residuais produzem menores número de golpes 

calculados que aqueles de análises convencionais. Uma vez que a energia é 

armazenada no elemento de fundação no fim de um golpe, esta estará disporúvel 

como trabalho realizado no próximo golpe. As análises CAPW AP convencionais 

consideram resistências e deslocamentos iniciais iguais a zero, acarretando na 

subestimação da resistência por atrito lateral na região inferior do fuste e na ponta da 

fundação, embora superestime a resistência na região superior do fuste. Desta 

maneira, a opção RSA do CAPW AP pode dar uma melhor distribuição de 

resistência, ao longo do tubulão, ainda que a resistência estática total seja geralmente 

invariável. 

GRL (1996) ainda menctonou o fato de que, em algumas situações, 

principalmente em itúcio de recravação, os registros de força e velocidade variam 

enormemente golpe a golpe, e ao mesmo tempo resistências residuais desenvolvem-
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se no elemento de fundação, enquanto a resistência de atrito lateral decresce. Assim, 

não é apropriado o uso da opção RSA. Contudo, o CAPW AP pode analisar até dez 

diferentes golpes (geralmente consecutivos) com valores idênticos de quake e 

coeficiente de amortecimento, além da mesma distribuição de resistência estática. 

Esta opção denomina-se Multiple Blow Analysis - MBA, podendo ser aplicada em 

golpes com energia crescente. Entretanto, por analisar todos os golpes 

simultaneamente, há a possibilidade do ajuste não ser totalmente eficiente, uma vez 

que os quakes e coeficientes de amortecimento não são individualmente ajustados, 

como ocorre nas análises convencionais. As análises aqui efetuadas neste trabalho 

enquadram-se apenas como em condições convencionais do CAPW AP. 

TABELA 5.13- Relações entre as resistências residual e de Eonta. 
Tubulão I - t 1 série Tubulão 1 - 43 série Tubulão 1 - 53 série 

H Rr!Rv H Rr/Rp H R/Rp 

(m) (%) (m) (%) (m) (%) 

0,6 0,95 0,6 1,94 0,6 3,27 

1,2 2,76 1,0 0,43 1 ,O 3,47 

1,5 18,91 1,2 1,54 1,2 45,72 

1,5 1,24 1,5 4,76 

Tu buJão 2 - 1 a série Tubulão 4 - 1 a série Tubulão 4 - 23 série 

H R/Rp H Rr/Rp H Rr/Rp 

(m) (%) (m) (%) (m) (%) 

1 ,O 26,52 0,8 4,10 1,0 3,15 

1,2 50,21 1,2 2,77 2,0 14,32 

1,5 1,13 2,0 1,37 3,0 19,02 

4,0 18,37 

Tubulão 7 - 13 série Tubulão 7 - 23 série Tubulão 7 - 33 série 

H Rr/Rp H Rr/Rp H RriRv 

(m) (%) (m) (%) (m) (%) 

2,0 7,25 2,0 11 ,47 2,0 5,84 

4,0 14,02 3,0 10,72 3,0 19,37 

5,0 15,92 5,0 14,37 4,0 15,84 
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5.5.14. Influência da inundação do terreno. 

Nos itens 4.8 e 4.9, foram abordados os procedimentos para a determinação 

das variáveis de cálculo da resistência estática mobilizada, através de simulação da 

resistência ao cisaU1amento de solo não saturado, colapsível, conforme os trabaU10s 

relatados por MACHADO (1998) e CARNEIRO (1999). 

Ainda que seja um julgamento sub censura, o procedimento adotado revela-se 

como um meio de se avaliar o efeito do aumento do grau de saturação na resistência 

estática mobilizada dos tubulões ensaiados, sob carregamento dinâmico. 

Pelas Figuras 3.1. e 3.2, pode-se notar valores diferenciados de Nsrr entre as 

épocas distintas do ano (alternância de estação seca e de elevada precipitação 

pluviométrica), nesse solo colapsível, provocando uma redução do NsPT em tomo de 

50 %. Por exemplo, na cota de apoio dos tubulões, a oito metros de profundidade, o 

Nsrr em época de chuvas intensas varia de 9 (juU10 de 1989, com N .A. à cota de -10 

m) para 5 (abril de 1999, com N.A. à cota de -7 m), conforme observado nas 

referidas figuras. 

Todavia, de acordo com os relatos expostos ao longo deste trabaU1o, percebe

se que, mesmo diante da inundação do solo, as resistências mobilizadas dos tubulões 

crescem com os carregamentos sucessivos. Isto pode ser um indicativo que há um 

processo de mobilização progressiva do solo abaixo da base, sob a influência do 

bulbo de pressão, causando um certo grau de emijecimento do maciço, relacionado à 

compressão da base do tubulão submetido à prova de carga dinâmica, talvez devida 

às tensões residuais de cravação. Ora, se for posto em mente que o estado "natural" 

em que os tubulões foram ensaiados exprimem um elevado grau de saturação, então 

realmente a inundação do solo não influiria na resistência mobilizada final, pelo 

mesmo fato de que nas séries de carregamento o solo estaria com graus de saturação 

muito semelhantes entre si. 

As unúdades volumétricas para a completa saturação do solo do campo 

experimental, para as profundidades de 2, 5 e 8 m, respectivamente, são 53,8; 47,6; e 

40,6 % (MACHADO, 1998). Deve-se ressaltar que o solo colapsível em questão não 
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necessita estar totalmente saturado para que tenha um notável decréscimo de sua 

resistência ao cisalhamento (VILAR, 1979). Nos furos de trado 1 e 3, executados 

para a retirada de amostras, as umidades volumétricas determinadas situam-se na 

faixa de 16 a 40 % (esta última vinculada à saturação do solo na cota de apoio dos 

tubulões), como verificado segundo as Tabelas 4.3 e 4.8. 

Com o fito de se comparar as resistências estáticas simulada (Re,) - para as 

quatro hipóteses de cálculo fornecidas nas Tabelas 4.6, 4. 7, 4.11 e 4.12 - e 

mobitizada (R), foram geradas as Tabela 5.14.a a 5.14.g, que indicam os desvios 

entre as resistências em referência. O furo I serviu de referência para estimar a 

resistência dos tubulões T1 a T5, enquanto o furo 3 foi utilizado na estimativa das 

resistências dos tubulões T6 e T7, por estarem mais próximos dos respectivos 

elementos de fundação. 

Como pode ser verificado, a hipótese 4 de estimativa, considerando os 

resultados do ensaio CPT, foi a que mais sobreestimou os valores de resistência. Ao 

contrário, a hipótese 3 foi a que conduziu a resultados mais satisfatórios, inclusive 

nas séries de carregamento dos tubulões T4 e T7. Ademais, o tubulão T6 foi o que 

mostrou maior desvio entre Re; e R, para todas as hipóteses de cálculo. Este fato faz 

valer a idéia concebida ao longo deste trabalho, de que a pré-inundação do solo 

realmente afetou drasticamente a resistência estática mobilizada do tubulão, com 

reduções da ordem de 42 a 62 %, em relação à resistência estática prevista. 

TABELA 5.14.a- Desvio entre as resistências estimadas e previstas: 

Tubulão 1, furo 1. 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 

Série R(kN) (Rcs- R)/R (Rcs- R)/R (Re,- R)/R (Re;- R)/R 

(%) (%) (%) (%) 

la 430 80,9 115,6 58,4 146,3 

2a 443 75,6 109,3 53,7 139,0 

4a 556 39,9 66,7 22,5 90,5 

5a 630 23,5 47,1 8,1 68,1 

6a 490 58,8 89,2 39,0 116,1 
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TABELA 5.14.b- Desvio entre as resistências estimadas e previstas: 

Tubulão 2, furo 1. 

Caso I Caso 2 Caso 3 Caso 4 

Série R(kN) (Re-;- R)/R (~- R)/R (Rcs- R)/R (Rcs- R)/R 

(%) (%) (%) (%) 

la 386 66,1 104,7 40,9 104,7 

2a 406 57,9 94,6 34,0 94,6 

33 486 31,9 62,6 11,9 62,6 

43 480 33,5 64,6 13,3 64,6 

TABELA 5.14.c- Desvio entre as resistências estimadas e previstas: 

Tubulão 3, furo 1. 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 

Série R(kN) (Re-;- R)/R (Rcs- R)/R ~-R)/R (Rcs- R)/R 

(%) (%) (%) (%) 

la 430 80,9 115,6 58,4 146,3 

23 470 65,5 97,2 44,9 125,3 

TABELA 5.14.d - Desvio entre as resistências estimadas e previstas: 

Tubulão 4, furo 1. 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 

Série R(kN) (Rcs - R)/R (Rcs- R)/R (Res- R)/R (Rcs - R)/R 

(%) (%) (%) (%) 

la 730 6,6 27,0 - 6,7 45,1 

2a 680 14,4 36,3 o 55,7 
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TABELA 5.14.e- Desvio entre as resistências estimadas e previstas: 

Tubulão 5, furo 1. 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 

Série R(kN) (Res- R)/R (~- R)/R ~-R)/R (Res - R)IR 

(%) (%) (%) (%) 

la 400 60,3 97,5 36,0 97,5 

2a 460 39,3 71,7 18,3 71,7 

TABELA 5.14.f- Desvio entre as resistências estimadas e previstas: 

Tubulão 6, furo 3. 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 

Série R(kN) (~-R)/R (Rcs- R)/R (Res - R)/R (Res -R)IR 

(%) (%) (%) (%) 

l a 300 104,7 152,7 73,3 163,3 

23 311 97,4 143,7 67,2 154,0 

TABELA 5.14.g - Desvio entre as resistências estimadas e previstas: 

Tubulão 7, furo 3. 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 

Série R(kN) (Res- R)/R (Res- R)/R (~ - R)/R (Res - R)IR 

(%) (%) (%) (%) 

la 971 - 17,0 -2,2 - 26,7 9, l 

2a 1110 -27,4 - 14,4 - 35,9 - 4,6 

33 1030 - 21,7 - 7,8 - 30,9 2,8 

Os tubulões T4 e T7, ao contrário dos demais, mostraram resistências 

mobilizadas até mesmo superiores às resistências previstas, reforçando a idéia de 

evolução crescente das resistências mobilizadas com a seqüência de carregamento. 

Em que pese o fato de que as previsões aqui empregadas são para carregamento 

estático, novas pesquisas seriam bem-vindas no sentido de se fazer a simulação de 

previsão para ensaios dinânúcos, 11111/atis 11111/andis. 
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5.5.15. Comentários finais sobre as análises CAPWAP. 

Este tópico abordará a experiência no manuseto do programa CAPW AP, 

durante a realização deste trabaU1o, exaltando os pontos críticos, vantagens, 

desvantagens, resultados de análises, etc., com o intuito de contribuir na avaliação 

reflexiva para outros trabalhos semeU1antes, permitindo alcançar uma compreensão 

mais fidedigna da problemática do comportamento dinâmico de fundações 

profundas. 

A bem da verdade, ficou deveras patente a comprovação de que o PDA é uma 

poderosíssima ferramenta de análise do comportamento dinânúco do sistema solo

fimdação (LIKINS et ai., 1992). Entrementes, há que se ressalvar a questão da 

múcidade da solução apresentada. De fato, notou-se que alguns conjuntos de valores 

arbitrários - quakes, coeficientes de amortecimento, resistências, etc., levam a um 

mesmo valor de match quality (MQ) (DANZIGER, 1991; MELLO, 1994; 

DANZIGER et ai., 1996). Ora, se a análise é feita por um profissional inexperiente, 

ou caso haja a necessidade que seja realizada em um reduzido período de tempo, 

pode haver a tendência de se adotar uma primeira solução que teoricamente não 

reflita a verdadeira condição do problema, ainda que o ajuste esteja em faixa 

adequada de valores. 

Uma provável solução para esta querela seria a adoção de procedimentos de 

redes neurais que intentariam reduzir ao máximo a ação humana (CHAN et a/. , 1995; 

CHOW et a/., 1996; LIU et al., 1996), pois desta forma registrar-se-iam resultados 

análogos de ajustes, feitos por diferentes especialistas, com distintas experiências em 

análises CAPWAP. Se no primórdio do programa CAPWAP, as análises eram 

totalmente automáticas, para depois evoluírem para um processo iterativo com o 

usuário (GOBLE, 1986, apud DANZIGER, 1991), favorecido pelo acesso a 

computadores pessoais, então parece que novos estudos caminham para um retorno à 

automação, que tendem a tornar os resultados das análises mais múfonnes, com 

padrões que podem ser repetidos por qualquer usuário. 

Notou-se que os quatro ou cinco golpes escolhidos para análise talvez tenham 

sido insuficientes para estudos mais profimdos do comportamento de carregamento 
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dinâmico dos tubulões. Ainda houve alguns problemas de se ter um valor de MQ 

inaceitável, em um certo golpe - alguns casos, no último golpe da série de 

carregamento -, dentro do padrão requerido para estas análises, excluindo-se, 

portanto, este referido golpe, da análise global efetuada. Houve casos também que 

golpes correspondentes às maiores energias forneceram resultados de resistências 

inferiores aos de energias menores. 

Assim, o hábito de se levar em conta apenas o último golpe de uma série de 

carregamentos, como acontece na prática das construções, bem como em registro de 

várias referências bibliográficas nacional e estrangeira, reforça a idéia de que este 

golpe talvez não reflita em toda a sua grandeza o real comportamento dinâmico das 

fundações. Esta situação se agrava quando o carregamento dinâmico obedece ao 

procedin1ento de energia crescente. Portanto, embora se reconheça que é 

praticamente improvável que, por exemplo, de uma série de dez golpes de um 

carregamento, haverá a análise de todos os golpes da série - pelo tempo despendido 

para se efetuar todas estas análises - faz-se mister a escolha de alguns golpes que 

representem as situações extremas (menores e maiores energias) e intermediárias. 

Ademais, a escolha, de praxe, do último golpe de uma série de carregamento, 

faz com que o usuário não leve em conta o efeito das tensões residuais, oriundas dos 

impactos sucessivos do martelo, no topo dos elementos de fundação, durante as 

análises efetuadas. Desta forma, a resistência estática mobilizada de atrito lateral 

pode apresentar valor irreal, não obstante a resistência estática total não sofrer grande 

influência (DARRAG & LOVELL, 1989; DANZIGER, 1991; LIKINS et a/., 1992; 

RJKER & FELLENIUS, 1992). 

O ideal também deveria ter sido a utilização da opção de RSA ou MBA, 

presentes no CAPW AP, a fim de levar em conta uma análise apurada das tensões 

residuais e da evolução da seqüência de carregamento. Porém, a falta de 

disponibilidade de acesso do programa CAPW AP por um tempo mais longo, levou à 

exclusão destas duas opções deste presente trabalho. 

O afastamento do fuste, em relação ao solo circunvizinho ("descolamento"), 

pela ação dos golpes do martelo, que pode causar até mesmo uma completa perda de 
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tensões horizontais efetivas sobre a parede dos tubulões (POSKITT, 1992), além dos 

baixos índices de resistência à penetração, ao longo do comprimento dos tubulões, 

contribuú·am, porventura, para os baixos valores de resistências de atrito lateral, e 

também por sua distribuição caótica. 

Ao se fazer a simulação CAPW AP utilizando a forma real dos tubulões de 

base alargada, os resultados foram sofi"íveis. Contudo, ao se fazer a base alargada dos 

tubulões, simulada como uma bucha (plug) (BEIM et ai., 1992), os resultados foram 

sensivelmente melhorados. A massa ela bucha variou de golpe a golpe e ele série a 

série, para os tubulões analisados. Mudanças de impedância, ao longo na base e ao 

longo elo fuste dos tubulões, também melhoraram os ajustes (van KOTEN & 

MIDDENDORP, 1980b). Contudo, o nível ele alteração foi tão grande, que não 

representou verdadeiramente a situação de campo, onde o volume ele concreto 

utilizado ficou muito próximo ao volume escavado teórico. Portanto, não haveria 

justificativa de se adotar uma alteração de impedância no tubulão tão exagerada. 

Desta forma, apenas a massa da bucha foi empregada na simulação. 

Em situações onde o coeficiente de amortecimento excede o valor de l ,35 

sim, e onde o solo circunvizinho ao elemento de fundação se move, então o usuário é 

encorajado a utilizar o modelo de análise denominado radiation damping (LIKINS et 

a/., 1992). Em algumas das análises efetuadas, que apresentaram altos valores de 

coeficiente de amortecimento, foram empregadas esta opção de análise, contudo, os 

resultados foram desoladores. 

Cerca de Y4 das análises realizadas apresentaram MQ final dentro da faixa de 

valores esperada para estacas cravadas, entre 3 e 4 %, contudo, em estacas escavadas, 

o match final pode chegar a alcançar até valor inferior a 1 % (BEIM, 1999). A 

metade das análises restantes situou-se acima de 4 %, enquanto a outra ficou abaixo 

de 3 %. Contudo, NA V AJAS & NIY AMA ( 1996) relataram que as análises dos 

registros dinâmicos obtidos em estacas moldadas in loco, em obra portuária, 

apresentaram-se mais dificeis que em estacas pré-moldadas, porque o concreto pode 

apresentar maior variabilidade de suas propriedades mecânicas e geométricas, devida 

aos processos construtivos adotados normalmente, dificultando a avaliação da 

velocidade de propagação da onda, da proporção das mudanças de seção transversal 



384 

ao longo do fuste e de eventuais alterações do módulo de elasticidade do concreto do 

elemento estrutural. 

Em cada fase inicial de análise, na primeira execução do CAPW AP, o valor 

de MQ era demasiadamente alto, em torno de 8 a 20 %. Por tentativas, concluiu-se 

que uma alteração no valor da velocidade da onda elástica (elaslic wave speed), para 

mais ou para menos, reduzia drasticamente o valor de MQ. Assim, a alteração da 

velocidade de onda total - overa/1 wave speed - utilizada somente para calcular um 

novo incremento de tempo computacional, para permitir ao usuário a modelagem de 

uma onda de retorno atrasada, sem variar a impedância da estaca -, bastou para haver 

uma abrupta redução no valor de MQ, em níveis satisfatórios. Daí, então, os ajustes 

foram feitos normalmente, obedecendo ao padrão de alteração das variáveis do 

sistema. A bem da verdade, na fase inicial da execução do programa CAPW AP, as 

velocidades de ondas elástica e total são iguais; se, porventura, houver alguma 

alteração na seção do elemento de fundação (seção variável), então faz-se necessário 

o ajuste da nova velocidade de onda total, que não é feita automaticamente, 

requerendo, pois, efetuar alterações no menu das propriedades de modelo da estaca 

(pile model properlies). Além disto, a velocidade da onda total pode diferir da 

velocidade da onda elástica, por causa de micro-fissuras no concreto, ao longo do 

comprimento do elemento de ftmdação. Uma maior velocidade da onda total é 

possível, onde possa existir uma qualidade inferior do concreto, como em certas 

estacas escavadas (GRL, 1996). 

Fato sui generis digno de nota é que em quase a totalidade dos tubulões, as 

análises CAPW AP advertiram quanto à existência de dano estrutural. Nos tubulões 

de base alargada, essa advertência é fi'uto do aumento de seção da base alargada, pois 

a profundidade por ele detectada é a mesma do início do alargamento. Entretanto, 

nos tubulões de seção uniforme, o aviso de dano dava-se na região da ponta, a um 

máximo de um metro acima dela. 

Deve-se ressaltar também que os tubulões foram executados em três fases: a 

primeira, da base até o nível do terreno; a segunda, do nível do terreno até 1,6 m 

acima; e a terceira, os últimos 0,2 m, em que se soldou a chapa de aço e lançou-se 

uma argamassa de alta resistência com fibras de aço. Obviamente, houve a formação 
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de junta "fi· ia" nas emendas do concreto endurecido com o novo (a despeito de se ter 

tomado toda a precaução recomendada para esses casos), de tal sorte que o PDA 

pode ter interpretado essas juntas como dano - não obstante inexistir emenda alguma 

naquela profundidade, na região pouco acima da ponta. 

Além do aumento ou dinúnuição da velocidade da onda total, foram também 

empregadas as tensões limitantes de tração (tension slack), ao longo do fuste dos 

tubulões. Em conjunto, estas duas opções de análises forneceram resultados 

alvissareiros, com forte redução no valor de MQ. As tensões limitantes de tração são 

oriundas de "emendas" mecânicas, que não transmitem qualquer força, até que 

tenham sido rompidas o suficiente, para serem encaixadas na transmissão total da 

onda (GRL, 1996). 

A curva simulada carga estática vs. deslocamento, impressa no final da 

análise CAPW AP, é algo non sem·e, uma vez que parte de um único golpe analisado, 

sem levar em conta a mobilização sucessiva das resistências estáticas. 

Os deslocamentos máxin1os, medidos diretamente através de lápis e papel, e 

indiretamente, pela integração dupla da aceleração (PDA), são muito semelhantes, 

embora haja umas poucas discrepâncias. Entretanto, há casos em que o PDA 

forneceu valores de deslocamentos totalmente irreais, causando um grande erro na 

interpretação do repique e da nega dos tubulões analisados (UTO et a/., 1989; 

MACHADO & DIONISI, 1991; MACHADO, 1995). 

Os valores de quake, utilizando-se o programa REBOUND (AOKI, 1990) e 

aqueles encontrados nas análises CAPW AP, para os vários tu buJões analisados, 

apresentaram-se muito distantes entre si. Ora, dado que medidas diretas de nega e 

repique foram tomadas através do lápis e papel, parece mais lógico considerar que, 

enquanto o PDA forneceu uma boa concordância entre os valores de deslocamento 

máximo, isto não ocorreu com as parcelas de repique e nega (ainda que o PDA não 

forneça a nega como informação de saída de análise). Daí os grandes valores de 

quake, encontrados nas anáLises CAPW AP, alguns superiores até mesmo aos valores 

de repique elástico, medidos por papel e lápis! 
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Muitos autores empregam o método de Davisson (DA VISSON, 1970; 

FELLENIUS, 1980) para determinar a resistência estática mobilizada última, a partir 

de ensaios de carregamentos dinâmicos. Contudo, muitos deles utilizam, para 

determinar a capacidade de carga de estacas, através de provas de carga estática, os 

métodos de CIDN (1970), Van der VEEN (1953), etc., que fornecem valores 

extrapolados diferentes entre si. Portanto, não há uma uniformização na forma de se 

determinar a resistência mobilizada última das estacas, daí, então, não ter sentido 

comparações entre resistências estáticas e dinâmicas. 

Além disso, não há garantia de que os trabalhos relatados na literatura, sobre 

ensaios de carregamento dinâmicos, tenham mobilizado suficiente resistência, pela 

energia aplicada ao elemento de fundação; desta maneira, é de se esperar que os 

resultados sejam discrepantes, se a prova de carga estática foi levada até bem 

próxima à ruptura. Há ainda o problema do set-up do solo, pois algumas das provas 

de carga estáticas são realizadas algumas semanas após a instalação da fundação 

(LIKINS et a/., 1992), tornando sem efeito qualquer comparação entre as resistências 

mobilizadas por ambos os processos de carregamento. 
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Capítulo 6. 

CONCLUSÕES. 

Este trabalho abordou vários assuntos correlatos, quanto ao comportamento 

de tubulões, submetidos a carregamentos dinâmicos. Procurou-se tratar os tópicos 

variando desde uma condição simples e prática - como o caso das medições diretas 

dos deslocamentos do topo dos tubulões - até uma situação mais sofisticada, 

apontando algumas novas formas de se analisar a transferência de energia e as 

variáveis do sistema solo-tubulão. 

Os parágrafos seguintes exploram a temática deste trabaU1o, fazendo um 

resumo dos vários assuntos relatados. As principais conclusões são anunciadas 

abaixo : 

• Pode-se notar que tanto no caso dos tubulões sem base alargada (T2, T5 e 

T6), quanto nos de base alargada (TI, T3, T4 e T7), os repiques aumentam com a 

sucessão de carregamento, fazendo crer que há uma mobilização maior de resistência 

de ponta, ensaio a ensaio, fato este que leva a crer em uma maior compactação do 

solo na região abaixo da base do tubulão. Deste modo, o fenômeno se processa como 

se cada carregamento transformasse o tubulão - um elemento de fundação moldado 

in loco -, em um elemento "cravado", conforme anteriormente observado por 

MANTILLA (1992) e TEIXEIRA (1993), nesse mesmo solo do campo experimental. 

• Verificou-se também que nos três tubulões sem base alargada há uma 
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tendência de o repique elástico aumentar com o aumento da energia aplicada, até 

atingir um limite, quando então permanece praticamente constante, mesmo que a 

energia aplicada seja incrementada. Nesta ocasião, a resistência que o solo pode 

oferecer à penetração da estaca é máxima (AOKI, 1989, 1991; NIYAMA & AOKI, 

1991; MACHADO, 1995; BERNARDES et ai., 1998, LIMA, 1999). 

• Observou-se que nos tubulões de base alargada, há uma nítida diminuição 

da nega com a sucessão de carregamento, o que confirma a hipótese assumida 

inicialmente, ou seja, de maior mobilização de resistência de ponta com a seqüência 

de carregamento. Poder-se-ia admitir, portanto, que os carregamentos sucessivos 

fazem com que a "cravação" desses tubulões aproxin1em-se da condição de "final de 

cravação" de estacas pré-moldadas, ou em outras palavras, as negas tendem a 

dinlinuir concomitantemente com os vários carregamentos. 

• Considerando-se o tubulão T2, a primeira série com inundação do solo (na 

verdade, a terceira série de carregamento) propiciou um aumento da nega - muito 

provavelmente pela influência do aumento de umidade na colapsibilidade do solo -, 

enquanto a segunda série (a quarta série, no total) resultou em negas menores que as 

da série in1ediatamente anterior, cuja explicação recai nas hipóteses acima 

mencionadas. 

• O tubulão T6, não obstante ter sido ensaiado com pré-inundação do terreno 

por 48 h, na primeira série de carregamento, apresentou comportamento semelhante 

aos demais tubulões. O tubulão T5 mostrou um grande aumento de nega, na terceira 

série de ensaio, com o solo no estado inundado, talvez influência direta do aumento 

do grau de saturação do solo, resultando em algum efeito nocivo de sua 

colapsibilidade. 

• De uma manetra geral, os deslocamentos máximos crescem com a 

seqüência de carregamento. No caso do tubulão T7, verifica-se que o deslocamento 

máximo permanece praticamente constante nos últin1os golpes, na terceira série do 

ensaio, dada a quase constância também do repique e da nega. Ressalve-se que a 

prova de carga dinâmica executada na terceira série desse tubulão, executada com o 

solo em seu estado inundado, fez com que tanto a nega quanto o repique elástico 
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diminuíssem, em relação à série anterior, resultando, po1s, em menores 

deslocamentos máximos. 

• Como os repiques crescem com a sucessão dos carregamentos, verificou-se 

o mesmo com o encurtamento elástico e o quake de ponta. Notou-se que sempre há 

uma tendência do encurtamento elástico, determinado pelo programa REBOUND, 

em crescer, ao longo das séries de carregamento. Contudo, evidenciou-se que, numa 

mesma série, ocorre praticamente a constância de valores, nos últimos golpes. 

Destaque-se o fato de C3 ser muito diferente de S, mesmo para baixas energias, ao 

contrário do exposto por AOKI ( 1989), para estacas cravadas. Observou-se também 

que, apesar de C3 aumentar com EPD, há uma forte tendência à sua estabilização, 

mormente nos últimos golpes, conforme ocorrido nos tubulões T2, T3, TS, T6 e T7. 

• Em geral, observou-se que os tubulões apresentam resistência mobilizada

determinada pelo método de CHELLIS-VELLOSOS - e deslocamento máximo 

crescentes com a seqüência de carregamento, reforçando a idéia apresentada nos 

itens precedentes, no sentido de que os carregamentos sucessivos resultam em maior 

mobilização de resistência de ponta e, destarte, na maior mobilização da resistência 

estática total. Um caso atípico foi encontrado no tubulão T7. Sistematicamente, a 

terceira série, sendo realizada com o solo em estado inundado, apresentou menores 

resistências e deslocamentos que os encontrados na segunda série, segundo a 

seqüência do carregamento. Fato interessante é que as terceira e quarta séries de 

ensaios do tubulão T2 e a terceira série do tubulão TS, não obstante efetuadas com o 

solo inundado, tiveram também resistências mobilizadas crescentes com o número de 

ensaios, mesmo não se computando as resistências para os últimos golpes, dada a 

impossibilidade da medição direta do repique elástico, durante a execução da prova 

de carga dinâmica. 

• Nessa mesma linha, o tubulão T6 também apresentou crescimento de 

resistência mobilizada - ainda pelo método de CHELLIS-VELLOSO - com a 

progressão dos carregamentos, a despeito da comprovada influência maléfica do 

aumento do grau de saturação na colapsibilidade do solo do campo experimental. 

Parece uma indicação que, uma vez alterada a estrutura natural do solo colapsível, 

seja por meio de ensaios realizados previamente, seja pela introdução de água aos 
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vazios do solo, os sucessivos carregamentos agem fundamentalmente na mudança do 

comportamento do sistema solo-fundação, compactando mais e mais o solo abaixo 

da base dos tubulões, e por conseguinte, aumentando tanto a parcela de resistência 

estática mobilizada na base, quanto a resistência estática total. Sob essa mesma 

indicação, pode-se reportar aos trabaU1os de MANTILLA ( 1992), TEIXEIRA ( 1993), 

CAMPELO (1994) e CARNEIRO (1994), que abordaram a temática do efeito de 

carregamentos sucessivos à tração e à compressão em estacas moldadas in loco, com 

o solo em estado natural e inundado, nesse mesmo campo experimental. 

• Na verdade, o aumento da resistência mobilizada, pelo método de 

CHELLIS-VELLOSOS, em função dos ensaios sucessivos, deveu-se quase que 

exclusivamente ao incremento do repique elástico nos respectivos ensaios, e, 

conseqüentemente, no mesmo sentido, também ao aumento do encurtamento elástico 

do tubulão. Por essa ótica, parece que a aplicação desse método em estacas moldadas 

in loco pode levar a resultados de resistências mobilizadas baixas, pois um único 

carregamento talvez faça que a penetração permanente (nega) seja demasiadamente 

alta, em detrimento da parcela elástica. 

• Quanto ao método de UTO et a/. ( 1985), notou-se valores de resistência 

mobilizada bastante exacerbados, mesmo considerando-se apenas a parcela de 

resistência de ponta. Estes valores superestimados de carga última, através da 

utilização deste método, tan1bém já fora constatado sistematicamente por 

MACHADO (1995) e SOUZA FILHO & ABREU (1990). 

• Pareceu crer que a geometria da fundação tem uma primordial relevância na 

aplicação do método de UTO e/ a/. ( 1985), e no caso de fundações curtas e robustas, 

como os tubulões aqui analisados, é um fator que sobreestima as resistências 

mobilizadas, com vários valores acima até mesmo da resistência estrutural do 

elemento de fundação, devendo a aplicação desse método ser feita com o devido 

cuidado, em fundações com tais geometrias. 

• As resistências estáticas mobilizadas, determinadas pelo método CASE, 

cresceram com a energia aplicada, até que propiciaram valores constantes, após uma 
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certa energia, para todos os tubulões, à exceção do tubulão T7, cujas resistências 

cresceram continuamente. 

• De acordo com as análises CAPW AP realizadas, verificou-se que nas 

curvas dos tubulões T2, T5 e T6, de seção uniforme, há uma tendência de ruptura 

fisica do sistema solo-elemento de fundação, devida à convergência de verticalização 

da resistência mobilizada nos últimos golpes, em escala natural. 

• Ao contrário, as curvas dos tubulões Tl (salvo a curva da quarta série), T4 e 

T7, que possuem base alargada, não apresentam essa tendência - ainda mais no caso 

de T7, em que pese a elevada energia do últin10 golpe aplicado -, parecendo ser 

provável que a mobilização da resistência última dar-se-ia para um número maior de 

golpes, acompanhando pari passu o incremento do nível de energia. Novamente, 

notou-se que a seqüência de carregamento conduz a uma maior mobilização de 

resistência estática (R) dos tubulões analisados, bem como a de maiores 

deslocamentos máximos do topo (DMX). 

• As resistências estáticas mobilizadas, determinadas nas análises CAPW AP, 

nas 1 a e 2a séries do tubulão T6 foram muito próximas, para baixas energias, e o 

oposto verificando-se na 23 série, para altas energias. Contudo, pode-se notar que em 

ambas as séries a resistência decresce, para as últimas energias de impacto, embora 

haja o aumento dos deslocamentos máximos. 

• Notou-se que, em geral, os deslocamentos deternúnados via medição direta 

e pelas análises CAPW AP, apresentaram uma boa concordância, algumas vezes até 

mesmo praticamente coincidentes, independentemente da geometria do tubulão. Em 

grande parte das séries de carregamento, os deslocamentos obtidos pelo PDA são 

ligeiramente superiores aos verificados nas medições diretas. 

• Observou-se que nos tubulões de base alargada há uma tendência de uma 

melhor aproximação entre os valores de quake, principalmente nos tubulões T3 e T4. 

De uma maneira geral, os quakes determinadas pelas análises CAPW AP resultaram 

em maiores valores que os encontrados pelo programa REBOUND. 
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• Percebeu-se que, à exceção de algumas séries dos tu buJões T 1 e T2, os 

encurtamentos determinados pelo CAPW AP conduzem a valores sempre bem 

maiores que os verificados pelo programa REBOUND. 

• Comparando-se as resistências estáticas mobilizadas, determinadas pelos 

métodos CHELLIS-VELLOSO e CAPW AP, verificou-se que, para uma mesma 

seqüência de carregamento, nos primeiros golpes há uma grande diferença entre os 

valores das resistências mobilizadas; entretanto, à medida que a energia cresce, esta 

diferença tende a dinlÍn.uir, de tal sorte que, nos últimos golpes, para maiores 

energias, há uma tendência de aproximação entre os dois métodos. Isto é tanto mais 

pronunciado, quanto mais o tubulão for submetido a carregamentos sucessivos. Esse 

fato indica que nos prin1eiros carregamentos, oferecendo o solo pouca resistência, a 

situação é de "cravação fácil", ou seja, a nega do tubulão é alta, embora o valor do 

repique seja baixo. Com a repetição do carregamento, a ponta vai mobilizando cada 

vez mais resistência, numa situação que lembra a condição de "cravação dificil", 

semelhante àquela verificada no final de cravação de estacas pré-moldadas. Nessa 

fase, o repique e o encurtamento elástico do tubulão crescem, aumentando a 

resistência mobilizada total, pelo método de CHELLIS-VELLOSO, até que alcançam 

valores compatíveis com aqueles observados nas análises CAPWAP. 

• Sistematicamente, o método de CHELLIS-VELLOSO estima valor de 

resistência inferior a verificada nas análises CAPW AP, principalmente a baixas 

energtas. 

• Notou-se que existe aproximadamente uma proporcionalidade entre a 

resistência de ponta (Rp) e o quake de ponta (QT), determinados nas análises 

CAPWAP. 

• Outro fato interessante é o fato de que os quakes de ponta determinados são 

superiores em muitas vezes àqueles sugeridos por SMITH (1960) e FOREHAND & 

REESE ( 1964), entre outros, que é de 2,5 mm (0, 1 "). Além disso, o crescimento do 

quake com a resistência de ponta vai de encontro à proposição original do modelo, 

que sugere valor constante, independentemente do nível de energia e ela mobilização 

da resistência de ponta. 
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• Constatou-se, através do CAPWAP, que em grande parte dos golpes 

analisados, a parcela da resistência estática por atrito lateral é praticamente nula, ou 

então, que concentra toda esta resistência em uma dada área do n1ste da nmdação, 

predominando, portanto, a parcela de resistência devida à base do tubulão, no 

cômputo da resistência estática mobilizada. 

• Pode-se perceber que em praticamente todos os ensatos realizados, as 

resistências mobilizadas estão aquém de 1 O % da resistência estrutural do concreto 

dos tubulões. Além disso, as penetrações dos tubulões nos terrenos, ensaio a ensaio, 

também resultaram em valores no máximo iguais a 5 % do diâmetro do fuste ou da 

base dos tubulões, conforme estes tenham a seção múforme ou a base alargada. 

Porém, nota-se a marcante maior penetração no teneno, dos primeiros, em relação 

aos últimos. 

• Averiguou-se que praticamente todas as forças máximas são diretamente 

proporcionais aos deslocamentos máximos do topo dos tubulões, fato este que já era 

de se esperar, pois de acordo com HUSSEIN e f a/. (1 992), o deslocamento e a força 

máxima aumentam linearmente com o incremento da altura de queda do martelo. 

• Sob esse aspecto, pode-se ver que em todas as séries de ensaios realizados 

nos tubulões Tl, T2, T3, T4, TS e TG, há uma clara indicação de que as resistências 

estáticas permanecem praticamente constantes - em que pese os valores baixos -, 

ainda que as forças máximas FMX aplicadas ao sistema alcancem até mesmo 80 % 

da resistência estrutural do elemento (a maioria acima da faixa de 40 %). 

• Se a resistência estrutural RE for minorada pelo coeficiente igual a 0,85, a 

grande maioria das razões entre FMX e RE passaria da faixa de 40 %, para 

praticamente 50 %. 

• Esses fatos confirmaram duas hipóteses: a prunetra é que nos tubulões 

supracitados, ratifica-se a ocorrência verificada quando da execução das provas de 

carga dinâmicas, qual seja, a de que realmente fora alcançada a resistência estática 

mobilizada última do sistema, dada a repetição de valores de RMX, verificados no 
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método CASE, a despeito do aumento da altura de queda do martelo; a segunda é 

que os baixos valores de resistência observados são independentes da energia 

aplicada ao sistema, demonstrando, portanto, que a resistência do solo controla o 

sistema solo-fundação, por ser o elo débil entre ambos. 

• É interessante notar ainda que as resistências mobilizadas últimas dos 

tubulões T2, T5 e T6, situam-se em torno de um deslocamento máximo de 1 a 3 %, 

do diâmetro do fi1ste dos tubulões. Isto reforça o fato de que estes tubulões têm seu 

comportamento guiado pela resistência do solo. Já no caso dos tubulões de base 

alargada, as resistências últimas ou as resistências máximas ocorrem em cerca de 

0,25 a 3 % do diâmetro da base. 

• Os gráficos adimensionalizados permitiram observar o comportamento das 

variáveis envolvidas nas análises sob uma nova ótica, v.g., a correlação entre Rp e Dp 

e QT era pobre, em uma escala natural; todavia, percebeu-se uma sensível 

correlação, praticamente linear, entre todas as variáveis em tela, quando 

adimensionalizaram-se os gráficos. Deste modo, os gráficos adimensionalizados, 

pela supressão do efeito escala, permitem um notável acompanhamento visual do 

comportamento das variáveis do sistema solo-tubulão. 

• Nas curvas dos tubulões T2, T5 e T6, sem base alargada, notou-se que as 

resistências estáticas mobilizadas crescem até algo em torno de 7,5 %, 5 % e 3,5 % 

da resistência estrutural dos tubulões, respectivamente, alcançando níveis próximos 

de 12 %, 5 % e 5 % da energia máxima do sistema (ERE), para depois então 

permanecerem praticamente constantes, ainda que haja crescimento continuado das 

energias aplicadas ao sistema. 

• Nos três tubulões com base alargada T1, T3 e T4, há também a tendência de 

constância nos valores de resistências mobilizadas, próximas a 6 %, 5 % e 8 % da 

resistência estmtural do elemento, alcançando níveis de 12 %, 5 % e 12 %, 

respectivamente das energias máximas do sistema (ERE). Entretanto, quanto aos 

gráficos referentes ao tubulão T7, pode-se observar que as energias continuam a 

crescer com a resistência mobilizada, não sendo possível, até o limite imposto às 

provas de carga dinâmicas, definir uma resistência mobilizada última. Assim, deve-
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se propor um método convencional de ruptura - e.g., através da fixação de um 

deslocamento da ponta relativo ao diâmetro da base - para adotar uma resistência 

mobilizada última, para o tubulão T7. 

• Em algumas séries, o tempo necessário para se alcançar a resistência 

estática do modelo CAPWAP, com a seqüência do carregamento, é praticamente 

constante. 

• Em princípio, pareceu que, aumentando-se a energia líquida de impacto 

(EMX), há um maior retardo no alcance da máxima resistência mobilizada, ainda que 

esta, via de regra, acompanhe o crescimento da energia aplicada ao sistema. 

• A velocidade, medida indiretamente no topo do tubulão atingiu maiores 

magnitudes com o aumento da energia, observando-se que praticamente em todas as 

séries de ensaio, o tempo para tornar-se negativa é o mesmo. Ademais, o tempo 

arbitrário para se alcançar a potência máxima do sistema é muito próximo entre 

todas as séries, assim como o tempo real em que as resistências deixam de ser as 

máximas mobilizadas, para, então, decrescerem, também é praticamente o mesmo, 

isto é, por volta de 48 .ms, após o impacto. 

• Integrando-se as curvas das potências desenvolvidas no impacto, em função 

do tempo, determinaram-se as energias desenvolvidas pelas resistências estáticas 

mobilizadas. 

• Verificou-se que há uma proporcionalidade entre essa energia e aquela 

correspondente à máxima líquida, aplicada ao sistema. Esta proporcionalidade era 

esperada acontecer até um certo ponto, a partir do qual qualquer acréscimo da 

energia líquida (EMX) acarretaria em um aumento muito maior da energia 

desenvolvida pela resistência estática (ERS), propiciando o traçado de uma assíntota 

vertical por esse ponto, indicando que atingiu-se a mobilização da resistência estática 

última. 

• Em algumas séries de ensaio, golpe a golpe, a eficiência de energia 

transferida (E1r) atinge um valor praticamente constante, porém, há algumas séries 
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em que ora há decréscimo, ora há incremento de E1r com EM.X. 

• Significante também é o fato de que, para os mesmos valores de energia 

potencial disponível (EPD), os índices E1r apresentaram valores razoavelmente 

próximos, ou seja, parece que as alturas de queda livre do martelo foram medidas 

com suficiente acurácia e que as perdas de energia do sistema de acionamento do 

martelo têm uma relevante constância, independentemente da altura de queda do 

martelo. 

• Outro fato interessante é o baixo valor de E1r, em praticamente todos os 

ensaios realizados. Geralmente, a faixa de variação fica entre 20 e 40 %, porém 

observando-se raras maiores eficiências, como a 4a série do tubulão T2 (próxima a 80 

%) e a }3 série do tubulão T3 (próxima a 60 %). 

• Os valores de quake de atrito (QS), para todas as séries analisadas, variaram 

entre O e 2,5 rnm, ou seja, alcançaram no máximo valor de 0,42 % do diâmetro do 

fbste dos tubulões. Estes valores estão dentro da faixa recomendada pela literatura 

especializada. 

• Os valores de quake de ponta (QT), para todas as séries analisadas, 

variaram na seguinte proporção: i) abaixo ele 5 nun: 28 %elo total (elo universo de 80 

golpes analisados); ii) entre 5 e 10 nun: 31 %; iii) entre 10,1 e 15 nun: 16 %; iv) 

entre 15,1 e 20 mm: 14 %; entre 21 e 30 mm: 11 %. Os valores são extremamente 

elevados, bem acima daqueles normalmente mencionados na literatura. O critério de 

se utilizar QT como valor igual ao diâmetro ela base (em milímetros), clivicliclo por 

120, gera um valor de 5 mm, para os tubulões de seção uniforme, e de 12,5 mm, para 

os tubulões de base alargada, respectivamente. Verificou-se que foram encontrados 

valores superiores até mesmo a seis vezes àqueles esperados para os tubulões retos. 

• Os maiores valores de coeficiente de amortecimento lateral de Smith (SS) 

encontrados situaram-se entre 1 ,41 e 7,161 s/m, bem acima daqueles reportados pela 

literatura técnica. 

• Os matores valores de coeficiente de amortecimento lateral do método 
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CASE (JS) encontrados variaram de 0,04 a O, I 5. Alguns destes valores - bem 

poucos, é verdade - estão dentro da banda de valores sugeridos por RAUSCHE et a/. 

(I985). 

• Pode-se acrescentar que os valores máximos de coeficiente de 

amortecimento de ponta de Srnith (ST), variaram de I ,9I a 5,0 s/m, bem superiores 

aos mencionados nas referências nacional e estrangeira. 

• Os valores máximos encontrados para coeficiente de amortecimento de 

ponta do método de CASE (JT), estão na faixa de O,I4 a 0,4I, que estão de acordo 

com aqueles mencionados por RAUSCHE et a/. (1985). 

• A razão QS/QT determinada está aquém do valor médio encontrado por 

DANZIGER (1991), da ordem de 0,7, numa faixa estudada pela autora, que variou 

de 0,4 a I ,4. Notou-se que o máximo valor encontrado foi de 0,8. 

• Quanto à razão entre SS e ST, há uma variação larga, de 0,55 a 9,63, 

portanto, muito acima daqueles normalmente encontrados na literatura. Contudo, há 

o relato de razão entre ambas as variáveis com valores até cerca de 20 vezes 

(SOARES et a/., 1984). Os valores encontrados por DANZIGER (1991) situaram-se 

entre 0,24 a 0,83, com média de 0,5. A razão entre JS e JT, à exceção do valor zero, 

variou de 0,17 a 7,50. Não se encontrou uma forma de se expressar uma correlação 

entre as resistências lateral (Rt) e de ponta (Rp), pois as variações não obedecem a um 

procedimento mensurável. 

• Percebeu-se que, à medida que os ensaios prosseguem, há uma tendência 

das energias calculadas e medidas convergirem para um valor razoavelmente 

próximo. Sob outro prisma, seria o mesmo que sugerir que, estando os tubulões 

submetidos a sucessivas cravações, o Princípio de Hamilton é mais bem validado 

quando o elemento de fi.mdação deixa de ser um elemento moldado in loco, para ser 

um elemento cravado. Este fato parece justificar porquê as resistências mobilizadas 

determinadas pelo método CHELLIS-VELLOSO aproximam-se das análises 

CAPWAP, quanto mais aplicam-se carregamentos sucessivos nos tubulões. 
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• Essa forma de tratar as várias energias da interação solo-fimdação, non 

nova, sed nove, conduz a um conceito diferente de se entender o processo de 

transferência de energias do sistema. Com efeito, em 80 % de todas as séries de 

carregamento, há uma mobilização crescente da energia de deformação elástica do 

elemento estrutural (EE), energia de deformação permanente do elemento estrutural 

no terreno (ES) e energia de deformação elástica do solo, abaixo da ponta do tubulão 

(EC) com EMX. 

• De uma maneira geral, os baixos valores de EE traduzem a grande rigidez 

do elemento estrutural dos tubulões. Já ES tem seus menores valores nas duas séries 

do tubulão T3, e os maiores, nas duas últimas séries do tubulão T2 e nas duas séries 

do tubulão T5. Nos tubulões de base alargada, há uma nítida tendência de ES 

diminuir com a sucessão das séries de carregamento; ao contrário, em tubulões de 

seção uniforme, o oposto se verifica. Quanto à EC, o fenômeno é inverso ao descrito 

acin1a. A lógica é simples: os tubulões retos foram os que apresentaram maiores 

penetrações líquidas (S) no terreno, daí os maiores valores de ES; por outro lado, os 

tubulões de base alargada apresentaram maiores valores de de K, e, daí, maiores 

valores de QT. Logo, as energias EC foram maiores, em relação às dos tubulões 

retos. 

• Os resultados acima expostos exprimem que todos os tubulões, de seção 

uniforme e de base alargada, apresentam a razão EE/T decrescente com o acréscimo 

de EMX; ademais, há o acompanhamento deste processo também na razão EC/T; 

porém, o inverso se verifica quando a relação é com ES/T. Os maiores valores de 

mobilização de EE/T foram nas duas séries do tubulão T3 e na 1 a série do tubulão 

T4, e os menores, na 2a série do tubulão TI e na 4a série do tubulão T2. Os maiores 

valores de ES/T são referentes aos tubulões de seção uniforme, enquanto os maiores 

valores de EC/T dizem respeito aos tubulões de base alargada. 

• Analisando os resultados, há uma nítida tendência da transferência de 

energias de deformação elástica do elemento estrutural (EE) e da energia de 

deformação elástica do solo abaixo da ponta do tubulão (EC), para a energia de 

deformação permanente do elemento estrutural no terreno (ES), em tubulões de 

seção uniforme. Em outras palavras, a nega cresce cada vez mais, caracterizando um 
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estado iminente de ruptura. Isto faz referendar mais uma vez da asserção contida nos 

tópicos precedentes, em que os tubulões T2, T5 e T6 apresentaram realmente uma 

condição de iminente ruptura fisica da ligação solo-fundação. 

• Por outro lado, há a tendência da transferência de energias de deformação 

elástica do elemento estrutural e da energia de deformação permanente do elemento 

estrutural no terreno, para a energia de deformação elástica do solo abaixo da ponta 

do tubulão, em tubulões de base alargada, em que pese o fato da relação EC/T 

diminuir com a evolução de EMX. Pode-se então ter uma idéia de que alguns 

tubulões de base alargada (notadamente o T7), maiores níveis de energia far-se-iam 

mister a fim de se atingir a condição iminente de ruptura física do sistema solo

fimdação. 

• O processo de transferência se dá como se a razão EE/T fosse 

paulatinamente diminuindo, até que chegaria a um limite, quando então o elemento 

de fundação penetra o terreno como um corpo rígido, e a energia liquida do sistema 

migra para a razão ES/T, numa condição limite que lembra a iminência de ruptura 

fisica do conjunto solo-fundação, principalmente nos tubulões retos. 

• A comparação entre os quakes de ponta, obtidos através do programa 

REBOUND (AOKI, 1990) e das análises CAPW AP, não conduziram a resultados 

satisfatórios, na maioria dos casos. De posse dos valores da energia EC, golpe a 

golpe, para os sete tubulões em estudo, foi então feita a verificação do cálculo do 

quake de ponta, através da equação EC = (RMO) x (QTc), onde QTc é o quake de 

ponta corrigido, balizado pela resistência estática RMO. Observou-se uma notável 

aproximação entre os valores encontrados de quake de ponta corrigido e aqueles 

determinados de acordo com o programa computacional REBOUND (C3). Também é 

notório o fato de que o quake é uma variável crescente com o nível de energia 

aplicado ao sistema. 

• A resistência RMO permite o conhecimento real do comportamento 

dinâmico do sistema solo-fimdação, pois é independente do valor dos coeficientes de 

amortecimento e, portanto, da subjetividade pessoal das análises. 
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• O procedimento de se por a resistência RMO como variável de referência, e 

daí estender as análises às demais variáveis do sistema, permite ajuizar que as 

variáveis possam ser comparadas entre si, quando surgem dúvidas acerca dos valores 

encontrados. É uma forma, portanto, de cercar o problema e se chegar a uma solução 

mais "fechada" possível. Assim, torna-se mais uma vez patente a necessidade de 

sempre se efetuar as análises CAPW AP não somente de um único golpe, mas de uma 

série deles, com o escopo de se averiguar a consistência dos resultados como um 

conjunto de dados, e não apenas de um dado isolado. 

• Para o martelo de 50 kN de peso, E1r decresce com EPD, enquanto que para 

o de 24 kN de peso, o inverso é verdadeiro. De qualquer sorte, há uma notável 

ineficiência do sistema de impacto na transmissão de energia ao sistema solo

tubulão. 

• Para o martelo de 50 kN de peso, a dispersão dos resultados de E1r aumenta 

com EPD, enquanto que o martelo de 24 kN, esta dispersão diminui. 

• Confrrmou-se, embora com pequena amostragem, a tradição prática de se 

preferir um martelo pesado, que caia de alturas pequenas, a martelos mais leves, que 

necessitam de maiores alturas para produzir a mesma EPD, para que as tensões 

induzidas não comprometam a estabilidade estrutural do elemento de fundação . 

• A maioria das tensões de cravação medidas está acima da teórica esperada, 

para um martelo de 50 kN de peso e altura de queda de quatro metros, que é de 13,5 

MPa; o mesmo raciocínio vale para a força máxima teórica esperada, porém, o 

encurtamento elástico medido é inferior ao previsto, que era de 4,8 nun. 

• Os valores de resistências estáticas totais, provenientes de provas de carga 

estáticas e dinânúcas, executada no mesmo campo experimental, têm valores 

próximos, diferindo-se, predominantemente, nos atritos laterais. A este propósito, 

algumas análises CAPW AP permitiram toda a concentração de atrito lateral em uma 

só região do fuste dos tubulões. 

• É imperativo também se acrescentar que, conforme citado por DARRAG & 
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LOVELL (1989), DANZIGER (1991) e RIKER & FELLENIUS (1992), o efeito das 

tensões residuais causa um cômputo da resistência de atrito lateral diferente do real, 

ainda que a resistência estática total não seja efetivamente muito afetada. Assim, tal 

fato pode reduzir sensivelmente a possibilidade de comparação entre as resistências 

estáticas, determinadas das provas de carga dinâmica e estática, ainda mais porque os 

elementos de fundação não são os mesmos e o tempo de realização dos ensaios 

também não são compatíveis. Pmianto, mesmo que essas comparações expressem 

uma condição sub censura, a razão singular de se apresentá-las resume-se em se ter 

um valor de referência das resistências estáticas mobilizadas. 

• Verificou-se a presença de tensões residuais, oriundas da seqüência de 

carregamento imposta ao elemento de fundação, através da diferença entre os 

deslocamentos no topo e na ponta da fundação. Com efeito, ao fu1al do registro, os 

deslocamentos do topo e da ponta não foram iguais, ou seja, o deslocamento elástico 

do fuste da fundação não era nulo. O valor do deslocamento do topo foi inferior ao 

da ponta, indicando que o fuste da fundação encontrava-se tracionado. 

• O maior valor do coeficiente de rigidez do solo (ks) encontrado (160 

k.N/mm) foi de cerca de 15 vezes inferior ao maior valor determinado por 

DANZIGER (1991), em retroanálises de registros dinâmicos de cravação em estacas 

utilizadas em fundações de plataformas marítimas, empregando o modelo de SMITH 

(1960). As razões por tão baixos valores de ks encontrados neste traballio, residem 

nos diminutos resultados de Rr e nos elevadíssimos valores de QT. 

• A resistência residual foi avaliada pela condição de "mola", do solo abaixo 

da base dos tubulões. A esta resistência, calculada por esta via, denominou-se 

"resistência residual" (Rr)· 

• Sistematicamente, houve uma forte tendência de proporcionalidade entre os 

somatórios das resistências residuais (acumuladas) e a variação de deslocamentos do 

fuste dos tubulões (deslocamentos acumulados), o mesmo não ocorrendo em relação 

aos valores individuais de Rr e (Dp - DMX). Por outro lado, nos tubulões de base 

alargada analisados, a situação é de crescimento entre ambas as variáveis. De uma 

maneira geral, o enquadramento aqui utilizado, em aventar a existência de tensões 
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residuais, sob efeito de carregamentos dinâmicos sucessivos, leva a crer em um 

procedimento nihil obstai. 

• Foi feita uma busca da mobilização da resistência residual, em relação à 

resistência de ponta (R/Rp), que mostra uma razão máxima em torno de 50 %, mas 

com valores médios na faixa de I O % a 15 %. 

• A hipótese 3, com tensão horizontal determinada pela relação Ko = 1 -

sen<P(s), utilizada na estimativa da resistência estática simulada (Rcs), a partir da 

aplicação da resistência ao cisalhamento de solo não saturado, foi a que conduziu a 

resultados mais satisfatórios de previsão, inclusive nas séries ele carregamento dos 

tubulões T4 e T7. Ademais, o tubulão T6 foi o que mostrou maior desvio entre Res e 

R, para todas as hipóteses de cálculo. Este fato faz valer a idéia concebida ao longo 

deste trabalho, de que a pré-inundação do solo realmente afetou drasticamente a 

resistência estática mobilizada do tubulão, com reduções da ordem de 42 a 62 %, em 

relação à resistência estática prevista. 

• Os tubulões T4 e T7, ao contrário dos demais, mostraram resistências 

mobilizadas até mesmo superiores às resistências previstas, reforçando a idéia de 

evolução crescente elas resistências mobilizadas com a seqüência de carregamento. 

Em que pese o fato de que as previsões aqui empregadas são para carregamento 

estático, novas pesquisas fazem-se mister, no sentido de se fazer a sinmlação de 

previsão para ensaios dinâmicos, mutalis mutandis. 

• Ficou patente a comprovação de que o PDA é uma poderosa ferramenta de 

análise do comportamento dinâmico do sistema solo-fundação (LIKINS et a/. , 1992). 

Entrementes, há que se ressalvar a questão da unicidade da solução apresentada. De 

fato, notou-se que alguns conjuntos de valores arbitrários - quakes, coeficientes de 

amortecimento, resistências, etc., levam a um mesmo valor de malch quality (MQ) 

(DANZIGER, 1991; MELLO, 1994; DANZIGER ela/., 1996). Ora, se a análise é 

feita por um profissional inexperiente, ou caso haja a necessidade que seja realizada 

em um reduzido período de tempo, pode haver a tendência de se adotar uma primeira 

solução que teoricamente não reflita a verdadeira condição do problema, ainda que o 

ajuste esteja em faixa adequada de valores. 
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• Assim, o hábito de se levar em conta apenas o último golpe de uma série de 

carregamentos, como acontece na prática da Engenharia, bem como em registro de 

várias referências bibliográficas nacional e estrangeira, reforça a idéia de que este 

golpe talvez não reflita em toda a sua grandeza o real comportamento dinâmico das 

fi.mdações. Esta situação se agrava quando o carregamento dinâmico obedece ao 

procedimento de energia crescente. Portanto, embora se reconheça que é 

praticamente improvável que, por exemplo, de urna série de dez golpes de um 

carregamento, haverá a análise de todos os golpes da série - pelo tempo despendido 

para se efetuar todas estas análises - faz-se mister a escolha de alguns golpes que 

representem as situações extremas (menores e maiores energias) e intermediárias. 

• Ademais, a escolha, de praxe, do último golpe de uma série de 

carregamento, faz com que o usuário não leve em conta o efeito das tensões 

residuais, oriundas dos impactos sucessivos do martelo, no topo dos elementos de 

fi.mdação, durante as análises efetuadas. Desta forma, a resistência estática 

mobilizada de atrito lateral pode apresentar valor irreal, não obstante a resistência 

estática total não sofi·er grande influência (DANZIGER, 1991; LIKINS et ai., 1992; 

RIKER & FELLENIUS, 1992). 

• O afastamento do fi.1ste, em relação ao solo circunvizinho ("descolamento"), 

pela ação dos golpes do martelo, que pode causar até mesmo uma completa perda de 

tensões horizontais efetivas sobre a parede dos tubulões (POSKITT, 1992), além dos 

baixos índices de resistência à penetração, ao longo do comprimento dos tubulões, 

contribuíram, porventura, para os baixos valores de resistências de atrito lateral, e 

também por sua distribuição caótica. 

• Ao se fazer a sinmlação CAPW AP utilizando a forma real dos tubulões de 

base alargada, os resultados foram sofríveis. Contudo, ao se fazer a base alargada dos 

tubulões, simulada como urna bucha (plug) (BEIM et ai., 1992), os resultados foram 

sensivelmente meU1orados. 

• Em situações onde o coeficiente de amortecimento excede o valor de 1,35 

s/m, e onde o solo circunvizinho ao elemento de fi.mdação se move, então o usuário é 

encorajado a utilizar o modelo de análise denominado radiation damping (LIKINS e/ 
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a/., 1992). Em algumas das análises efetuadas, que apresentaram altos valores de 

coeficiente de amortecimento, foi empregada esta opção de análise, contudo, os 

resultados foram desoladores. 

• A curva carga estática vs. deslocamento, impressa ao final da análise 

CAPWAP, não tem senso prático, uma vez que parte de um único golpe analisado, 

sem levar em conta a mobilização sucessiva das resistências estáticas. 

• Muitos autores empregam o método de Davisson (DAVISSON, 1970; 

FELLENIUS, 1980) para determinar a resistência estática mobilizada última, a partir 

de ensaios de carregamentos dinâmicos. Contudo, muitos deles utilizam, para 

determinar a capacidade de carga de estacas, através de provas de carga estática, os 

métodos de CHIN (1975), Van der VEEN (1953), etc. , que fornecem valores 

extrapolados diferentes entre si. Portanto, não há uma uniformização na forma de se 

determinar a resistência mobilizada última das estacas, daí, então, não ter sentido 

comparações entre resistências estáticas e dinâmicas. 

• Além disso, não há garantia de que os trabalhos relatados na literatura, 

sobre ensaios de carregamento dinâmicos, tenham mobilizado suficiente resistência, 

pela energia aplicada ao elemento de fundação; desta maneira, é de se esperar que os 

resultados sejam discrepantes, se a prova de carga estática foi levada até bem 

próxima à ruptura. Há ainda o problema do set-up do solo, pois algumas das provas 

de carga estáticas são realizadas algumas semanas após a instalação da fundação 

(LIKINS et ai., 1992), tornando sem efeito qualquer comparação entre as resistências 

mobilizadas por ambos os processos de carregamento. 
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Capítulo 7. 

SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS. 

Em função do que fora exposto neste tt·aball1o, e em conseqüência da 

necessidade contínua de aprofundamento de conhecimentos, sugere-se algumas 

linhas de pesquisa que podem vir a ser contempladas em estudos posteriores. 

I. Medidas de resistências e energias, em protótipos ou em modelos reduzidos, que 

procurassem simular, num mesmo terreno ou amostra de solo, três condições de 

suporte de base: a primeira, indubitavelmente, com o solo em suas condições 

naturais; a segunda, com a base do elemento de fundação apoiada em um solo com 

resistência exageradamente débil; a terceira, com a base apoiada em um solo com 

resistência extremamente elevada. A simulação da segunda condição poderia ser 

conseguida a partir da escavação do terreno abaixo da cota de apoio da base, com o 

posterior reaterro até esta cota, aproveitando o próprio material escavado, mas sem 

compactação - e de preferência com o material amolgado, em forma de lama. Para a 

simulação da terceira condição, novamente dever-se-ia proceder à escavação do solo 

abaixo da cota de apoio da base da fundação, mas com a realização do reaterro por 

meio da concretagem até a cota de apoio da base. Desta forma, a influência das 

condições de supotie da base seria verificada tanto no que diz respeito às resistências 

mobilizadas, quanto às energias medidas, sendo de grande valia a necessidade 

imperiosa de se levar o sistema até a ruptura estrutural do elemento de fundação. 

Poder-se-ia, assim, vislumbrar a transferência de carga, as energias consumidas no 

sistema solo-fundação, como um todo ou em separado, os limites efetivos reais 
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destas energias, eficiências de transferência de energia, encurtamento elástico do 

elemento estrutural, além de outras informações úteis, relacionadas ao 

comportamento dinâmico do sistema. 

2. Como registrado nos estudos de vários autores e aqui verificados neste traballio, os 

coeficientes de amortecimento do método CASE e de SMITH ( 1960), bem como os 

quakes, não são constantes absolutas do solo, mas variáveis que dependem 

consideravelmente do nível de energia aplicada, além, é claro, do próprio tipo de 

solo. Desta maneira, ensaios laboratoriais dinâmicos em amostras de solo poderiam 

melhor ajustar informações no que concerne a essas variáveis do modelo CAPW AP. 

Com os resultados destes ensaios, haveria a possibilidade de se criar um modelo 

adequado ao comportamento dinâmico de fundações profundas, em solos não 

saturados, especificamente, ou mais geralmente, para qualquer tipo e condição 

natural de solo. 

3. Muito tem-se reportado ao aumento da resistência estática mobilizada pelo efeito 

de set-up, através da diminuição de poro-pressão no interior do solo, e conseqüente 

aumento da tensão efetiva e da resistência ao cisall1amento na interface solo

fundação. Com a evolução nos processos de medição da umidade do solo, feita pela 

medição direta da constante dielétrica do solo, empregando-se o aparelho 

denominado TDR (Time Domain RejlectomeiJy), poder-se-ia então estudar a 

influência, golpe a golpe, do fenômeno do desenvolvimento das poro-pressões, zonas 

de atuação e sua posterior dissipação, na região da ponta e ao longo do fuste, durante 

e após a instalação de estacas pré-moldadas ou em estacas moldadas in loco . 

4. Em muitas situações da prática das obras civis, o Engenheiro de Fundações vê-se 

obrigado a liberar cotas de apoio de base de tubulões, ou até mesmo de sapatas, 

aplicando-se seu peso próprio a uma simples barra de aço, geralmente de 12,5 mm de 

diâmetro e 50 a 60 em de comprimento, a fim de que possa medir quanto esta barra 

penetra no terreno. Através do valor desta penetração, há uma idéia da pressão 

admissível do terreno a esta cota, pela experiência do Engenheiro com os solos da 

região. Ora, há um aparelho, utilizado rotineiramente em ensaio não destrutivo de 

concreto, denominado esclerômetro de SCHMIDT, que mede a energia remanescente 

- refletida pelo choque entre uma barra de percussão e a parede de concreto, a qual 
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se quer estimar a resistência estrutural -, em relação à energia incidente do elemento 

móvel, durante a realização da medição da dureza superficial do concreto. Crê-se que 

há no mercado internacional - devida às suas especificações técnicas, fornecidas em 

catálogo do fabricante -, um aparelho semelhante, aplicando o mesmo princípio 

acima exposto, sobre a superficie do terreno. Contudo, haveria de se fazer ensaios, 

levando-se em conta o tipo de solo, teor de umidade, profundidade do terreno, etc., a 

fim de se averiguar o emprego de tal aparelho em obras geotécnicas. Além disto, é 

imperativo saber efetivamente que medidas o aparelho faz, para que não haja erros 

de interpretação de resultados. A aplicação do Princípio de Hamilton deve ser 

indicada, com o intuito de se ter o completo conhecimento das várias parcelas de 

energia do sistema em análise. 

5. A questão das tensões residuais e de deformações do terreno, sob a ação de 

carregamentos estáticos e dinâmicos, em protótipos ou modelos reduzidos, pode ser 

tratada a partir da instalação de sensores para medição de cargas e de deformações, 

no solo circunvizinho ao fuste e abaixo da ponta do elemento de fundação, bem 

como neste próprio elemento. Deste modo, pode-se fazer um "mapeamento" da 

transferência de carga e de deformações do terreno, possibilitando, assim, o estudo 

do comportamento tensão vs. deformação - estático e dinâmico - do sistema solo

fundação. 



408 

REFERÊNCIAS BffiLIOGRÁFICAS. 

ABE, S. & THENDEAN, G. (1996). Hammer performance evaluations. In: 

International Conference on the Application of Stress-Wave The01y on Piles, 

V, v. único, p. 912-927. Proceedi.ngs o f the STRESSWA VE '96, Orlando, 

Florida, USA, 1996. 

ABOU-MATAR, H.; RAUSCHE, F.; THENDEAN, G.; LIKINS, G. & GOBLE, G. 

(1996). Wave equation soil constants from dynamic measurements on SPT. 

In: International COI?(erence on lhe Application of Stress-Wave The01y on 

Piles, V, v. único, p. 163-175. Proceedings of the STRESSWAVE '96, 

Orlando, Florida, USA, 1996. 

ABOUTAHA, M.; De ROECK, G. & Van IMPE, W.F. (1993). Bored versus 

displacement piles in sand-experi.mental study. In: Deep Foundations on 

Bored and Auger Piles, II, v. único, p. 157-162. Proceedings ofthe 2nd BAP, 

BALKEMA, Ghent, Belgium, 1993. 

ALBUQUERQUE, P.J.R. & CARVALHO, D. (1998). Previsão da capacidade de 

carga de estacas pré-moldadas através de provas de carga dinâmica e controle 

pelo repique. In: Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia 

Geotécnica, XI, v. 3, p. 1345-1349. Anais do 11° COMBRAMSEG, ABMS, 

Brasília, DF, 1998. 

ALONSO, U.R. ( 1989). Dimensionamento de fundações profundas. Ed. Edgard 

Blücher Ltda., São Paulo, SP, 1989. 

ALVIM, F.M.; CAMPOS, G.C. & VALVERDE, S. (1991). Testes de integridade de 

estacas. In: Seminário de Engenharia de Fundações Especiais, II, v. 1, p. 1-8. 

Anais do 2° SEFE, ABMS, São Paulo, SP, 1991. 

ANDREO, C.S.; GONÇALVES, C. & BERNARDES, G.P. (2000). Utilização do 

ensaio de carregamento dinâmico para avaliação da carga mobilizada em 

estacas quadradas cravadas em folhelho da Formação Taubaté/SP. In: 

Seminário de Engenharia de Fundações Especiais, IV, v. 1, p. 148-155. 

Anais do 4° SEFE, ABMS, São Paulo, SP, 2000. 

AOKI, N. (2000). Reflexões sobre o comportamento de sistema isolado de 

fundações. In: Seminário de Engenharia de Fundações Especiais, IV, v. 1, p. 

24-39. Anais do 4° SEFE, ABMS, São Paulo, SP, 2000. 



409 

AOKI, N. (1997). Determinação da capacidade de carga última de estaca cravada em 

ensaio de carregamento dinâmico de energia crescente. Tese de Doutorado. 

USP/São Carlos, Departamento de Geotecnia, 111 pág., 1997. 

AOKI, N. & CINTRA, J.C.A. (1997). New interpretations of the dynamic loading 

curves for driven piles based on the energy approach. In: Recent 

Developments in Soil and Pavements Mechanics, v. único, p. 467-472. 

Proceedings, BALKEMA, Rio de Janeiro, RJ, 1997. 

AOKI, N. & MELLO, V.F.B. (1992). Dynamic loading test curves. In: International 

Conference on lhe Application of Stress-Wave The01y to Piles, IV, v. único, 

p. 525-530. Proceedings of the 41h ICASWTP, BALKEMA, The Hauge, The 

Netherlands, 1992. 

AOKI, N. (1991 ). Carga admissível de estacas através de ensaios dinâmicos. In: 

Seminário de Engenharia de Fundações Especiais, 11, v. 2, p. 269-292. Anais 

do 2° SEFE, ABMS, São Paulo, SP, 1991. 

AOKI, N. (1990). Programa REBOUND. 

AOKl, N. & ALONSO, U.R. (1990). Avaliação da segurança em obras de estacas 

cravadas. In: Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia de 

Fundações, IX, v. 2, p. 321-324. Anais do 9° COMBRAMSEF, ABMS, 

Salvador, BA, 1990. 

AOKI, N.; ALONSO, U.R. & TRINDADE, O.A. (1990). Aplicação do registrador 

de deslocamento dinâmico (RDD) na avaliação da carga mobilizada em 

estacas cravadas. In: Simpósio sobre Instrumentação Geptécncia de Campo, 

v.1, p. 45-53 . Anais do SINGE0'90, ABMS, Rio de Janeiro, RJ, 1990. 

AOKI, N . ( 1989). A new dynamic load test concept. In: International Conference on 

Soil Mechanics and Foundation Engineering, XII. Proceedi.ngs for the 

Discussion Session 14: Drivability o f Piles, vol. 1, p. 1-3, Technical 

Committee on Pile Driving, 12th ICSMFE, Japanese Society of Soil 

Mechanics and Foundation Engineering, Rio de Janeiro, RJ, 1989. 

AOKI, N. & ALONSO, U.R. (1989). Correlation between different evaluation 

procedures of static and dynamic load tests and rebound. In: International 

Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, XII, v. 2, p. 

1115-1116. Proceedings of the 12th ICSMFE, BALKEMA, Rio de Janeiro, 

RJ, 1989. 



410 

AOKI, N. (1986). Controle in situ da capacidade de carga de estacas pré-fabricadas 

via repique elástico da cravação. Publicaçüo, ABMS, São Paulo, 1986, 48 

pág. 

AUTHIER, J. & FELLENIUS, B.H. ( l980a). Dynamic measurements as an 

inspection tool for discovering damage to spliced and unspliced precast 

concrete piles - two case histories. In: Inlernalional Seminar on lhe 

App/icalion of Slress-Wave The01y on Piles, v. único, p. 121-127. 

Proceedings ofthe ISASWTP, BALKEMA, Stockholm, Sweden, 1980. 

AUTIDER, J. & FELLENIUS, B.H. (1980b). Quake values determined from 

dynamic measurements. In: Inlernalional Seminar on lhe Applicalion of 

Slress-Wave The01y on Piles, v. único, p. 197-215. Proceedings of the 

ISASWTP, BALKEMA, Stockholm, Sweden, 1980. 

AZEVEDO Jr., N.; NIY AMA, S.; V AL VERDE, S.; MÜLLER, M. & YASSUDA, 

A.J. (1985). Provas de carga estáticas e dinâmicas em estacas metálicas 

cravadas. In: Seminário de Engenharia de Fundações Especiais, v. 1, p. 173-

183. Anais do SEFE, ABMS, São Paulo, SP, 1985. 

BALECH, J. & AOKI, N. (2000a). Medidas do quake da ponta em estacas cravadas 

em argila mole com ponta em solo residual de gnaisse. In: Seminário de 

Engenharia de Fundações Especiais, IV, v. 1, p. 238-248. Anais do 4° SEFE, 

ABMS, São Paulo, SP, 2000. 

BALECH, J. & AOKI, N. (2000b). Medidas de tensão dinâmica em estacas de ponta. 

In: Seminário de Engenharia de Fundações Especiais, IV, v. I, p. 249-259. 

Anais do 4° SEFE, ABMS, São Paulo, SP, 2000. 

BALTHAUS, H.G.; MESECK, H. & SEITZ, J. (1985). Dynamic pile tests- German 

practice. In: Inlernalional Con.ference on Soil Mechanics and Foundation 

Engineering, XT, v. 3, p. 1341-1346. Proceedings of the 11 nd ICSMFE, 

BALKEMA, San Francisco, California, USA, 1985. 

BEIM, J.W. (1999). Comunicação pessoal. PDI, Rio de Janeiro, RJ. 

BEIM, J.W. & AOKI, N. (1996). Dynamic load test method with variable energy. In: 

Inlernational Con.ference on the App/icalion o.f Slress-Wave The01y on Piles, 

V, v. único, p. 274-281. Proceedings of the STRESSWAVE '96, Orlando, 

Florida, USA, 1996. 

BEIM, J.W.; BEIM, G.K. & PARAÍSO, S.C. (1992). Dynamic testing of enlarged 

base :fi:anki piles. In: International Con.ference on the App/ication o.f Stress-



411 

Wave The01y to Piles, IV, v. único, p. 227-229. Proceedings of the 4111 

ICASWTP, BALKEMA, The Hauge, The Netherlands, 1992. 

BERINGEN, F.L.; Van HOOYDONK, W.R. & SCHAAP, L.H.J. (1980). Dynamic 

pile testing: an aid in ana1yzing driving behavior. In: lnlernalional Seminar 

on lhe Applicalion of Slress-Wave The01y on Piles, v. único, p. 77-97. 

Proceedings ofthe ISASWTP, BALKEMA, Stockholm, Sweden, 1980. 

BERNARDES, G.P.; GONÇALVES, C.; ANDREO, C.S. & FORTUNATO, S.G.S. 

(1998). Prova de carga dinâmica em uma estaca pré-fabricada apoiada em 

areia argilosa densa. In: Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e 

Engenharia Geolécnica, XI, v. 3, p. 1535-1341. Anais do 11° 

COMBRAMSEG, ABMS, Brasília, DF, 1998. 

BERNARDES, G.P. & NORDAL, S. (1991). Estudo da capacidade de carga de 

estacas modelo através de ensaios estáticos e dinâmicos. In: Seminário de 

Engenharia de Fundações Especiais, II, v. I, p. 17-30. Anais do 2° SEFE, 

ABMS, São Paulo, SP, 1991. 

BERNARDI, E.; CAMPOS, G.C. & MACHADO, J.R.A. (1991a). O método 

CAPW APC e sua aplicação no caso do campo experimental da 

EPUSP/ABEF. In: Seminário de Engenharia de Fundações Especiais, li, v. 

1, p. 31-39. Anais do 2° SEFE, ABMS, São Paulo, SP, 1991. 

BERNARDI, ~.; MACHADO, J.R.A.; DIONISI, A.; TANAKA, E.T. & 

MERICHELLI, M.P. (1991b). Uma avaliação do sistema IPTCASE/PC para 

aquisição e análise de dados de estacas cravadas. In: Seminário ele 

Engenharia ele Fundações Especiais, 11, v. l, p. 40-45. Anais do 2° SEFE, 

ABMS, São Paulo, SP, 1991. 

BROMS, B.B. & CHOO, L.P. (1988). A simple pile driving formula based on stress

wave measurements. In: lnlernalional Seminar on the Application o.f Slress

Wave The01y on Piles, III, v. único, p. 591-600. Proceedings of the 3rd 

ISASWTP, BALKEMA, Ottawa, Canada, 1988. 

BRIAUD, J.-L. & JEANJEAN, P. (1994). Load settlement curve method for spread 

footings on sand. SETTLEMENT '94, v. 2, no. GSP40, p. 1774-1804. 

Proceedings of ASCE Conference, College Station, Texas, USA, 1994. 

BUSTAMANTE, M.; GIANESELLI, L. & SCHREINER, C. (1992). Comparative 

study on the load bearing capacity of driven steel H piles in a layered marl. 

In: Internalional Conference on lhe Applicalion of Slress-Wave The01y lo 



412 

Piles, IV, v. único, p. 531-536. Proceedings of the 4111 ICASWTP, 

BALKEMA, The Hauge, The Netherlands, 1992. 

CAMPELO, N.S. (1994). Comportamento de estacas submetidas a esforços verticais 

de tração em solo colapsível. Dissertação de Mestrado. USP/São Carlos, 

Departamento de Geotecnia, 139 pág. 

CARNEIRO, B.J.I. (1999). Comportamento de tubulões a céu aberto, 

instrumentados, em solo não-saturado, colapsível. Tese de Doutorado. 

USP/São Carlos, Departamento de Geotecnia, 376 pág. 

CARNEIRO, B.J.I. (1994). Comportamento de estacas apiloadas em solo colapsível. 

Dissertação de Mestrado. USP/São Carlos, Departamento de Geotecnia, I 08 

pág. 

CARVALHO, D. (1991). Análise de cargas últimas à tração de estacas escavadas, 

instrumentadas, em campo experimental de São Carlos - SP. Tese de 

Doutorado. USP/São Carlos, Departamento de Geotecnia, 204 pág. 

CASTRO, G.R. & HEMSI, P.S. (1996). Efeito do tempo na resistência de estacas 

cravadas na baixada santista. In: Seminário de Engenharia de Fundações 

Especiais, III, v. 2, p. 73-76. Anais do 3° SEFE, ABMS, São Paulo, SP, 1996. 

CHAN, W.T.; CHOW, Y.K. & LIU, L.F. (1995). Neural network: an alternative to 

pile driving formulas. Computers and Geotechnics, v. 17, no . 2, p. 135-156, 

1995. 

CHELLIS, R.D. ( 1951 ). Pile Foundations: The01y- Design - Practice. McGraw-Hill 

Book Company, Inc., New York, NY, USA, 1951. 

CHIN, F.K. (1970). Estimation ofthe ultimate load ofpiles not carried to failure. In: 

Southeast Asian Geotechnica/ Conference, 11, p. 81-90. Proceedings of 2nd 

SEAGC, 1970. 

CHOW, Y.K.; CHAN, W.T.; LIU, L.F. & LEE, S.L. (1995). Prediction of pile 

capacity fi·om stress-wave measurements: a neural network approach. 

lnternational Journal for Numerica/ and Analytical Method in 

Geomechanics, v. 19, no. 2, p. 107-126, 1995. 

CINTRA, J.C.A. & CARNEIRO, B.J.I. (1998). Ampliação do campo experimental 

de Fundações da USP/São Carlos. In: Congresso Brasileiro de Mecânica dos 

Solos e Engenharia Geotécnica, XI, v. 3, p. 1505-1510. Anais do 11° 

COMBRAMSEG, ABMS, Brasília, DF, 1998. 



413 

CINTRA, J.C.A.; CARVALHO, D.; GIACHETI, H.L.; BORTOLUCCI, A.A. & 

ALBIERO, J.H. (1991 ) . Campo experimental de fundações em São Carlos. 

In: Seminário de Engenharia de Fundações Especiais, II, v. 1, p. 96-105. 

Anais do 2° SEFE, ABMS, São Paulo, SP, 1991. 

CLOUGH, R.W. & PENZIEN, J. (1975). Dynamics of Structures. McGraw-Hill 

Book Company, Inc., New York, USA, 1975. 

CORTÉ, J.F. & BUST AMANTE, M. (1985). Experimental evaluation o f the 

determination of pile bearing capacity from dynamic tests. In: International 

Conference 011 the App/ication of Stress-Wave The01y 011 Piles, 2, v. único, p. 

17-24. Proceedings of the 2nd ICASWTP, BALKEMA, Stockholm, Sweden, 

1984. 

COSTA, Y.D.J. (1999). Estudo do comportamento de solo não saturado através de 

provas de carga em placa. Dissertaçcio de Mestrado. USP/São Carlos, 

Departamento de Geotecnia, 138 pág. 

COSTA, L.M.; LOPES, F.R. & DANZIGER, B.R. (1994). Consideração das tensões 

residuais de cravação na previsão da curva carga-recalque de estacas. In: 

Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia de Fundações, X, 

v. 1, p. 143-150. Anais do 10° CO.MBRAMSEF, ABMS, Foz do Iguaçu, PR, 

1994. 

CUMMINGS, A. E. (1940). Dynamic Pile Driving Formulas. Journal of Boston 

Society ofCivil E11gineers, v. 27, p. 6-27, 1940. 

CUTHBERT, L.G.; DOLWIN, J.E. & POSKITT, T.J. (1980). An instrumentation 

system for monitoring piling. In: International Seminar on the Application of 

Stress-Wave The01y on Piles, v. único, p. 53-67. Proceedings of the 

ISASWTP, BALKEMA, Stockholm, Sweden, 1980. 

DANZIGER, B.R.; LOPES, F.R.; COSTA, A.M. & PACHECO, M.P. (1996). A 

discussion on the uniqueness o f CAPW AP-type analyses. In: International 

Conference on the App/ication of Stress-Wave The01y on Piles, 5, v. único, p. 

394-408. Proceedings of the STRESSWAVE '96, Orlando, Florida, USA, 

1996. 

DANZIGER, B.R.; COSTA, A.M.; LOPES, F.R. & PACHECO, M.P.P. (1993). A 

retroanálise de sinais de cravação de estacas: observações registradas e sua 

interpretação. Solos e Rochas, v. l6, n°. 4, p. 313-323. ABMS, São Paulo, SP, 

1993. 



414 

DANZINGER, B.R. (1991). Análise dinâmica da cravação de estacas. Tese de 

Doutorado. COPPEIUFRJ, Rio de Janeiro, RJ, 555 pág. 

DARRAG, A.A. & LOVELL, C.W. (1989). A simplified procedure for predicting 

residual stresses for piles. In: International Conference on Soil Mechanics 

and Foundation Engineering, XII, v. 2, p. 1127-1130. Proceedings ofthe 12"d 

ICSMFE, BALKEMA, Rio de Janeiro, RJ, 1989. 

DAVISSON, M.T. (1970). Static measmements of pile behavior. Design and 

Insta/lation o f Cellular Structures. Envo. Publislúng Co., p. 159-164, 1970. 

De BEER, E. ( 1988). Diferent behavior o f bored and driven piles. In: Deep 

Foundations on Bored and Auger Piles, v. único, p. 47-82. Proceedings ofthe 

1st BAP, BALKEMA, Ghent, Belgium, 1988. 

DÉCOURT, L. (1994). Fundações e interação solo-estrutura. In: Congresso 

Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia de Fundações, X, 1 a Sessão 

Técnica, v. Pós-Congresso, p. 179-206. Anais do 10° COMBRAMSEF, 

ABMS, Foz do Iguaçu, PR, 1994. 

EDIL, T.B. & RAHMAN, M.A.A. (1993). Shaft resistance ofmodel pile in granular 

soil. (1993). In: Deep Foundations on Bored and Auger Piles, 11, v. único, p. 

279-284. Proceedings ofthe 2"d BAP, BALKEMA, Ghent, Belgium, 1993. 

ENGLAND, M. (1993). A method of analysis of stress induced displacements in 

soils with respect to time. In: Deep Foundations on Bored and Auger Piles, 

11, v. único, p. 241-246. Proceedings of the 2"d BAP, BALKEMA, Ghent, 

Belgium, 1993. 

FELLEN1US, B.H.; EDDE, R.D. & BERIAULT, L.L. (1992). Dynamic and static 

testing for pile capacity in a fine-grained soil. In: International Conference on 

the Applicalion of Stress-Wave The01y to Piles, IV, v. único, p. 401-408. 

Proceedings o f the 4th ICASWTP, BALKEMA, The Hauge, The Netherlands, 

1992. 

FELLEN1US, B.H. (1980). The analysis of results fi·om routine pile load tests. 

Ground Engineering, v. 13, no. 6, p. 19-31, 1980. 

FERNANDES, J. C. S. (1995). Gmpos de estacas escavadas de pequeno diâmetro em 

solo colapsível. Dissertação de Mestrado. USP/Carlos, Departamento de 

Getoecnia. 78 pág. 

FINNO, R. J.; ACHILLE, J; CHEN, H. C; COSMAO, T; PARK, J. B; PICARD, J. 

N; SMITH, D. L; WILLIAMS, G. P. (1989). Summary of pile capacity 



415 

predictions and comparison with observed behaviour. Pile Prediction 

Symposium. Geotechnical Special Publication, ASCE, no. 23, New York, 

NY, USA, pág. 356-385, 1989. 

FOREHAND, P.W. & REESE, Jr., J.L. (1964). Prediction of pile capacity by the 

wave equation. Journal of lhe Soil Mechanics an.f Foundation Division. 

Proceedings ofthe ASCE, v. 90, no. SM2, p. 1-25, 1964. 

FOX, E.N. (1932). Stress phenomena occuring in pile driving. Engineering, no. 2, p. 

263-265, 1932. 

GLANVILLE, W.H.; GRIME, G.; FOX, E. N. & DAVIES, W.W. (1938). An 

investigation of the stresses in reiforced concrete piles during driving. 

British Building Research Board Technology, no. 20, p. 1-11 O, DSIR, 

London, England, 1938. 

GOBLE, G. & LIKINS, G. (1996). On the application of PDA dynamic pile testing. 

In: International Conference on lhe Application of Stress-Wave Themy on 

Piles, 5, v. único, p. 263-273. Proceedings of the STRESSWAVE ' 96, 

Orlando, Florida, USA, 1996. 

GOBLE, G.G. & HUSSEIN, M. (1994). Dynanuc pile testing in practice. In: 

International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, 

XIII, v. 1, p. 713-716. Proceedings of the 13111 ICSMFE, New dellú, India, 

1994. 

GOBLE, G.G. & ABOU-MATAR, H. (1992). Deternúnation ofwave equations soil 

constants fi·om the standard penetration test. In: International Con.ference on 

the Application of Stress-Wave Themy to Piles, IV, v. único, p. 99-103. 

Proceedings ofthe 4111 ICASWTP, BALKEMA, The Hauge, The Netherlands, 

1992. 

GOBLE, G. & HERY, P. (1985). Influence of residual forces on pile driveability 

analysis. In: International Conference on lhe Application of Stress-Wave 

Themy on Piles, 2, v. único, p. 154-161. Proceedings o f the 2"d ICASWTP, 

BALKEMA, Stockholm, Sweden, 1984. 

GOBLE, G.G.; RAUSCHE, F. & LIKINS Jr., G.E. (1980). The analysis of pile 

driving - a state-of-the-art. In: International Seminar on lhe Application of 

Stress-Wave Themy on Piles, v. único, p. 131-161. Proceedings of the 

ISASWTP, BALKEMA, Stockholm, Sweden, 1980. 



416 

GOBLE, G.G.; WALKER, F.K. & RAUSCHE, F. (1972). Pile bearing capacity 

predictions vs. performance. In: Speciality Conference on PeJformance on 

Deep Foundations, Session IV, Purdue University, W. Lafayete, Indiana, 

USA, p. 1243-1258, 1972. 

GOMES, R.C. & LOPES, F.R. (1986). Uma avaliação de métodos de controle da 

cravação de estacas. In: Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e 

Engenharia de Fundações, VIII, v. 1, p. 709-716. Anais do 8° 

COMBRAMSEF, ABMS, Porto Alegre, RS, 1986. 

GONÇALVES, C.; ANDREO, C.S;.FORTUNATO, S.G.S. & BERNARDES, G.P 

(1998). Estudo da relaxação em uma estaca pré-fabricada através de ensaios 

de carregamentos dinâmicos. In: Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos 

e Engenharia Geotécnica, XI, v. 3, p. 1543-1548. Anais do XI 

COMBRAMSEG, ABMS, Brasília, DF, 1998. 

GONÇALVES, C.; BERNARDES, G.P.; ANDREO, C.S. & FORTUNATO, S.G.S. 

( 1996). Medição de deformações elásticas elevadas durante a cravação de 

estacas em areia medianamente compacta. In: Seminário de Engenharia de 

Fundações Especiais, III, v. 2, p. 15-23. Anais do 3° SEFE, ABMS, São 

Paulo, SP, 1996. 

GONÇALVES, C. (1991). Tensões de tração em estacas pré-moldadas de concreto 

protendido durante a cravação. In: Seminário de Engenharia de Fundações 

Especiais, II, v. 1, p. 153-160. Anais do 2° SEFE, ABMS, São Paulo, SP, 

1991. 

GONIN, H.; COELUS, G. & LEONARD, M.S.M. (1985). Theory and performance 

o f a new dynamic method o f pile testing. In: International Conference on the 

Application of Stress-Wave The01y on Piles, 2, v. único, p. 403-410. 

Proceedings ofthe 2nd ICASWTP, BALKEMA, Stockholm, Sweden, 1984. 

GRÂVARE, C.-J.; HERMANSSON, I. & SVENSSON, T. (1992). Dynamic testing 

on piles in cohesive soil. In: International Conference on the Application of 

Slress-Wave The01y lo Piles, IV, v. único, p. 409-411. Proceedings ofthe 4111 

ICASWTP, BALKEMA, The Hauge, The Netherlands, 1992. 

GRÃ V ARE, C.-J. & HERMANSSON, I. (1980). Practical experience of stress wave 

measurements. In: lnlernational Seminar on lhe Application of Stress-Wave 

The01y on Piles, v. útúco, p. 99-120. Proceedings of the ISASWTP, 

BALKEMA, Stockholm, Sweden, 1980. 



417 

GRIME, G. (1933). The measurement of impact stresses 111 concrete. Building 

Research Slalion, London, England, p. 196-204, 1933. 

GRL (1996). CAPWAP Manual. Goble, Rausche, Likins & Associates, Inc., 

Cleveland, Ohio, USA, 1996. 

HANNIGAN, P.J. (1985). Large quakes developed during driving of low 

displacement piles. In: Inlernalional Conference 011 lhe Applicalion of Slress

Wave The01y on Piles, 2, v. único, p. 118-125. Proceedings of the 2"d 

ICASWTP, BALKEMA, Stockholm, Sweden, 1984. 

HARTUNG, M. MEIER, K. & RODATZ, W. (1992). Integrity testing on model 

piles. In: !111ernalional Conjere11ce on lhe Applicalio11 of Stress-Wave The01y 

lo Piles, IV, v. único, p. 265-269. Proceedings of the 4th ICASWTP, 

BALKEMA, The Hauge, The Netherlands, 1992. 

HOLEYMAN, A. E. ( 1992). Technology o f pile dynamic testing. In: Inlernalional 

Conference 011 lhe Application of Slress-Wave The01y to Piles, IV, v. único, 

p. 195-215. Proceedings ofthe 4111 ICASWTP, BALKEMA, The Hauge, The 

Netherlands, 1992. 

HOLM, G.; JANSSON, M. & MÜLLER, B. (1985). Dynamic and static load testing 

offi:iction piles in loose sand. In: fnlernalional Co11jere11ce 011 lhe Application 

of Slress-Wave The01y 011 Piles, II, v. único, p. 240-243. Proceedings of the 

2"d ICASWTP, BALKEMA, Stockholm, Sweden, 1984. 

HUSSEIN, M.; LIKINS, G. & RAUSCHE, F. (1996). Selection of a hammer for 

high-strain dynamic testing of cast-in-place shafts. In: f11ternalional 

Conference on lhe Applicalion ofStress-Wave The01y on Piles, V, v. único, p. 

759-772. Proceedings of the STRESSWA VE '96, Orlando, Florida, USA, 

1996. 

HUSSEIN, M. & LIKINS, G. (1995). Dynamic testing of pile foundations during 

construction. In: Restruc1uri11g: America and Beyond, XIII, p. 1349-1364. 

Proceedings of Structures Congress, Structural Division, ASCE, Boston, 

Massachusetts, USA, 1995. 

HUSSEIN, M.; LJKINS, G.E. & HANNIGAN, P.J. (1993). Pile evaluation by 

dynamic testing during restrike. In: Soulheast Asian Geolechnical 

Conference, XI, p. 535-539. Proceedings of 11th SEAGC, Singapore, 1993. 

HUSSEIN, M.; RAUSCHE, F. & LIKINS, G. (1992). Dynanúcs of pile driving as a 

function of ram drop height. In: Internalional Conference on lhe Application 



418 

of Stress-Wave The01y to Piles, IV, v. único, p. 421-424. Proceedings of the 

41
h ICASWTP, BALKEMA, The Hauge, The Netherlands, 1992. 

ISSACS, D. V. (1931). Reiforced concrete pile formulae. Transactions Instilution of 

Engineers, Australia, v. XII, no. 370, p. 305-323, 1931. 

llANREN, D. & SlllHONG, Z. (1992). The appraisal of results fi:om PDA high 

strain dynamic tests on large and long drilled piles. In: Internationa/ 

Conference on lhe Application of Stress-Wave The01y to Piles, IV, v. útúco, 

p. 271-278. Proceedings ofthe 41
h ICASWTP, BALKEMA, The Hauge, The 

Netherlands, 1992. 

KORMANN, A.C.M.; CHAMECKIM P.R.; RUSSO NETO, L.; ANTONIUTTI 

NETO, L. & BERNARDES, G.P. (2000). Estacas hélice contínua em argila 

sobreadensada: comportamento em provas de carga estáticas e dinâmicas. In: 

Seminário de Engenharia de Fundações Especiais, IV, v. 1, p. 58-70. Anais 

do 4° SEFE, ABMS, São Paulo, SP, 2000. 

LANGHAAR, H.L. (1962). Energy methods in Applied Mechanics. Jolm Wiley & 

Sons, Inc., New York, NY, USA, 1962. 

LAZO, G. & MASSAD, F. (1996). Estacas cravadas rígidas em compressão axial: 

método de análise considerando as cargas residuais. In: Seminário de 

Engenharia de Fundações E~peciais, III, v. 2, p. 1-13. Anais do 3° SEFE, 

ABMS, São Paulo, SP, 1996. 

LI, D.-Q. & LI, C.-Y. (1996). The combined utilization of the static loading test and 

the dynamic test for piles. In: International Conference on lhe Application of 

Stress-Wave The01y on Piles, 5, v. único, p. 506-517. Proceedings of the 

STRESSWA VE '96, Orlando, Florida, USA, 1996. 

LI, D.-Q. (1992). Applicability of high strain dynanúc testi.ng to Jarge diameter cast

in-place piles. In: International Conference on lhe Application of Stress-Wave 

The01y to Piles, IV, v. único, p. 247-251. Proceedings ofthe 4111 ICASWTP, 

BALKEMA, The Hauge, The Netherlands, 1992. 

LIBÓRIO, J.B.L. (1997). Comunicação pessoal. USP/São Carlos, Departamento de 

Arquitetura e Urbanismo. 

LIKINS, G. (1997). "Helpful hints" for field testing and data interpretation using the 

Pile Driving Analyzer. PDA Users Day 1997. Pile Dynamics, Inc., Cleveland, 

Olúo, USA, 1997. 



419 

LIKINS, G.; RAUSCHE, F.; THENDEAN, G. & SVINKIN, M. (1996). CAPWAP 

correlation studies. In: International Conference on lhe Application of Stress

Wave Themy on Piles, 5, v. único, p. 447-464. Proceedings of the 

STRESSWA VE '96, Orlando, Florida, USA, 1996. 

LIKINS, G.E.; & HUSSEIN, M.H. (1995). High-strain dynamic testing of drilled 

shafts and cast-in-place piles. Deep Foundatio11s l11stitute. Proceedings of the 

20111 Annual Members, Conference and Meeting, Charleston, South Carolina, 

USA, 1995. 

LIKINS, G.; RAUSCHE, F.; :rvtiNER, R. & HUSSEIN, M. (1993). Verification of 

deep foundations by NDT methods. Desig11 a11d Pe1_forma11ce of Deep 

Foundalio11s, Geotech11ical Special Publicatio11, no. 38, ASCE, p. 76-90, 

1993. 

LIKINS, G.; DiMAGGIO, J.; RAUSCHE, F. & TEFERRA, W. (1992a). A solution 

for high damping constants in sands. In: l11ternatio11al Co11.fere11ce on lhe 

Applicatio11 of Stress-Wave Themy to Piles, IV, v. único, p. 117-120. 

Proceedings ofthe 4111 ICASWTP, BALKEMA, The Hauge, The Netherlands, 

1992. 

LIKINS, G.; RAUSCHE, F. & PETERMAN, D. (1992b). Dynamic pile testing and 

analysis using expert system methods. In: I11ternatio11al Co11.fere11ce 011 the 

Applicatio11 of Stress-Wave Themy to Piles, IV, v. único, p. 429-432. 

Proceedings ofthe 4111 ICASWTP, BALKEMA, The Hauge, The Netherlands, 

1992. 

LIKINS Jr., G.E. (1985). Field measurements and the pile driving analyzer. In: 

l11ternatio11al Co11.fere11ce 011 lhe Applicatio11 of Stress-Wave Themy on Piles, 

2, v. único, p. 298-305. Proceedings of the 2"d ICASWTP, BALKEMA, 

Stockholm, Sweden, 1984. 

LIMA, F.M.A. (1999). Análise de prova de carga dinâmica em estacas metálicas do 

tipo trilho. Dissertação de Mestrado. USP/São Carlos, Departamento de 

Geotecnia. 

LIU, L.F.; CHOW, Y.K. & CHAN, W.T. (1996a). Stress wave match.ing by neural 

network. In: l11ternatio11al Conference on the App/ication of Stress-Wave 

Themy on Piles, 5, v. único, p. 420-434. Proceedings o f the STRESSW AVE 

'96, Orlando, Florida, USA, 1996. 



420 

LIU, C.; LIN, Q.-Y. & SHI, F. (1996b). Determination of the bearing capacity of 

large-diameter cast-in-situ piles by high-strain pile-testing. In: lnternational 

Conference on lhe Application ofStress-Wave Themy on Piles, 5, v. único, p. 

797-804. Proceedings of the STRESSWA VE '96, Orlando, Florida, USA, 

1996. 

LIU, C.; LIN, Q. & ZHANG, H. (1992). The application of PDA on weak soil in 

Fujian, China. In: lnternational Conference on the Application of Stress

Wave Themy to Piles, IV, v. único, p. 279-283. Proceedings of the 4111 

ICASWTP, BALKEMA, The Hauge, The Netherlands, 1992. 

LIZI, X. (1985). Determination o f bearing capacity o f piles fi·om measured values o f 

peak driving forces and penetrations. In: lnternational Conference on the 

Application of Stress-Wave Themy on Piles, 11, v. único, p. 50-57. 

Proceedings ofthe 211
d ICASWTP, BALKEMA, Stockholm, Sweden, 1984. 

LIZZI, F. (1988). The load bearing capacity of bored piles, a problem not yet 

satisfactorily solved - some proposals: Diferent behavior o f bored and driven 

piles. In: Deep Foundations on Bored and Auger Piles, v. único, p. 443-450. 

Proceedings ofthe 151 BAP, BALKEMA, Ghent, Belgium, 1988. 

LODI, P.C. (1998). Aplicação do modelo Cam-Clay Modificado, a un1 solo arenoso. 

Dissertação de Mestrado. USP/São Carlos, Departamento de Geotecnia, 144 

pág. 

MACHADO, S.L. (1998). Aplicação de conceitos de elastoplasticidade a solos não 

saturados. Tese de Doutorado. USP/São Carlos, Departamento de Geotecnia, 

361 pág. 

MACHADO, J.R.A. (1995). A avaliação da capacidade de carga de estacas, com 

base no repique elástico medido no final da cravação. Disserlaçclo de 

Mestrado. EPIUSP, São Paulo, 1995,271 pág. 

MACHADO, J.R.A.; CAMPOS, G.C. & DIONISI, A. (1994). Estimativa da 

capacidade de carga de estacas através do sistema IPTCASE. In: Congresso 

Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, X, v. I , p. 183-

190. Anais do 10° COMBRAMSEG, ABMS, Foz do Iguaçu, PR, 1994. 

MACHADO, R.A. & DIONISI, A. (1991). Repicômetro: um sistema para medição 

do repique elástico de estacas. In: Seminário de Engenharia de Fundações 

Especiais, 11, v. l, p. 227-234. Anais do 2° SEFE, ABMS, São Paulo, SP, 

1991. 



421 

MANTILLA, J.N.R. (1992). Comportamento de estacas escavadas, instrumentadas, à 

compressão. Tese de Doutorado. USP/São Carlos, Departamento de 

Geotecnia, 236 pág. 

MARTINS, J.A.A. & SILVA, A.B. (1990a). Acelerômetros para medidas de 

vibração de impacto. In: Simpósio sobre Instrumentaçc7o Geotécnica de 

Campo, v. 1, p. 53-60. Anais do SINGE0'90. ABMS, Rio de janeiro, RJ, 

1990. 

MARTINS, J.A.A. & SILVA, A.B. ( 1990b ). Instrumentação da cravação de estacas. 

In: Simpósio sobre Instrumentaçcio Geotécnica de Campo, v. 1, p. 37-44. 

Anais do STNGE0'90. ABMS, Rio de janeiro, RJ, 1990. 

MASSAD, F. (1994). Considerações sobre a forma da curva carga-recalque de 

estacas solicitadas axialmente. Publicaçc7o 45/94. USP/São Carlos, 

Departamento de Geotecnia, 35 pág, 1994. 

MASSAD, F. (1993). Sobre a interpretação de provas de carga em estacas, 

considerando as cargas residuais na ponta e a reversão do atrito lateral. Parte 

II: estacas atravessando camada de solo mais fraca e embutidas em solo mais 

resistente. Solos e Rochas. ABMS, São Paulo, SP, v. 16, n°. 2, p. 93-112, 

1993. 

MASSAD, F. (1992). Sobre a interpretação de provas de carga em estacas, 

considerando as cargas residuais na ponta e a reversão do atrito lateral. Parte 

I: solos relativamente homogêneos. Solos e Rochas. ABMS, São Paulo, SP, v. 

15, n°. 2, p. 103-115, 1992. 

MASSAD, F. ( 1991 ) . Análise da transferência de carga em duas estacas 

instrumentadas, quando submetidas a compressão axial. In: Seminário de 

Engenharia de Fundações Especiais, II, v. 1, p. 235-244. Anais do 2° SEFE, 

ABMS, São Paulo, SP, 1991. 

MASSARSCH, K.R. ( 1992). Static and dynamic soil displacements caused by pile 

driving. In: International Conference on lhe Application of Stress-Wave 

The01y to Piles, IV, v. único, p. 15-24. Proceedings of the 4111 ICASWTP, 

BALKEMA, The Hauge, The Netherlands, 1992. 

MATSUO, M.; SUGAI, M.; NAKATA, S. & KOSEKI, T. (1989). A method of 

evaluation o f the bearing capacity o f steel pipe pile by dynarnic displacement 

wave of pile tops. In: International Conference on Soil Mechanics and 

Foundation Engineering, XII. Proceedings for the Discussion Session 14: 



422 

Drivability o f Piles, vol. I, p. 13-16, Technical Committee on Pile Drivi.ng, 

12111 ICSMFE, Japanese Society of Soil Mechanics and Foundation 

Engineering, Rio de Janeiro, RJ, 1989. 

MEIROVITCH, L.( 1970). Methods o f analytica/ dynamics. McGraw-HiU Book Co., 

New York, NY, USA, 1970. 

MELLO, J.R.C. (1994). Procedimento para análise de cravabilidade baseado em 

dados de cravação prévia na locação. In: Congresso Brasileiro de Mecânica 

dos Solos e Engenharia de Fundações, X, v. 3, p. 717-723. Anais do 10° 

COMBRAMSEG, ABMS, Foz do Iguaçu, PR, 1994. 

MELLO, V.F.B. & AOKI, N. (1993). Updating realism on large-diameter bored 

piles. In: Deep Foundations on Bored and Auger Piles, 11, v. único, p. 35-42. 

Proceedings ofthe 2"d BAP, BALKEMA, Ghent, Belgium, 1993. 

MELLO, J.R.C. & GALGOUL, N.S. (1992). Pili.ng and monitori.ng oflarge diameter 

closed-toe pipe piles. In: lnternational Conference on the Application of 

Stress-Wave The01y to Piles, IV, v. único, p. 443-448. Proceedings of the 4111 

ICASWfP, BALKEMA, The Hauge, The Netherla.nds, 1992. 

MENEZES, S.M.; CARVALHO, D. & SOUZA, T.M. (2000a). Controle in situ da 

capacidade de carga - parte I. In: Seminário de Engenharia de Fundações 

Especiais, IV, v. I , p. 373-378. Anais do 4° SEFE, ABMS, São Paulo, SP, 

2000. 

MENEZES, S.M.; CARVALHO, D. & SOUZA, T.M. (2000b). Controle in situ da 

capacidade de carga - pru1e 11. In: Seminário de Engenharia de Fundações 

Especiais, IV, v. 1, p. 387-392. Anais do 4° SEFE, ABMS, São Paulo, SP, 

2000. 

MENEZES, S.M.; CARVALHO, D. & SOUZA, T.M. (2000c). Medição de cargas 

residuais em estacas cravadas em solo arenoso de alta porosidade. In: 

Seminário de Engenharia de Fundações Especiais, IV, v. I, p. 379-386. 

Anais do 4° SEFE, ABMS, São Paulo, SP, 2000. 

MENEZES, S.M. ( 1990). Correlações entre ensaios de penetração (SPT e CPT) e os 

resultados de ensaios de laboratório para a região de São Carlos, SP. 

Dissertação de Mestrado. USP/São Carlos, Departamento de Geotecnia, 194 

pág. 

MEYERHOF, G.G. (1988). Some problems in predicting behavior of bored pile 

foundations: Diferent behavior of bored and driven piles. In: Deep 



423 

Foundations on Bored and Auger Piles, v. único, p. 133-143. Proceedi.ngs of 

the 151 BAP, BALKEMA, Ghent, Belgium, 1988. 

MJDDENDORP, B. & Van BREDERODE, P.J. (1985). Skin fi:iction models for 

sand fi:om static and dynamic laboratory load tests. In: International 

Conference on lhe Applicalion o f Stress-Wave The01y on Piles, 2, v. único, p . 

210-220. Proceedings of the 2"d ICASWTP, BALKEMA, Stockholm, 

Sweden, 1984. 

MJGUEL, M.G. (1996). Execução e análise de provas de carga horizontal em estacas 

em solo colapsível. Dissertaçcio de Mestrado. USP/São Carlos, 

Departamento de Geotecnia, 195 pág. 

MJZIKOS, J.P. & FOURNIER, J. (1985). Dynamic and static shaft frictions of open

ended piles in cohesive soils. In: Internalional Conference on lhe Applicalion 

of Stress-Wave The01y on Piles, 2, v. único, p. 186-193. Proceedings ofthe 

2nd ICASWTP, BALKEMA, Stockholm, Sweden, 1984. 

MUKADDAM, M.A. & ISKANDARANI, W.M. (1996). High strain dynamic 

testing of cast in-situ piles in the UAE. In: International Conference on lhe 

App/ication of Stress-Wave The01y on Piles, 5, v. único, p. 805-822. 

Proceedings ofthe STRESSWAVE '96, Orlando, Florida, USA, 1996. 

NAKAO, R. (1981 ). Aplicação da equação da onda na análise do comportamento de 

estacas cravadas. Dissertação de Mestrado. COPPEIUFRJ, Rio de Janeiro, 

RJ, 333 pág. 

NA V AJAS, S. & NIY AMA, S. (1996). Ensaio de carregamento dinâmico em estacas 

moldadas in loco numa obra portuária. In: Seminário de Engenharia de 

Fundações Especiais, 111, v. 1, p. 331-342. Anais do 3° SEFE, ABMS, São 

Paulo, SP, 1996. 

NIY AMA, S. & AOKI, N. (1991). Correlação entre provas de carga dinâmica e 

estática no campo experimental da EPUSP/ABEF. In: Seminário de 

Engenharia de Fundações Especiais, 11, v. 1, p. 285-293. Anais do 2° SEFE, 

ABMS, São Paulo, SP, 1991. 

NIY AMA, S. (1991 ). Provas de carga dinâmicas em estacas. In: Seminário de 

Engenharia de Fundações Especiais, 11, v. 2, p. 229-268. Anais do 2° SEFE, 

ABMS, São Paulo, SP, 1991. 

NIYAMA, S.; AZEVEDO Jr., N.; POLLA, C.M. & DECHICHI, M.A. (1989). Load 

transfer in dynamically and statically tested pile. In: Internalional 



424 

Conference on Soil Mechanics and Foundations Engineering, XII, v. 2, p. 

1167-1170. Proceedings ofthe 121
h ICSMFE, Rio de Janeiro, RJ, 1989. 

NIY AMA, S. ( 1985). Provas de carga dinâmicas. In: Seminário de Engenharia de 

Fundações Especiais, v. 1, p. 103-136. Anais do SEFE, ABMS, São Paulo, 

SP, 1985. 

NIY AMA, S. ( 1983). Medições dinâmicas na cravação de estacas: fundamentos, 

instrumentação e aplicações práticas. Dissertação de Mestrado. EP/USP, São 

Paulo, SP, .. .. pág. 

NIY AMA, S.; ROCHA, J.L.R.; MARTINS, J.A.A.; MEDEIROS Jr. , C.J. & PORTO, 

E.C. (1982). Técnicas de monitoração e de análise da cravação dinâmica de 

estacas. In: Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia de 

Fundações, VII, v. 1, p. 187-200. Anais do 7° COMBRAMSEF, ABMS, 

Olinda/Recife, PE, 1982. 

NORDAL, S.; BERNARDES, G. & EIKSUND, G. (1992). Large scale model piles, 

measured and calculated response during driving. In: International 

Conference on the Application of Stress-Wave Themy to Piles, IV, v. único, 

p. 589-594. Proceedings of the 4111 ICASWTP, BALKEMA, The Hauge, The 

Netherlands, 1992. 

PAIKOWSKY, S.; LaBELLE, V. & HOURANI, N. (1996). Dynamic analysis and 

time dependent pile capacity. In: International Conference on lhe Application 

of Stress-Wave Themy on Piles, 5, v. único, p. 325-339. Proceedings of the 

STRESSWA VE '96, Orlando, Florida, USA, 1996. 

PAIKOWSKY, S.G. & CHERNAUSKAS, L.R. (1992). Energy approach for 

capacity evaluation of driven piles. In: International Conference on lhe 

Application of Stress-Wave Themy to Piles, IV, v. único, p. 595-603. 

Proceedings ofthe 4111 ICASWTP, BALKEMA, The Hauge, The Netherlands, 

1992. 

PDI ( 1997). Pile Driving Analyzer. PAK Users Manual. Pile Dynamics, Inc., 

Cleveland, Ohio, USA, 1997. 

POPOV, E.P. (1984). Resistência dos materiais. Prentice Hall do Brasil, 23 ed., Rio 

de Janeiro, RJ, 1984. 

POSKITT, T.J. (1992). Problemas of reconciling stress wave measurements with 

theory. In: Jnternational Conference on lhe Application of Stress-Wave 



425 

The01y to Piles, IV, v. único, p. 495-507. Proceedings of the 4th ICASWTP, 

BALKEMA, The Hauge, The Netherlands, 1992. 

POULOS, H.G. (1999). Pile defects - influence on foundation performance. In: 

International Conference on Deep Foundation Proactice, IV, inc01porating 

PILETALK '99, v. único, p. 57-69. Proceedings ofthe 4th ICDFP, Singapore, 

1999. 

POULOS, H.G. (1987). Analysis of residual stress effects in piles. Journal of 

Geolechnical Engineering Division, ASCE, v. 113, no. 3, p. 216-229, 1987. 

RAUSCHE, F.; RICHARDSON, B. & LIKINS, G. (1996). Multiple blow CAPWAP 

analysis of pile dynamics records. In: lnternational Conference on lhe 

Application of Stress-Wave The01y on Piles, 5, v. único, p. 435-446. 

Proceedings ofthe STRESSWAVE '96, Orlando, Florida, USA, 1996. 

RAUSCHE, F.; HUSSEIN, M.; LIKINS, G. & THENDEAN, G. (1994a). Static pile 

load-moviment fi:om dynamic measurements. Geolechnical Special 

Publication, ASCE, no. 40, p. 291-302, 1994. 

RAUSCHE, F.; THENDEAN, G.; ABOU-MATAR, H.; LIKINS, G.; & GOBLE, G. 

(1994b). Investigation of dynamic and static pile beahivior fi'om Modified 

Standard Penetration Tests. In: Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos 

e Engenharia de Fundações, X, Palestra, v. Pós-Congresso, p. 3-32. Anais do 

I 0° COMBRAMSEF, ABMS, Foz do Iguaçu, PR, 1994. 

RAUSCHE, F.; GOBLE, G.G. & LIKINS, G. (1992). Investigation of dynamic soil 

resistance on piles using GRL WEAP. In: International Co11jere11ce 011 lhe 

Applicalio11 of Stress-Wave The01y to Piles, IV, v. único, p. 137-142. 

Proceedings ofthe 4th ICASWTP, BALKEMA, The Hauge, The Netherlands, 

1992. 

RAUSCHE, F. & SEIDEL, J. (1985). Design and performance of dynamic tests of 

large diameter drilled shafts. In: l111er11atio11al Conjere11ce 011 lhe Applicatio11 

of Stress-Wave The01y 011 Piles, 2, v. único, p. 9-16. Proceedings ofthe 2nd 

ICASWTP, BALKEMA, Stockholm, Sweden, 1984. 

RAUSCHE, F.; GOBLE, G. G. & LIKINS Jr., G. E. (1985). Dynamic determination 

o f pile capacity. Journal o f Geo1ech11ical E11gi1111eri11g, ASCE, v. 111, no. 3, 

p. 367-383, 1985. 



426 

RAUSCHE, F.; MOSES, F. & GOBLE, G.G. (1972). Soil resistance predictions 

fi:om pyle dynamics. Journal o.f Soil Mechanics and Foundations Division. 

Proceedings ASCE, v. 98, no. SM9, p. 917-937. 

REZENDE, M.E.B (1996). AnáJjse de recalques de grupos de estacas escavadas de 

pequeno diâmetro através de provas de carga in situ e em modelos 

centrifhgados. Tese de Doutorado. USP/São Carlos, 257 pág. 

RlKER, R.E. & FELLENIUS, B.H. (1992). A comparison of static and dynamic pile 

test results. In: lnternational Con.ference on the Applicatio11 o.f Stress-Wave 

The01y to Piles, IV, v. único, p. 143-152. Proceedings ofthe 41
h ICASWTP, 

BALKEMA, The Hauge, The Netherlands, 1992. 

SACILOTTO, A.C. (1992). Comportamento de estacas escavadas instrumentadas, 

submetidas à provas de carga lentas e rápidas. Dissertação de Mestrado. 

USP/São Carlos, Departamento de Geotecnia, 163 pág. 

SAKAI, T.; SAWAI, H. & SHIOI, Y. (1996). Theoretical analysis ofthe pile driving 

formula. In: l11ternational Co11.(erence 011 the Applicatio11 o.f Stress-Wave 

The01y on Piles, 5, v. único, p. 81-88. Proceedings ofthe STRESSWAVE 

'96, Orlando, Florida, USA, 1996. 

SAKIMOTO, J.; HAGA, T. & KONDO, J. (1985). The penetration behavior of 

driven piles measured by Electro-Optical Displacement Meter. In: 

lnternational Symposium 011 Pe11etrability a11d Drivability of Piles, v. 1, p. 

193-196, San Francisco, Califonúa, USA, 1985. 

SAWAY, H.; SHTOI, Y.; YOSHTDA, Y. & SAKAI, T. (1996). Determination ofthe 

bearing capacity of a large diameter pile fiom dynamic load test. In: 

lnternational Con.ference 011 the Application o.f Stress-Wave Themy on Piles, 

5, v. único, p. 788-796. Proceedings of the STRESSWA VE '96, Orlando, 

Florida, USA, 1996. 

SAMSON Jr., C.H.; HIRSCH, T.J. & LOWERY Jr., L.L. (1963). Computer study of 

dynanúc behavior of piling. Journal o.f the Structural Division. Proceedings 

ofthe ASCE, v. 89, no. ST4, p. 413-449, 1963. 

SCANLAN, R. H. & TOMKO, J.J. (1969). Dynanúc prediction of pile static bearing 

capacity. Journal o.f the Soil Mechanics and Foundations Division. 

Proceedings ofthe ASCE, v. 95, no. SM2, p. 583-604, 1969. 

SEIDEL, J.P.; ANDERSON, G.D. & MORRISON, N.J. (1992). The effects of pile 

relaxation on toe capacity and stiffitess. In: lnternational Con.ference on the 



427 

Application of Stress-Wave The01y to Piles, IV, v. único, p. 619-626. 

Proceedings ofthe 4111 ICASWTP, BALKEMA, The Hauge, The Netherlands, 

1992. 

SEI DEL, J. & RAUSCHE, F. ( 1985). Correlation o f static anel dynamic pile tests on 

large diameter drilled shafts. In: International Conference on lhe Application 

o f Stress- Wave Themy on Piles, 2, v. único, p. 313-318. Proceedings o f the 

2"d ICASWTP, BALKEMA, Stockho1m, Sweden, 1984. 

SEITZ, J.M. ( 1992). Pile integrity by low strain impacts - A state-of-the-art. In: 

lnternational Conference on the Application of Stress-Wave Themy to Piles, 

IV, v. único, p. 627-637. Proceedings ofthe 4th ICASWTP, BALKEMA, The 

Hauge, The Netherlands, 1992. 

SEITZ, J.M. (1985). Dynamic testing of bored piles in non-cohesive soil. In: 

International Conference on the Application of Stress-Wave Themy on Piles, 

2, v. único, p. 201-209. Proceedings of the 2nd ICASWTP, BALKEMA, 

Stockholm, Sweden, 1984. 

SELBY, K.G.; DEVATA, M.S.; PAYER, P. & DUNDAS, D. (1989). Ultimate 

capacities determined by load test and predicted by the pile analyser. In: 

Intemational Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, 

XII, v. 2, p. 1179-1182. Proceedings ofthe 12nd ICSMFE, BALKEMA, Rio 

de Janeiro, RJ, 1989. 

SENNA Jr., R.S. (1993) - Distribuição de carga em grupos de estacas escavadas de 

pequeno diâmetro. Dissertação de Mestrado. USP/São Carlos, 

Departamento de Geotecnia, 112 pág. 

SHIOI, Y.; YOSHIDA, 0.; META, T . & HOMMA, M. (1992). Estimation of 

bearing capacity of steel pipe pile by static loading test anel stress-wave 

theory (Trans-Tokyo Bay Highway). In: Intemational Conference on the 

Application of Stress-Wave The01y to Piles, IV, v. único, p. 325-330. 

Proceedings ofthe 4th ICASWTP, BALKEMA, The Hauge, The Netherlands, 

1992. 

SILVA, P .A.B.A. (1996). Capacidade de Carga de Grupos de Estacas Escavadas de 

Pequeno Diâmetro. Dissertação de Mestrado. USP/São Carlos, 

Departamento de Geotecnia, 123 pág. 

SILVA, A.B.; MARTINS, J.A.A. & VALVERDE, S. (1986). Provas de carga 

estática ''versus" dinâmica: confi·ontações de alguns resultados. In: Congresso 



428 

Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia de Fundações, VIII, v. 1, p. 

123-131. Anais do 8° COMBRAMSEF, ABMS, Porto Alegre, RS, 1986. 

SKOV, R. & DENVER, H. (1988). Time dependence ofbearing capacity ofpiles. In: 

lnternational Conference on the Application of Slress-Wave The01y to Piles, 

Ill, v. único, p. 879-888. Proceedings of the 3th ICASWTP, BALKEMA, 

Ottawa, Canada, 1988. 

SMITH, E.A.L. (1962). Pile driving analysis by the wave equation. Transaclions, 

ASCE, v. 127, no. 3306, p. 1145-1193, 1962. 

SMITH, E.A.L. ( 1960). Pile driving analysis by the wave equation. Geotechnica/ 

Engineering Journal, ASCE, v. 86, no. 4, p. 35-61 , 1960. 

SMITH, E. A. L. ( 1957). What happens when hammer hits pile. Engineering New 

Records, no. 5, p. 46-48, 1957. 

SMITH, E.A.L. (1955). Impact and longitudinal wave transmíssion. Transactions, 

ASME, August, 1955. 

SMITH, E.A.L. (1950). Fundamentais of electrmúc calculations. IBM, p. 10-21, 

1950. 

SOARES, M.; MELLO, J. & MATOS, S. (1985). Pile driveability studies, pile 

driving measurements. In: lnlernaliona/ Conference on lhe Applicalion of 

Slress-Wave The01y on Piles, 2, v. único, p. 64-71. Proceedings of the 2nd 

ICASWTP, BALKEMA, Stockholm, Sweden, 1984. 

SOUZA FILHO, J.M. & ABREU, P.S.B. (1990). Procedimentos para controle de 

cravação de estacas pré-moldadas de concreto. In: Congresso Brasileiro de 

Mecânica dos Solos e Engenharia de Fundações, IX, v. 2, p. 309-319. Anais 

do 9° COMBRAMSEF, ABMS, Salvador, BA, 1990. 

STOREY, R. & ELLERY, G. (1985). A comparison of the efficient and driveability 

of drop and diesel pile hammers on varying pile types. In: Internalional 

Conference onlhe Application ofStress-Wave The01y on Piles, 2, v. único, p. 

126-133. Proceedings of the 2nd ICASWTP, BALKEMA, Stockho1m, 

Sweden, 1984. 

STUCKRATH, L. & VULLIET, J. (1992). Large-scale static and dynamíc pile tests 

under laboratory-controlled conditions. In: lnternational Conference on lhe 

Application of Stress-Wave The01y to Piles, IV, v. único, p. 645-649. 

Proceedings ofthe 4th ICASWTP, BALKEMA, The Hauge, The Netherlands, 

1992. 



429 

SVINKIN, M. (1996a). Soil damping in wave equation analysis of pile capacity. In: 

International Conference on lhe Application ofStress-Wave The01y on Piles, 

5, v. único, p. 128-143. Proceedings o f the STRESSWA VE '96, Orlando, 

Florida, USA, 1996. 

SVINKIN, M. (1996b). Velocity-impedance-energy relationships for driven piles. In: 

lnternational Co11jere11ce 011 lhe Applicatio11 of Stress-Wave The01y 011 Piles, 

5, v. único, p. 870-890. Proceedings o f the STRESSWA VE '96, Orlando, 

Florida, USA, 1996. 

TADA, H.; OHSHIMA, K.; KAMINAGA, K. (1985). A new dynamic formula 

applied to hydraulic pile hammer. In: l11ternatio11al Symposium 011 

Pe11etrability a11d Drivability of Piles, v. I, p. . ... .... , San Francisco, 

California, USA, 1985. 

TECHMAN, A. & KLOS, J. (1985). An example of dynamic formulae determined 

on the basis of field load tests. In: I111ernalio11al Co11{ere11ce on the 

Applicalion of Stress-Wave The01y 011 Piles, 2, v. único, p. 58-63. 

Proceedings ofthe 2nd ICASWTP, BALKEMA, Stockholm, Sweden, 1984. 

TEIXEIRA, C.Z. (1993). Comportamento de estacas escavadas em solos colapsíveis. 

Dissertação de Mestrado. USP/São Carlos, Departamento de Geotecnia, 157 

pág. 

THENDEAN, G; RASUCHE, F.; SVINKIN, M. & LIKINS, G. (1996). Wave 

equation correlations studies. In: l11ternational Conference 011 the Application 

of Stress-Wave The01y 011 Piles, 5, v. único, p. 144-162. Proceedings of the 

STRESSWA VE '96, Orlando, Florida, USA, 1996. 

TIMOSHENKO, S. & GOODIER, J.M. (1970). The01y of elasticity. McGraw-HiLI 

Book Company, 2nd ed., New York, NY, USA, 1970. 

TOWSEND, F.C.; THEOS, J.F. & BLOOMQUIST, D. (1993). Damic testing of an 

instrumented drilled shaft. In: Deep Fou11datio11s 011 Bored a11d Auger Piles, 

II, v. único, p. 273-276. Proceedings of the 2nd BAP, BALKEMA, Ghent, 

Belgium, 1993. 

UNO, K; ASO, T; MAEDA, Y. & MATUI, K. (1989). Bearing capacity of cast-in

place piles. In: l11ternalional Conjere11ce 011 Soil Mecha11ics a11d Fou11dation 

Engi11eeri11g, XII. Proceedings for the Discussion Session 14: Drivability of 

Piles, vol. 1, p. 35-38, Tecluúcal Committee on Pile Driving, 12111 ICSMFE, 



430 

Japanese Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering, Rio de 

Janeiro, RJ, 1989. 

UTO, K.; FUYUKI, M.; MIYAJI, A.; NINOMIYA, K.; IWASIDTA, F.; OMORI, H. 

& IKEDA, M. ( 1989). Measuring cases o f phenomena o f pile driving by 

using accelerometer. In: l11ternalio11al Conjere11ce 011 Soil Mecha11ics a11d 

Fou11dalio11 E11gi11eeri11g, XII. Proceedings for the Discussion Session 14: 

Drivability of Piles, vol. I, p. 83-86, Technical Committee on Pile Driving, 

1 i 11 ICSMFE, Japanese Society o f Soil Mechanics and Foundation 

Engineering, Rio de Janeiro, RJ, 1989. 

UTO, K.; FUYUKI, M. & SAKURAI, M. (1985). An equation for the dynamic 

bearing capacity of a pile based on wave theory. In: I11ternalio11al Symposium 

011 Pe11e1rability a11d Drivability o f Piles, v. 2, p. 95-100, San Francisco, 

California, USA, 1985. 

Van KOTEN, H . & MIDDENDORP, P. (1980a). Equipment for integrity testing and 

bearing capacity of piles. In: lnlernalio11al Semi11ar 011 lhe Applicalio11 of 

Stress-Wave Themy 011 Piles, v. único, p. 69-76. Proceedings of the 

ISASWTP, BALKEMA, Stockhol.m, Sweden, 1980. 

Van KOTEN, H. & MIDDENDORP, P. (1980b). Interpretation of results from 

integrity tests and dynarnic load tests. In: I111ernalio11al Semi11ar 011 lhe 

Applicalio11 of Slress-Wave Themy 011 Piles, v. único, p. 217-232. 

Proceedings ofthe ISASWTP, BALKEMA, Stockholm, Sweden, 1980. 

Van WEELE, A.F. (1993). Quality assessment foundation piles after installation. In: 

Deep Fou11dalions on Bored and Auger Piles, II, v. único, p. 459-467. 

Proceedings ofthe 2nd BAP, BALKEMA, Ghent, Belgium, 1993. 

Van WEELE, A.F. (1988). Cat-in-situ piles - installation methods, soil disturbance 

and resulting pile behavior: Diferent behavior of bored and driven piles. In: 

Deep Foundalions on Bored and Auger Piles, v. único, p. 219-226. 

Proceedings ofthe 1st BAP, BALKEMA, Ghent, Belgium, 1988. 

Van der VEEN, C. (1953). The bearing capacity of a pile. In: I111ernalional 

Conjere11ce on Soil Mecha11ics and Fou11dalio11 Engineeri11g, III, v. 2, p. 84-

90. Proceedings ofthe 3rd ICSMFE, Zurich, Switzerland, 1953. 

VELLOSO, P.P.C. (1982). Fundações: aspectos geolécnicos. Departamento de 

Engenharia Civil da PUC- Rio deJaneiro, RJ, v. 1, 2 e 3, 1982. 



431 

VENTURINI, W.S. (1997). Comunicaçüo pessoal. USP/São Carlos, Depat1amento 

de Engenharia de Estruturas. 

VILAR, O.M. (1979). Estudo da compressão unidirecional do sedimento moderno 

(solo superficial) da cidade de São Carlos. Dissertaçlío de Mestrado. 

USP/São Carlos, Departamento de Geotecnia, 11 O pág. 

WHITAKER, T. & BULLEN, F. R. (1981). Pile testing and pile-driving formulae. 

Piles and Foundations. Thomas Telford Ltd., p.121-134, 1981. 

ZHENG, Y.-M. & MA, C. (1996). Applications of PDA dynamic-testing method to 

large diameter bored piles. In: International Conference on the Application of 

Stress-Wave The01y on Piles, 5, v. único, p. 1 159-1171. Proceedings of the 

STRESSWAVE '96, Orlando, Florida, USA, 1996. 



432 

REFERÊNCIAS CONSULTADAS. 

ABNT NBR 6122 (1996). Projeto e execução de fundações. ABNT, Rio de Janeiro, 

RJ, 1996. 

ABNT NBR 13208 (1994). Estacas- Ensaio de carregamento dinâmico. ABNT, Rio 

de Janeiro, RJ, 1994. 

ABNT NBR 12131 (1991). Estacas- Prova de carga estática- Método de ensaio. 

ABNT, Rio de Janeiro, RJ, I 991. 

AOKI, N. & ALONSO, U.R. (1990). Estacas escavadas com fi1ste pé-fabricado 

instaladas em folhelho. In: Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e 

Engenharia Geotécnica, IX, v. 2, p. 367-370. Anais do 9° COMBRAMSEG, 

ABMS, Salvador, BA, 1990. 

BALTHAUS, H.G. & FRÜCHTENICHT (1985). Model tests for the evaluation of 

static bearing capacity o f piles fi'om dynamic measurements. In: International 

Conference on the Application ofStress-Wave The01y on Piles, 11, v. único, p. 

41-49. Proceedings of the 211d ICASWTP, BALKEMA, Stockholm, Sweden, 

1984. 

BARRETT, A.J.; WRENCH, B.P. & LEGGE, J.D. (1985). Back analysis oftest piles 

driven into estuarine sands. In: International Conference on Soil Mechanics 

and Foundation Engineering, XI, v. 3, p. 1347-1352. Proceedings ofthe 11"d 

ICS.MFE, San Francisco, California, USA. 1985. 

BARROS, J.M.C. (1991). Módulo de cisalhamento dinâmico do solo residual do 

campo experimental da EPUSP/ABEF. In: Serninário de Engenharia de 

Fundações Especiais, 11, v. 1, p . 9-16. Anais do 2° SEFE, ABMS, São Paulo, 

SP, 1991. 

BERINGEN, F.L. & Van KOTEN, H. (1985). Skin fi·iction data in sands fiom 

dynamic load tests. In: International Conference on lhe Application of Stress

Wave The01y on Piles, 2, v. único, p. 170-177. Proceedings of the 2"d 

ICASWTP, BALKEMA, Stockholm, Sweden, 1984. 

BERZI, P. (1994). Pile-soil interaction due to static and dynamic load. In: 

International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, 

XIII, v. 2, p. 609-612. Proceedings of the 13 111 ICSMFE, New Delhi, India, 

1994. 



433 

BIRAND, A. A. & A W AD, M.A. (1992). The effect o f confming stress and void ratio 

on the rate effect parameter for driven open-ended piles. In: International 

Conference on the Application of Stress-Wave The01y to Piles, IV, v. úrúco, 

p. 51-54. Proceedings of the 4th ICASWTP, BALKEMA, The Hauge, The 

Netherlands, 1992. 

BOSSARD, A.A. & CORTE, J.F. (1985). Analysis of pile response to impact 

loading and use of static soil-pile interactions laws. In: International 

Conference on lhe Application of Stress-Wave The01y to Piles, li, v. úrúco, p. 

178-185. Proceedings of the 2nd ICASWTP, BALKEMA, Stockholm, 

Sweden, 1984. 

BREDENBERG, H. (1980). Response of pile points on rock during driving. In: 

International Seminar on the Applicatio11 of Stress-Wave The01y 011 Piles, v. 

úrúco, p. 41-50. Proceedings of the ISASWTP, BALKEMA, Stockholm, 

Sweden, 1980. 

BROMS, B.B. ( 1981 ). Pile foundations - general report. In: l11ternatio11al Co11jere11ce 

011 Soil Mecha11ics a11d Fou11datio11 E11gi11eeri11g, XII, v. 4, pág. 427-439. 

Proceedings ofthe 10th ICSMEF, BALKEMA, StockJ10lm, Sweden, 1981. 

CARVALHO, I. S. (1994). Análise Experimental de Blocos sobre Grupos de Estacas 

Escavadas de Pequeno Diâmetro. Dissertação de Mestrado, Departamento 

de Estruturas. USP/São Carlos, 245 pág. 

CHAPMAN, G.A. & WAGSTAFF, J.P. (1992). Predictions of pile performance 

using dynamic testing. In: I11ternational Co11jere11ce 011 the Applicatio11 of 

Stress-Wave The01y to Piles, IV, v. único, p . 537-543. Proceedings ofthe 4th 

ICASWTP, BALKEMA, The Hauge, The Netherlands, 1992. 

CHOW, Y.K. (1987). lnterative analysis of pile-soil-pile interaction. Géotechnique. 

v. 37, no. 3, pág .321-333, 1987. 

CINTRA, J.C.A. (1995). Fundações em solos colapsíveis. Tese de Livre-Docência. 

USP/São Carlos, Departamento de Geotecnia, 124 pág. 

COOKE, R.W. (1979). Load transfer fi·om bored, cast-in situ piles in London clay. 

Behavior of Deep Foundations, ASTM STP-670, pág. 250-263 . 

COOKE, R.W. & WHITAKER, T. (1961). Experimental on model piles with 

enlarged bases. Géotech11ique. v. 1l,no. l,pág. 1-13. 



434 

COSTA, M.E.R. ( 1986). Estudo da colapsibilidade dos solos superficiais de 

Uberlândia. Dissertação de Mestrado. USP/São Carlos, Departamento de 

Geotecnia, 90 pág. 

COSTA NUNES, A.J; GOLOMBEK, S; OKAY, M; TÁVORA PINHO, J.C. & 

BICHARA, M. (1985). Load transfer and load transfer on short bored piles. 

In: Intemational Conference on Soil Mechanics and Foundation 

Engineering, XI, v. 2, pág. 1369-1372. Proceedings for the 11th ICSMFE, 

San Francisco, California, USA, 1985. 

COSTA NUNES, A.J.; COSTA, R.J.A. & RAUSA, E.P. (1977). High capacity load 

tests on large diameter piles. In: Internatio11al Co11.fere11ce 011 Sai! 

Mechanics and Foundation Engineeri11g, IX, v. 1, pág. 675-678. 

Proceedings for the 9111 ICSMFE, Tokyo, Japan, 1977. 

ENDO, M. (1977). Relation between design and construction in soil engineering -

deep foundation: caisson and pile systems. In: I11ternatio11al Co11.fere11ce 011 

Soil Mecha11ics and Foundation Engineering, IX. Proceedings for the 

Speciality Session 3: Relationship between Design and Construction in Soil 

Engineering, 9th ICSMFE, Tokyo, Japan, 1977. 

ENGLAND. M. (1992). Pile settlement behavior: an accurate model. In: 

International Con.ference on lhe Application of Stress-Wave The01y to Piles, 

IV, v. único, p. 91-97. Proceedings of the 4th ICASWTP, BALKEMA, The 

Hauge, The Netherlands, 1992. 

FINNO, R. J.; COSMAO, T. & GITSKIN, B. (1989). Results of foundation 

engineering congress pile load tests. Pile Prediction Symposium. 

Geotech11ical Specia/ Publication, ASCE, no. 23, New York, NY, USA, 

pág. 338-355. 

FONTOURA, S.A.B; VELLOSO, P.P; PEDROSA, M.G.A. (1982). Análise da 

Capacidade de Carga de uma Estaca Escavada, com Instrumentação no Fuste. 

In: Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia de Fundações, 

VII, v. 2, p. 221-225. Anais do 7° COMBRAMSEF, ABMS, Olinda/Recife, 

PE, 1982. 

GIACHETI, H. L. ( 1991 ). Estudo Experimental de Parâmetros Dinâmicos de Alguns 

Solos Tropicais do Estado de São Paulo. Tese de Doutorado. USP/São 

Carlos, Departamento de Geotecnia, 232 pág. 



435 

GONÇALVES, C.; ANDREO, C.S.; BERNARDES, G.P. & FORTUNATO, S.G.S. 

(1996). Estimativa da carga de ruptura de uma estaca, através da execução de 

prova de carga dinâmica com auxílio do PDA - "Pile Driving Analyzer". In: 

Seminário de Engenharia de Fundações Especiais, 111, v. 2, p. 63-72. Anais 

do 3° SEFE, ABMS, São Paulo, SP, 1996. 

GONÇALVES, C.; ANDREO, C. S.; BERNARDES, G.P. & FORTUNA TO, S.G.S. 

(1996). Estudo da redução do comprimento de estacas pré-fabricadas de 

concreto, através da análise do "set up", com base na instrumentação 

dinânúca com o PDA - "Pile Driving Analyzer". In: Seminário de 

Engenharia de Fundações Especiais, 111, v. 2, p. 35-46. Anais do 3° SEFE, 

ABMS, São Paulo, SP, 1996. 

GONÇALVES, C.; ANDREO, C.S. & BERNARDES, G.P. (1996). Ensaio de 

carregamento dinânúco. Publicação, Estacas Benaton, 1 a edição, 269 pág., 

1996. 

GRÃ V ARE, C.-J.; GOBLE, G.G.; RAUSCHE, F. & LIKINS, G. (1980). Pile driving 

construction control by the CASE method. Ground Engineering, v. 13, no. 2, 

p. 20-25, 1980. 

HANSEN, B. & DENVER, H. ( 1980). Wave equation analysis o f a pile - an 

analytical model. In: Internalional Seminar on the Application of Slress-Wave 

Themy on Piles, v. único, p. 3-22. Proceedings of the ISASWTP, 

BALKEMA, Stockholm, Sweden, 1980. 

HERITIER, B. Capacité portante des pieux par cgargement dynamique - la méthode 

CEBTP. In: lnlernational Conference on Soil Mechanics and Foundation 

Engineering, XII, v. 2, p. 1139-1140. Proceedings of the 1211
d ICSMFE, 

BALKEMA, Rio de Janeiro, RJ, 1989. 

llE, P.; ZONGYUAN, J. ; llANMING, Y. & AN, L. Dynam.ic tests of long steel H 

piles in Shanghai. In: International Conference on lhe Application of Stress

Wave Themy to Piles, IV, v. único , p. 425-428. Proceedings of the 4111 

ICASWTP, BALKEMA, The Hauge, The Netherlands, 1992. 

KARKEE, M.B.; & KISHIDA, H. (1999). Dynanúc, intennediate and static pile 

loading tests and application of the test results in design practice. In: 

International Conference on Deep Foundation Proaclice, IV, incmporaling 

PILETALK '99, v. ún.ico, p. 13-26. Proceedings of the 4111 ICDFP, Singapore, 

1999. 



436 

KORMANN, A.C.M. & BERNARDES, G.P. (1996). Uma proposta de retroanálise 

da cravação de estacas baseada nos dados do pólo nordeste da Bacia de 

Campos. In: Seminário de Engenharia de Fundações Especiais, 111, v. 2, p. 

47-62. Anais do 3° SEFE, ABMS, São Paulo, SP, 1996. 

KOUTSOFfAS, D. C. & REESE, L. C. (1989). Performance of high capacity 

caissons founded 011 decomposed rock. Foundation Engineering: Current 

Principies and Practices, ASCE, v. 2, New York, NY, USA, pág. 1040-

1053, 1989. 

LAPSHIN, F.K. ( 1989). The definition o f bearing pile capacity with regard for 

elastic deformations. In: lnlernalional Conference on Soil Mechanics and 

Foundation Engineering, XII. Proceedings for the Discussion Session 14: 

Drivability of Piles, vol. 2, p. 18-19, Technical Conunittee 011 Pile Driving, 

12th ICSMFE, Japanese Society of Soil Mechanics a11d Foundatio11 

Engineering, Rio de Janeiro, RJ, 1989. 

LEWIS, M. R.; YOUNG, L. W. JR. & WANG, C. T. (1989). Northwestern test 

section-pile and pier capacity predictions. Pile Prediction Symposium. 

Geolechnical Special Publication, no. 23, ASCE, New York, NY, USA, 

pág. 161-172, 1989. 

MAGNUSSON, E.; LUNDAHL, B. & BERGGREN, B. (1985). Dynamic pile 

measurements for large bored piles. In: International Conference on lhe 

Application of Stress-Wave The01y on Piles, 2, v. único, p. 435-438. 

Proceedings ofthe 2nd ICASWTP, BALKEMA, Stockholm, Sweden, 1984. 

MA TOS, S.F.D. & DAHLBERG, G. ( 1983). Justification for dynamic pile testing 

with a CASE record. In: Pan-American Congress on soil Mechanics and 

Foundations Engineering, VII, v. 1, p. 27-43. Proceedings of the 7th 

PCSMFE, Vancouver, Canada, 1983. 

MATSUI, T. (1993). Case studies on cast-in-place bored piles and some 

considerations for design. In: Deep Foundations on Bored and Auger Piles, 

11, v. único, p. 77-101. Proceedings of the 2nd BAP, BALKEMA, Ghent, 

Belgium, 1993. 

MELLO, V.F.B. (1975). Deformações como base fundamental de escolha da 

fundação. Geotecnia, v. 12. pág .55-75. 

NIYAMA, S. (1994) . Estudos em modelos fisicos de estacas de ponta aberta. In: 

Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia de Fundações, X, 



437 

v. 3, p. 681-688. Anais do 10° COMBRAMSEF, ABMS, Foz do Iguaçu, PR, 

1994. 

NIY AMA, S. (1994). Modelo de cravação de estaca utilizando centrífuga. In: 

Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia de Fundações, X, 

v. 3, p. 709-716. Anais do 10° COMBRAMSEF, ABMS, Foz do Iguaçu, PR, 

1994. 

NIY AMA, S. ( 1991 ). O efeito do embuchamento na distribuição de resistências em 

estacas cravadas de ponta aberta. In: Seminário de Engenharia de Fundações 

Especiais, li, v. 1, p. 294-303. Anais do 2° SEFE, ABMS, São Paulo, SP, 

1991. 

NIYAMA, S. (1988). Algumas aplicações de microcomputadores em fimdações. In: 

Simpósio sobre Aplicações de Microcomputadores em Geotecnia, v. 1, p. 

229-236. Anais do MICROGEO '88, ABMS, São Paulo, SP, 1988. 

NIYAMA, S.; SILVA, A.B. & BARLETTA, S.C. (1986). Monitoração dinâmica da 

cravação de estacas da ampliação do terminal marítimo da COSIP A. In: 

Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia de Fundações, 

VIII, v. 1, p. 169-179. Anais do 8° COMBRAMSEF, ABMS, Porto Alegre, 

RS, 1986. 

NIYAMA, S.; MEDEIROS, S.; MARTINS, J. & LIKINS, G. (1985). Dynamic pile 

instrumentation in a calcareous sand close to PCR-2 platform, Brazil. (1985). 

In: International Conference on the Application of Stress-Wave The01y on 

Piles, 2, v. único, p. 306-312. Proceedings ofthe 2nd ICASWTP, BALKEMA, 

Stockholm, Sweden, 1984. 

NIYAMA, S.; BON Jr., W.; MARTINS, J.A.A.; ROCHA, J.L.R. MÜLLER, M.; 

MEDEIROS Jr., C.J. & RODRIGUES, S.G.H. (1982). Instrumentação e 

monitoração do teste de cravação de uma estaca num solo calcário na Bacia 

de Curimã, Ceará. In: Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e 

Engenharia de Fundações, VII, v. 1, p. 151-167. Anais do 7° 

COMBRAMSEF, ABMS, Olinda/Recife, PE, 1982. 

NORÉN, C.; GRÂVARE, C.-J. & AHLÉN, C. (1989). Dynamic measurements of 

pile performance in soft mudstone. In: International Conference on Soil 

Mechanics anel Foundations Engineering, XII, v. 2, p. 1171-1174. 

Proceedings ofthe 12111 ICSMFE, Rio de Janeiro, RJ, 1989. 



438 

PAIKOWSKY, S. & CHERNAUSKAS, L. (1996). Soil inertia and the use ofpseudo 

viscous damping parameters. In: lnlernalio11al Conjere11ce on lhe Applicalion 

of Slress-Wave The01y on Piles, 5, v. único, p. 203-216. Proceedings of the 

STRESS W AVE '96, Orlando, Florida, USA, 1996. 

RIO, J.S. & BERNAL, A. (1985). Stress-wave measurements on large Raymond

type piles. In: l11ternalio11al Co11jere11ce 011 lhe Applicalio11 of Slress-Wave 

The01y 011 Piles, 2, v. único, p. 221-228. Proceedings of the 2"d ICASWTP, 

BALKEMA, Stockholm, Sweden, 1984. 

SHARRATT, S.B. (1975). The re-driving of piles on contracts in the Durban area. 

In: Regional Conjere11ce for Africa 011 Soil Mecha11ics and Fou11dalio11 

E11gineeri11g, VI, v. 1, p. 189-198. Proceedings o f the 6th RCASMFE, Durban, 

South A1Hca, 1975. 

SlllBATA, T.; SEKIGUCHI, H.; MATSUMOTO, T.; KITA, K. & MOTOUAMA, 

S. (1989). Pile driveability assessment by waveform analysis. In: 

Internalio11al Co11jerence on Soil Mechanics and Fou11datio11 E11gi11eering, 

XII, v. 2, p. 1105-1108. Proceedings ofthe 12nd ICSMFE, BALKEMA, Rio 

de Janeiro, RJ, 1989. 

SPINELLI, O.H; COSTA NUNES, A.J; NOVAES, J.L.M. & SILVA, S.R.B. (1980). 

Avaliação do comportamento de estacas pré-moldadas cravadas. In: 

Senúnário Regional de Mecânica dos Solos e Engenharia de Fundações, 11. 

V. 2, pág. 205-217. Anais do 2° SRMSEF, ABMS - Núcleo Regional da 

Bahia, 1980. 

STEVENS, R.F.; WILTSIE, E.A. & MIDDLEBROOKS, J.R. (1985). Controlled 

hard driving. ( 1985). In: lnlernational Co11jere11ce on the Applicalion o f 

Slress-Wave The01y on Piles, 2, v. útúco, p. 162-169. Proceedings ofthe 2nd 

ICASWTP, BALKEMA, Stockholm, Sweden, 1984. 

SURENDRA, M. ( 1989). Estimation o f ultimate capacity o f driven piles and drilling 

piers. Pile Prediction Symposium, Geolechnical Special Publicalion, no. 23, 

ASCE, New York, NY, USA. Pág. 147-160, 1989. 

SVINKIN, M.R. & ABE, S. (1992). Relations between Case and hysteretic damping. 

In: lnlernalio11al Conference on lhe Applicatio11 of Slress-Wave The01y to 

Piles, IV, v. único, p. 175-181. Proceedings of the 4th ICASWTP, 

BALKEMA, The Hauge, The Netherlands, 1992. 



439 

SW AHN, L. H. & ABBS, A. F. (I 985). The use o f wave equation in calcareous soils 

and rocks. In: lnlernalional Conjere11ce 011 lhe Applica1io11 of Slress-Wave 

The01y 011 Piles, 2, v. único, p. 421-434. Proceedings of the 2"d ICASWTP, 

BALKEMA, Stockholm, Sweden, 1984. 

TAGAYA, K. & KOREMATSU, M. (1983). Pile driveability test on full-scale 

offshore structure for Yanbu tanker terminal. In: Pan-American Congress on 

soil Mechanics and Foundalions Engineering, VII, p. 485-498. Proceedings 

ofthe 7th PCSMFE, Vancouver, Canada, 1983. 

TERZAGHI, K. (1943). Theorelica/ Soil Mechanics. John Wiley and Sons, Inc., 

New York, NY, USA, 1943. 

THOMPSON, C.D. & DEVA TA, M. (1980). Evaluation ofultin1ate beari.ng capacity 

of different piles by wave equation analysis .. In: lnlernalional Seminar on 

lhe Applicalion of Slress-Wave The01y on Piles, v. único, p. 163-195. 

Proceedings ofthe ISASWTP, BALKEMA, Stockholm, Sweden, 1980. 

TOTANI, G.; MARCHETTI, S.; CALABRESE, M. & MONACO, P. (1994). Filed 

studies of an instrumented full-scale pile driven in clay. In: lnlernalional 

Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, XIII, v. 2, p. 

695-698. Proceedings of the 13"d ICSMFE, BALKEMA, New Delhi, India, 

1994. 

Van IMPE, W.F.; THOOFT, K. & Van den BROECK, M. (1988). End and shaft 

bearing capacity of piles evaluated separately out of static pile loading test 

results. Diferent behavior of bored and driven piles. In: Deep Foundalions on 

Bored and Auger Piles, v. único, p. 489-498. Proceedings of the 1st BAP, 

BALKEMA, Ghent, Belgium, 1988. 

Van KOTEN, H.; MIDDENDORP, P. & Van BREDERODE, P. (1980). An analysis 

of dissipative wave propagation in a pile. In: lnlernalional Seminar on the 

Applicalion of Slress-Wave The01y on Piles, v. único, p. 23-40. Proceedings 

ofthe ISASWTP, BALKEMA, Stockholm, Sweden, 1980. 

V ARO AS, M. ( 1993). Solos porosos e colapsíveis. Aula Inaugural de 1992. 

Publicação da USP/São Carlos, Departamento de Geotecnia, 39 pág. 

WHITAKER, T. & COOKE, R.W. (1965). Bored piles with enlarged bases in 

London clay. In: International Conference on Soil Mechanics and Foundation 

Engineering, VI, vol. 2. p.342-346. Proceedings o f the 6th ICSMFE, London, 

England, 1965. 



440 

ZIANG, L.J. (1985). Determ.ination of bearing capacity of piles from measured 

values o f peak driving forces and penetrations. ( 1985). In: l11ternational 

Conjere11ce 011 the Applicatio11 of Stress-Wave The01y 011 Piles, 2, v. único, p. 

50-57. Proceedings of the 2nd ICASWTP, BALKEMA, Stockhohn, Sweden, 

1984. 



440 

ANEXOS 



441 

TABELA I.l.a. Deslocamentos do tubulão Tl, em função da altura de queda do 

martelo: t' série de carregamento. 

Tubulão Tl: 1 Série (Wr =50 kN). 

Altura de K s D c3 c2 
Queda (m) (mm) (mm) (nm1) (mm) (mm) 

0,10 2,00 1,00 3,00 1,97 0,03 

0,20 2,00 1,50 3,50 1,97 0,03 

0,30 3,00 2,00 5,00 2,96 0,04 

0,40 4,50 4,00 8,50 4,42 0,08 

0,50 5,00 4,50 9,50 4,91 0,09 

0,60 6,00 5,00 11,00 5,88 0,12 

0,80 6,00 8,00 14,00 5,88 0,12 

1,00 7,00 9,00 16,00 6,84 0,16 

1,20 9,00 8,00 17,00 8,73 0,27 

1,50 12,00 8,50 20,50 11,5 1 0,49 

TABELA I.l.b. Deslocamentos do tubulão Tl, em função da altura de queda do 

martelo: 2' série de carregamento. 

Tubulão TI: 2 Série (Wr = 50 kN). 

Altura de K s D c3 c2 
Queda (m) (mm) (mm) (mm) (nun) (nun) 

0,10 4,00 3,00 7,00 3,94 0,06 

0,20 5,50 2,00 7,50 5,39 0,11 

0,30 6,00 3,00 9,00 5,88 0,12 

0,40 8,00 3,00 11,00 7,79 0,21 

0,50 9,00 4,00 13,00 8,73 0,27 

0,60 11,00 5,00 16,00 10,59 0,41 

0,80 11 ,50 6,00 17,50 11,05 0,45 

1,00 13,00 7,00 20,00 12,41 0,59 

1,20 14,00 8,00 22,00 13,32 0,68 

1,50 14,00 10,00 24,00 13,32 0,68 
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TABELA I.l.c. Deslocamentos do tubulão Tl, em função da altura de queda do 

martelo: i série de carregamento. 

Tubulão Tl: 3 Série (Wr =50 kN). 

Altura de K s D c3 c2 
Queda (m) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

0,10 5,00 3,00 8,00 4,91 0,09 

0,20 5,50 3,00 8,50 5,39 O, 11 

0,30 8,00 3,00 11,00 7,79 0,21 

0,40 10,00 4,00 14,00 9,66 0,34 

0,50 10,00 6,00 16,00 9,66 0,34 

0,60 12,00 6,00 18,00 11 ,32 0,38 

0,80 14,00 7,00 21,00 13,60 0,40 

1,00 14,00 8,00 22,00 13,60 0,40 

1,20 15,00 9,00 24,00 14,52 0,48 

1,50 18,00 10,00 28,00 17,48 0,52 

TABELA I.l.d. Deslocamentos do tubulão Tl, em função da altura de queda do 

martelo: 4" série de carregamento. 

Tubulão Tl: 4 Série (Wr =50 kN). 

Altura de K s D c3 c2 
Queda (m) (mm) (nun) (mm) (nun) (mm) 

0,10 3,00 2,00 5,00 2,95 0,05 

0,20 6,00 3,00 9,00 5,87 0,13 

0,30 8,00 2,00 10,00 7,77 0,23 

0,40 10,00 3,00 13,00 9,64 0,36 

0,50 11 ,00 3,00 14,00 10,57 0,43 

0,60 12,00 3,00 15,00 11,48 0,52 

0,80 13,00 4,00 17,00 12,38 0,62 

1,00 15,00 4,00 19,00 14,17 0,83 

1,20 17,00 5,00 22,00 15,92 1,08 

1,50 19,00 6,00 25,00 17,63 1,37 
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TABELA I.l.e. Deslocamentos do tubulão Tl, em função da altura de queda do 

martelo: s· série de carregamento. 

Tubulão Tl: 5 Série (Wr = 50 kN). 

Altura de K s D c3 c2 
Queda (m) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

0,10 7,00 0,50 7,50 6,82 0,18 

0,20 9,00 0,50 9,50 8,70 0,30 

0,30 11,00 1,00 12,00 10,55 0,45 

0,40 11,00 1,50 12,50 1,055 0,45 

0,50 14,00 2,00 16,00 13,25 0,75 

0,60 16,00 2,00 18,00 15,05 0,95 

0,80 16,00 3,00 19,00 15,05 0,95 

1,00 16,40 4,00 21,40 15,25 1,15 

1,20 18,6 5,00 23,60 17,35 1,25 

1,50 19,0 5,50 24,50 17,65 1,35 

TABELA I.l.f. Deslocamentos do tubulão Tl, em função da altura de queda do 

martelo: 6. série de carregamento. 

Tubulão Tl: 6 Série (Wr = 24 kN). 

Altura de K s D c3 c2 
Queda (m) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

0,20 2,00 0,20 2,20 1,96 0,04 

0,40 3,00 0,50 3,50 2,95 0,05 

0,60 6,00 0,50 6,50 5,86 0,14 

0,80 7,00 0,50 7,50 6,82 0,18 

1,00 8,00 0,50 8,50 7,76 0,24 

1,20 9,00 1,00 10,00 8,70 0,30 

1,50 10,00 2,00 11,00 9,63 0,37 

2,00 12,00 3,00 14,00 11,46 0,54 
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TABELA 1.2.a. Deslocamentos do tubulão T2 em função da altura de queda do 

martelo: t' sét'ie de canegamento. 

Tubulão T2: 1 Série (Wr = 50 kN). 

Altura de K s D c3 c2 
Queda (m) (nun) (mm) (nun) (mm) (mm) 

0,10 1,50 3,00 4,50 

0,20 1,50 5,00 6,50 1,46 0,03 

0,30 2,00 9,00 11,00 1,96 0,04 

0,40 3,50 10,00 13,50 3,44 0,06 

0,50 3,50 13,50 17,00 3,44 0,06 

0,60 3,50 16,00 19,50 3,44 0,06 

0,80 4,00 19,00 23,00 3,93 0,07 

1,00 3,50 20,00 23,50 3,44 0,06 

1,20 4,00 25,00 29,00 3,93 0,07 

1,50 4,00 31,00 35,00 3,93 0,07 

TABELA 1.2.b. Deslocamentos do tubulão T2 em função da altura de queda do 

martelo: 2' série de carregamento. 

Tubulão T2: 2 Série (Wr = 50 kN). 

Altura de K s D c3 c2 
Queda (m) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

0,10 2,00 4,00 6,00 1,96 0,04 

0,20 3,00 6,00 9,00 2,95 0,04 

0,30 3,00 8,00 11,00 2,95 0,04 

0,40 4,00 11,00 15,00 3,93 0,06 

0,50 4,00 13,00 17,00 3,93 0,07 

0,60 4,00 16,00 20,00 3,93 0,06 

0,80 4,50 19,00 23,50 4,42 0,08 

1,00 4,50 22,00 26,50 4,42 0,08 

1,20 5,50 24,50 30,00 5,39 0,10 

1,50 5,00 26,50 31,50 4,90 0, 10 
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TABELA 1.2.c. Deslocamentos do tubulão T2 em função da altura de queda do 

martelo: 3" série de carregamento. 

Tubulão T2: 3 Série (Wr = 50 kN). 

Altura de K s D c3 c2 
Queda (m) (mm) (mm) (mm) (nun) (mm) 

0,10 3,00 4,00 7,00 2,95 0,04 

0,20 3,00 7,00 10,00 2,95 0,05 

0,30 3,00 10,00 13,00 2,95 0,05 

0,40 5,00 14,50 19,50 4,90 O, 10 

0,50 6,00 18,00 24,00 5,87 0,13 

0,60 5,50 23,00 28,50 5,39 0,10 

0,80 8,00 26,00 34,00 7,78 0,22 

1,00 8,00 27,00 35,00 7,78 0,22 

1,20 8,00 31,00 39,00 7,78 0,22 

1,50 

TABELA 1.2.d. Deslocamentos do tubulão T2 em função da altum de queda do 

martelo: 4' série de carregamento. 

Tubulão T2: 4 Série (Wr = 50 kN). 

Altura de K s D c3 c2 
Queda (m) (mm) (nun) (nun) (mm) (nun) 

0,10 4,00 3,00 7,00 3,93 0,06 

0,20 5,00 7,00 12,00 4,90 0,10 

0,30 5,00 9,00 14,00 4,90 O, 10 

0,40 6,50 13,50 20,00 6,35 0,14 

0,50 6,50 16,00 22,50 6,35 0,14 

0,60 7,00 21,00 28,00 6,83 0,17 

0,80 8,00 23,00 31,00 7,78 0,21 

1,00 9,00 26,00 35,00 8,72 0,28 

1,20 10,00 (*) 31,00 41,00 9,68 0,32 

1,50 
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TABELA 1.3.a. Deslocamentos do tubulão T3 em função da altura de queda do 

martelo: 1· série de carregamento. 

Tubulão T3: 1 Série (Wr = 24 kN). 

Altura de K s D c3 c2 
Queda (m) (mm) (mm) (nun) (mm) (mm) 

0,20 2,00 o 2,00 1,97 0,03 

0,40 3,00 o 3,00 2,95 0,05 

0,60 3,00 0,50 3,50 2,95 0,05 

0,80 3,50 1,00 4,50 3,45 0,05 

1,00 4,00 1,50 5,50 3,94 0,06 

1,20 4,00 2,00 6,00 3,94 0,06 

1,50 4,00 2,50 6,50 3,94 0,06 

2,00 4,50 3,00 7,50 4,42 0,08 

2,50 4,50 3,00 7,50 4,42 0,08 

TABELA 1.3.b. Deslocamentos do tubulão T3 em função da altura de queda do 

martelo: 2" série de carregamento. 

Tubulão T3 : 2 Série (Wr = 24 kN). 

Altura de K s D c3 c2 
Queda (m) (mm) (mm) (mm) (nun) (mm) 

0,10 o o o o o 
0,20 0,50 o 0,50 0,19 0,01 

0,30 1,00 0,50 1,50 0,98 0,02 

0,40 2,00 0,50 2,50 1,97 0,03 

0,50 3,00 0,50 3,50 2,95 0,05 

0,60 3,00 1,00 4,00 2,95 0,05 

0,80 4,00 1,50 5,00 3,94 0,06 

1,00 5,00 2,00 7,00 4,9 1 0,09 

1,20 7,00 2,50 9,50 6,83 0,17 

1,50 7,00 3,00 10,00 6,83 0,17 

2,00 7,00 3,20 10,20 6,83 0,17 
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TABELA 1.4.a. Deslocamentos do tubulão T4 em função da altura de queda do 

martelo: t' sél'ie de canegamento. 

Tubulão T4: 1 Série (Wr = 24 kN). 

Altura de Queda K s D c) c2 
(m) (nun) (mm) (nuu) (nun) (nun) 

0,20 0,50 0,00 0,50 0,49 0,01 

0,30 1,00 0,00 1,00 0,98 0,02 

0,40 1,50 0,00 1,50 1,48 0,02 

0,50 2,00 0,00 2,00 1,97 0,03 

0,60 2,00 0,50 2,50 1,97 0,03 

0,80 2,50 2,00 4,50 2,46 0,03 

1,00 3,50 2,00 5,50 3,45 0,05 

1,20 4,00 2,00 6,00 3,94 0,05 

1,50 5,00 3,50 8,50 4,91 0,09 

2,00 6,50 4,00 10,50 6,36 0,13 

3,00 8,00 5,00 13,00 7,79 0,20 

4,00 9,00 8,00 17,00 8,73 0,27 

TABELA 1.4.b. Deslocamentos do tubulão T4 em função da altura de queda do 

martelo: 2' sél'ie de canegamento. 

Tubulão T4: 2 Série (Wr = 24 kN). 

Altura de Queda K s D c) c2 
(m) (mm) (nun) (mm) (nun) (nun) 

0,20 0,50 0,00 0,50 

0,30 1,00 0,00 1,00 0,98 0,02 

0,40 2,00 0,00 2,00 1,97 0,03 

0,50 3,00 0,00 3,00 2,96 0,04 

0,60 3,00 0,50 3,50 2,96 0,04 

0,80 4,00 0,50 4,50 3,94 0,06 

1,00 4,50 1,00 5,50 4,42 0,08 

1,20 5,00 1,50 6,50 4,91 0,08 

1,50 6,00 2,00 8,00 5,88 0, 12 

2,00 7,00 3,00 10,00 6,84 0,15 

2,50 9,00 5,50 14,50 8,73 0,27 

3,00 10,50 4,50 15,00 10,13 0,37 

4,00 11,50 6,50 18,00 11,05 0,44 
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TABELA 1.5.a. Deslocamentos do tubulão T5 em função da altura de queda do 

martelo: t' série de canegamento. 

Tubulão T5: 1 Série (Wr = 24 kN). 

Altura de K s D CJ c2 
Queda (m) (nm1) (mm) (mm) (nun) (mm) 

0,20 0,50 0,00 0,50 0,49 0,01 

0,40 0,50 2,00 2,50 0,49 0,01 

0,60 1,00 2,50 3,50 0,99 0,01 

0,80 1,50 3,00 4,50 1,48 0,02 

1,00 1,50 3,00 4,50 1,48 0,02 

1,20 2,00 5,50 7,50 1,96 0,03 

1,50 1,00 7,00 8,00 0,98 0,02 

2,00 4,00 12,00 16,00 3,93 0,06 

2,50 4,00 15,00 19,00 3,93 0,06 

3,00 4,50 21,00 25,50 4,42 0,08 

TABELA 1.5.b. Deslocamentos do tubulão T5 em função da altura de queda do 

martelo: 2' série de carregamento. 

Tubulão T5: 2 Série (Wr = 24 kN). 

Altura de K s D CJ c2 
Queda (m) (mm) (nun) (mm) (mm) (mm) 

0,20 2,00 1,00 3,00 1,96 0,04 

0,40 2,50 2,50 5,00 2,45 0,05 

0,60 3,00 3,00 6,00 2,95 0,05 

0,80 3,50 4,50 8,00 3,44 0,06 

1,00 3,50 5,00 8,50 3,44 0,06 

1,20 3,50 6,50 10,00 3,44 0,06 

1,50 3,50 10,00 13,50 3,44 0,06 

2,00 5,00 12,00 17,00 4,90 0,10 

2,50 2,00 20,00 22,00 1,96 0,03 

3,00 5,00 24,50 29,50 4,90 O, 10 

3,50 5,00 27,00 32,00 4,90 0,10 



449 

TABELA 1.5.c. Deslocamentos do tubulão TS em função da altura de queda do 

ma•·telo: 3' sél'ie de carregamento. 

Tubulão T5: 3 Série (Wr = 24 kN). 

Altura de K s D CJ c2 
Queda (m) (mm) (nun) (mm) (mm) (mm) 

0,20 2,50 1,00 3,50 2,45 0,04 

0,40 3,00 2,50 5,50 2,95 0,05 

0,60 4,00 4,00 8,00 3,93 0,07 

0,80 5,00 6,00 11,00 4,90 0,10 

1,00 5,00 8,50 13,50 4,90 0,10 

1,20 5,00 11,00 16,00 4,90 0,10 

1,50 5,00 15,00 20,00 4,90 0,10 

2,00 6,00 21,00 27,00 5,87 0,13 

2,50 7,00 22,50 29,50 6,83 0,17 

3,00 9,00 28,00 37,00 8,72 0,28 

TABELA 1.6.a. Deslocamentos do tubulão T6 em função da altura de queda do 

martelo: t' sél'ie de carregamento. 

Tubulão T6: 1 Série (Wr = 24 kN). 

Altura de K s D CJ c2 
Queda (m) (mm) (mm) (nun) (mm) (mm) 

0,20 1,00 0,00 1,00 0,98 0,02 

0,40 2,00 2,00 4,00 1,96 0,03 

0,60 2,00 4,00 6,00 1,96 0,03 

0,80 2,00 6,00 8,00 1,96 0,03 

1,00 2,50 8,50 11,00 2,46 0,04 

1,20 2,50 9,00 11 ,50 2,46 0,04 

1,50 3,00 13,00 16,00 2,95 0,05 

2,00 3,50 17,00 20,50 3,44 0,06 

2,50 4,00 18,00 22,00 3,93 0,06 

3,00 4,50 23,50 28,00 4,42 0,08 

4,00 5,00 31,00 36,00 4,90 0,10 
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TABELA 1.6.b. Deslocamentos do tubulão T6 em função da altura de queda do 

martelo: 2" série de carregamento. 

Tubulão T6: 2 Série (Wr = 24 kN). 

Altura de K s D c3 c2 
Queda (m) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

0,20 2,00 1,00 3,00 1,96 0,04 

0,40 2,00 2,00 4,00 1,96 0,04 

0,60 3,00 4,00 7,00 2,95 0,05 

0,80 3,50 5,50 9,00 3,44 0,05 

1,00 4,00 7,50 11,50 3,93 0,06 

1,20 3,00 11,50 14,50 2,95 0,05 

1,50 3,50 15,00 18,50 3,44 0,06 

2,00 5,00 17,50 22,50 4,90 0,10 

2,50 5,50 18,50 24,00 5,39 0,11 

3,00 5,50 21,50 27,00 5,39 O, 11 

4,00 5,50 27,50 33,00 5,39 0,11 

TABELA 1.7.a. Deslocamentos do tubulão T7 em função da altura de queda do 

martelo: t" série de carregamento. 

Tubulão T7: 1 Série (Wr = 24 kN). 
Altura de K s D c3 c2 

Queda (m) (mm) (nun) (mm) (mm) (mm) 

0,20 0,50 0,00 0,50 

0,40 1,00 0,00 1,00 0,98 0,02 

0,60 2,50 1,00 3,50 2,46 0,03 

0,80 3,00 2,00 5,00 2,96 0,03 

1,00 3,50 2,50 6,00 2,96 0,04 

1,20 4,50 3,50 8,00 3,45 0,05 

1,50 6,00 4,50 10,50 5,88 O, 11 

2,00 7,50 7,00 14,50 7,31 0,19 

2,50 9,00 7,00 16,00 8,73 0,26 

3,00 10,50 7,50 18,00 10, 10 0,40 

4,00 12,00 9,00 21,00 11 ,40 0,60 

4,50 12,00 10,00 22,00 11 ,40 0,60 

5,00 12,00 13,00 23,00 11 ,40 0,60 
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TABELA 1.7.b. Deslocamentos do tubulão T7 em função da altura de queda do 

martelo: f série de carregamento. 

Tubulão T7: 2 Série (Wr = 24 kN). 
Altura de K s D CJ c2 

Queda (m) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

0,20 3,00 0,50 3,50 2,96 0,03 

0,40 4,50 1,00 5,50 4,42 0,08 

0,60 6,00 1,50 7,50 5,88 O, 11 

0,80 7,00 2,00 9,00 6,84 0,15 

1,00 8,50 1,00 9,50 8,26 0,23 

1,20 9,50 2,00 11,50 9,20 0,29 

1,50 10,50 2,50 13,00 10,13 0,36 

2,00 12,00 4,50 16,50 11 ,5 1 0,48 

2,50 13,00 5,00 18,00 12,42 0,57 

3,00 14,00 6,50 20,50 13,32 0,67 

4,00 15,00 7,50 22,50 14,21 0,79 

5,00 17,00 9,00 26,00 16,09 0,91 

TABELA 1.7.c. Deslocamentos do tubulão T7 em função da altura de queda do 

martelo: 3' série de carregamento. 

Tubulão T7: 3 Série (Wr = 24 kN). 

Altura de K s D CJ c2 
Queda (m) (nun) (mm) (mm) (mm) (mm) 

0,20 2,00 0,50 2,50 1,97 0,02 

0,40 3,50 1,00 4,50 3,45 0,04 

0,60 5,00 1,50 6,50 4,91 0,08 

0,80 6,00 2,00 8,00 5,88 O, 11 

1,00 7,00 2,00 9,00 6,87 0,13 

1,20 8,00 2,00 10,00 7,79 0,20 

1,50 10,00 2,50 12,50 9,66 0,33 

2,00 12,00 3,00 15,00 11,51 0,48 

2,50 13,00 3,50 16,50 12,48 0,52 

3,00 14,00 4,00 18,00 12,87 0,62 

4,00 14,00 4,00 18,00 12,87 0,62 
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TABELA ll.l.a- Resistências mobilizadas determinadas pelo Método de 

CHELLIS-VELLOSO, em função de EPD e dos carregamentos sucessivos: 

Tubulão Tl. 

Tubulão TI - Resistências Mobilizadas (kN) 

H EPD 2 3 4 

(m) (kNm) Série Série Série Série 

0,10 5 39 79 118 66 

0,20 10 39 144 144 171 

0,30 15 53 158 276 302 

0,40 20 105 276 446 473 

0,50 25 118 355 446 565 

0,60 30 158 538 683 

0,80 40 158 591 814 

1,00 50 210 775 1090 

1,20 60 355 893 1418 

1,50 75 643 893 1799 

TABELA ll.l.b- Resistências mobilizadas determinadas pelo Método de 

CHELLIS-VELLOSO, em função de EPD e dos carregamentos sucessivos: 

Tubulão Tl. 

Tubulão T 1 - Resistências Mobilizadas (kN) 

H EPD 5 6 

(m) (K.tm1) Série Série 

0,10 5 236 53 

0,20 10 394 66 

0,30 15 591 184 

0,40 20 591 236 

0,50 25 985 315 

0,60 30 486 394 

0,80 40 236 486 

1,00 50 709 

1,20 60 

1,50 75 



TABELA ll.2- Resistências mobilizadas determinadas pelo Método de 

CHELLIS-VELLOSO, em função de EPD e dos cal'regamentos sucessivos: 

Tubulão T2. 

Tubulão T2 - Resistências Mobilizadas (kN) 

H EPD 2 3 4 

(m) (Knm) Série Série Série Série 

0,10 5 52,7 52,7 79,0 

0,20 10 39,5 52,7 65,9 131 ,7 

0,30 15 52,7 52,7 65,9 131 '7 

0,40 20 79,0 79,0 131,7 184,4 

0,50 25 79,0 92,2 171,2 184,4 

0,60 30 79,0 79,0 131 '7 223,9 

0,80 40 92,2 105,4 289,8 276,6 

1,00 50 79,0 105,4 289,8 368,8 

1,20 60 92,2 131,7 289,8 421,5 

1,50 75 92,2 131,7 

TABELA ll.3- Resistências mobilizadas determinadas pelo Método de 

CHELLIS-VELLOSO, em função de EPD e dos canegamentos sucessivos: 

Tubulão T3. 

Tubulão T4 - Resistências Mobilizadas (kN) 

H EPD 2 

(m) (kNm) Série Série 

0,20 4,8 40 26 

0,30 7,2 66 40 

0,40 9,6 66 66 

0,5 66 66 

0,60 14,4 79 79 

0,80 19,2 79 119 

1,00 24,0 105 224 

1,20 28,8 224 

1,50 36,0 119 

453 



TABELA D.4- Resistências mobilizadas determinadas pelo Método de 

CHELLIS-VELLOSO, em função de EPD e dos carregamentos sucessivos: 

Tubulão T4. 

Tubulão T4- Resistências Mobilizadas (kN) 

H EPD 2 

(m) (kNm) Série Série 

0,20 4,8 
0,30 7,2 26,3 26,3 
0,40 9,6 26,3 39,5 
0,5 39,5 52,7 

0,60 14,4 39,5 39,5 
0,80 19,2 39,5 
1,00 24,0 65,9 105,4 
1,20 28,8 65,9 105,4 
1,50 36,0 118,5 158,0 
2,00 48,00 171,2 197,6 
2,5 60.0 355,6 

3,00 72,0 263,4 487,3 
4,00 75,0 355,6 579,5 

TABELA D.5- Resistências mobilizadas determinadas pelo Método de 

CHELLIS-VELLOSO, em função de EPD e dos carregamentos sucessivos: 

Tubulão T5. 

Tubulão T5 - Resistências Mobilizadas (kN) 

H EPD 2 3 
(m) (kNm) Série Série Série 
0,20 4,8 52,7 52,7 

0,40 9,6 65,9 65,9 

0,60 14,4 92,2 

0,80 19,2 79,0 131,7 

1,00 24,0 79,0 131 ,7 

1,20 28,8 39,5 79,0 131,7 

1,50 36,0 26,3 79,0 131,7 

2,00 48,0 79,0 131 ,7 171 ,2 

2,5 60,0 79,0 39,5 223,9 

3,00 72,0 105,4 131 ,7 368,8 

3,5 84,0 131 ,7 

454 
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TABELA ll.6- Resistências mobilizadas determinadas pelo Método de 

CHELLIS-VELLOSO, em função de EPD e dos carregamentos sucessivos: 

Tubulão T6. 

Tubulão T6 - Resistências Mobilizadas (kN) 

H EPD 2 
(m) (kNm) Série Série 
0,20 4,8 26,3 52,7 

0,40 9,6 52,7 

0,60 14,4 52,7 

0,80 19,2 39,5 65,9 

1,00 24,0 79,0 

1,20 28,8 65,9 

1,50 36,0 79,0 

2,00 48,00 79,0 131,7 

2,5 60.0 92,2 144,9 

3,00 72,0 

4,00 75,0 131,7 131,7 

TABELA ll.7- Resistências mobilizadas determinadas pelo Método de 

CHELLIS-VELLOSO, em função de EPD e dos carregamentos sucessivos: 

Tubulão T7. 

Tubulão T7 - Resistências Mobilizadas (kN) 

H EPD 2 3 

(m) (kNm) Série Série Série 

0,20 4,8 39,5 26,3 
0,40 9,6 26,3 105,4 52,7 
0,60 14,4 144,9 105,4 
0,80 19,2 39,5 197,6 144,9 
1,00 24,0 52,7 302,9 
1,20 28,8 65,9 382,0 263,4 
1,50 36,0 144,9 474,2 434,6 
2,00 48,0 250,2 632,2 632,2 
2,50 60,0 342,4 750,8 
3,00 72,0 52,7 882,5 816,6 
4,00 96,0 52,7 1040,5 816,6 
4,50 108,0 
5,00 120,0 I I 98,6 
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TABELA ill.l.a - Resistências mobilizadas determinadas pelo Método de UTO 

et ai. (1985), em função de EPD e dos carregamentos sucessivos: Tubulão Tl. 

Tubulão T 1 - Resistências Mobilizadas (kN) 

H EPD 2 3 4 

(m) (kNm) Série Série Série Série 

0,10 5 1185 1580 2370 3160 

0,20 10 1185 2370 2370 3950 

0,30 15 1580 2370 2370 3950 

0,40 20 2765 3160 3950 5135 

0,50 25 2765 3160 4740 5135 

0,60 30 2765 3160 4345 5530 

0,80 40 3160 3555 6320 6320 

1,00 50 2765 3555 6320 7110 

1,20 60 3160 4345 6320 7900 

1,50 75 3160 3950 

e0 - correção do atrito lateral (estaca escavada): 1,10. 

Lm - comprimento abaixo do ponto de medição: 8,50 m. 

L - correção do comprimento do tubulão: 8,50 m. 

TABELA ill.l.b- Resistências mobilizadas determinadas pelo Método de UTO 

et ai. (1985), em função de EPD e dos canegamentos sucessivos: Tubulão Tl. 

H EPD 5' H EPD 6' 
(m) (kNm) Série (m) (kNm Série 
0,1 5,0 6074 0,2 4,8 
0,2 10,0 7810 0,4 9,6 
0,3 15,0 9545 0,6 14,4 
0,4 20,0 9545 0,8 19,2 
0,5 25,0 12 149 1,0 24,0 
0,6 30,0 8678 1,2 28,8 
0,8 40,0 1,5 36,0 
1,0 50,0 6074 2,0 48,0 
1,2 60,0 3,0 72,0 
1,5 75,0 

1629 
2444 
4888 
5702 
6517 
7332 
8146 
9776 

eo- correção do atrito lateral (estaca escavada): 
0,78. 
~~~ - comprimento abaixo do ponto de medição: 
8,50 m. 
L- correção do comprimento do tubulão: 9,80 m. 
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TABELA ll.2- Resistências mobilizadas determinadas pelo Método de UTO et 

ai. (1985), em função de EPD e dos carregamentos sucessivos: Tubulão T2. 

Tubulão T2 -Resistências Mobilizadas (kN) 

H EPD 2 3 

(m) (kNm) Série Série Série 

0,10 5 1185 1580 2370 

0,20 10 1185 2370 2370 

0,30 15 1580 2370 2370 

0,40 20 2765 3160 3950 

0,50 25 2765 3160 4740 

0,60 30 2765 3160 4345 

0,80 40 3160 3555 6320 

1,00 50 2765 3555 6320 

1,20 60 3160 4345 6320 

1,50 75 3160 3950 

e0 - correção do atrito lateral (estaca escavada): 1,10. 

Lm - comprimento abaixo do ponto de medição: 8,50 m. 

L - correção do comprimento do tubulão: 8,50 m. 

H EPD ( 2' 
(m) (kNm) Série Série 
0,10 2,4 520 
0,20 4,8 2081 520 
0,30 7,2 1040 
0,40 9,6 3121 2081 
0,50 12,0 3121 
0,60 14,4 3021 3121 
0,80 19,2 3642 4162 
1,00 24,0 4162 5202 
1,20 28,8 4162 
1,50 36,0 4162 
2,00 48,00 4682 

e0 - correção do atrito lateral (estaca escavada): 0,78. 
~n - comprimento abaixo do ponto de medição: 8,50 m. 
L - correção do comprimento do tubulão: 9,80 m. 

4 

Série 

3160 

3950 

3950 

5135 

5135 

5530 

6320 

7110 

7900 
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TABELA ill.4- Resistências mobilizadas determinadas pelo Método de UTO et 

ai. (1985), em função de EPD e dos cal'l'egamentos sucessivos: Tubulão T4. 

Tubulão T4 - Resistências Mobilizadas (kN) 
H EPD 1' i 

(m) (kNm) Série Série 
0,20 4,8 483,2 483,2 
0,30 7,2 966,3 966,3 
0,40 9,6 1449,5 1932,6 
0,50 12,0 1932,6 2898,9 
0,60 14,4 1932,6 2898,9 
0,80 19,2 2415.,8 
1,00 24,0 3382,0 4348,4 
1,20 28,8 3865,2 4831,5 
1,50 36,0 4831,5 5797,8 
2,00 48,00 6281,0 6764,1 
2,5 60.0 8696,7 
3,00 72,0 7730,4 10146,2 
4,00 75,0 8696,7 11112,5 

eo- correção do atrito lateral (estaca escavada): 0,78. 
~~~ - comprimento abaixo do ponto de medição: 8,50 m. 
L - correção do comprimento do tubulão: 9,80 111. 

TABELA ill.5- Resistências mobilizadas determinadas pelo Método de UTO et 

ai. (1985), em função de EPD e dos carregamentos sucessivos: Tubulão T5. 

Tubulão T5 - Resistências Mobilizadas (kN) 

H EPD 2 
(m) (kNm) Série Série 
0,20 4,8 438,2 1752,8 
0,40 9,6 438,2 2191,0 
0,60 14,4 876,4 2629,2 
0,80 19,2 1314,6 3067,4 
1,00 24,0 876,4 3067,4 
1,20 28,8 1752,8 3067,4 
1,50 36,0 876,4 3067,4 
2,00 48,0 3505,6 4382,0 
2,5 60,0 3505,6 1752,8 
3,00 72,0 3943,8 4382,0 
3,5 84,0 4382,0 

3 
Série 

2191,0 
2629,2 
3505,6 
4382,0 
4382,0 
4382,0 
4382,0 
5258,4 
6134,8 
7887,6 

eo- correção do atrito lateral (estaca escavada): 0,86. 
~n- comprimento abaixo do ponto de medição: 8,50 111. 

L- correção do comprimento do tubulão: 9,80 111. 
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TABELA ll.6- Resistências mobilizadas determinadas pelo Método de UTO et 

ai. (1985), em função de EPD e dos carregamentos sucessivos: Tubulão T6. 

Tubulão T6 - Resistências Mobilizadas (kN) 

H EPD 
(m) (kNm) 
0,20 4,8 
0,40 9,6 
0,60 14,4 
0,80 19,2 
1,00 24,0 
1,20 28,8 
1,50 36,0 
2,00 48,00 
2,5 60.0 

3,00 72,0 

1 
Série 
876,4 
1752,8 
1752,8 
1752,8 

3067,4 
3505,6 

2 
Série 

1752,8 
1752,8 

3067,4 
3505,6 
2629,2 
3067,4 
4382,0 
4820,2 

4,00 75,0 4382,0 4382,0 
e0 - correção do atrito lateral (estaca escavada): 0,86. 
L111 - comprimento abaixo do ponto de medição: 8,50 m. 
L- correção do comprimento do tubulão: 9,80 m. 

TABELA ll.7- Resistências mobilizadas determinadas pelo Método de UTO et 

ai. (1985), em função de EPD e dos carregamentos sucessivos: Tubulão T7. 

Tubulão T7 - Resistências Mobilizadas (kN) 

H EPD 
(m) (kNm) 
0,20 4,8 
0,40 9,6 
0,60 14,4 
0,80 19,2 
1,00 24,0 
1,20 28,8 
1,50 36,0 
2,00 48,0 
2,50 60,0 
3,00 72,0 
4,00 96,0 
4,50 108,0 

Série 
483,2 
966,3 
2415,8 
2898,9 
3382,0 
4348,4 
5797,8 
7247,3 
8696,7 
2898,9 
2898,9 

2 
Série 

2898,9 
4348,4 
5797,8 
6764,1 
8213,6 
9179,9 
10146,2 
11595,6 
12561,9 
13528,2 
14494,5 

5,00 120,0 16427,1 

3 
Série 

1932,6 
3382,0 
4831,5 
5797,8 

7730,4 
9663,0 
11595,6 

13528,2 
13528,2 

eo - correção do atrito lateral (estaca escavada): O, 78. 
Ltn- comprimento abaixo do ponto de medição: 8,50 m. 
L- correção do comprimento do tubulão: 9,80 m. 
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TABELA IV.l.a- Val'iáveis obtidas nas análises CAPWAP: Tubulão Tl- f 
série de carregamento. 

Tubulão T 1: 1 Série (Wr = 50 kN). 
Variável H=0,6 m H= 0,8 m H= 1,0 m H = 1,2 m 

DMX(mm) 13,5 16,2 18,6 20,6 
Dp (mm) 13,3 16, I 18,4 20,6 
Ee (nun) 0,459 0,465 0,570 0,665 
QS (mm) 1,1 0,3 0,1 0,2 
QT (mm) 12,7 2,0 18,0 18,3 

RMO (kN) 880 1010 1020 990 
R(kN) 373 350 396 430 
Rp (kN) 240 270 366 244 
Rt (kN) 133 80 30 186 

EMX (kNm) 9 11 13 14 
Etr (%) 30 28 26 23 
SS (s/m) 0,52 0,58 0,33 0,50 
ST (s/m) 1,56 1 '12 1,20 0,90 

JS 0,03 0,02 o 0,04 
JT 0,16 0,13 0,19 0,10 

TCmáx (MPa) 7,6 8,4 9,1 
TTmáx (MPa) 0,4 0,6 0,3 

TABELA IV.l.b- Variáveis obtidas nas análises CAPWAP: Tubulão Tl- 2' 
série de carregamento. 

Tubulão Tl: 2 Série (Wr = 50 kN). 
Variável H = 0,6 m H = 1,0 m H = 1,2 m H= 1,5 m 

DMX(nun) 15,9 21,6 23,9 
Dp (nun) 16,1 21,6 25,5 
Ee (mm) 0,330 0,430 0,374 
QS (mm) 0,8 0,1 0,2 
QT (mm) 4,0 1,2 7,0 

RMO (kN) 930 1320 1460 
R(kN) 240 383 443 
Rp (kN) 200 192 55 
Rt (kN) 40 191 388 

EMX(kNm) 10 16 18 
Eu-(%) 33 27 24 

SS (s/m) 1,73 0,78 0,30 
ST (s/m) 2,25 1,02 2,14 

JS 0,03 0,06 0,05 
JT 0,20 0,09 0,05 

TCmáx (MPa) 8,2 9,5 12,5 
TTmáx (MPa) 0,4 0,7 1,5 



461 

TABELA IV.l.c- Variáveis obtidas nas análises CAPWAP: Tubulão Tl- 4· 

Variável 
DMX(mm) 

Dp (mm) 
Ee(mm) 
QS (mm) 
QT (mm) 

RMO (kN) 
R(kN) 
Rp (kN) 
R1 (kN) 

EMX(kNm) 
Btr (%) 

SS (s/m) 
ST (s/m) 

JS 
JT 

TCrnáx (MPa) 
TTrnáx (MPa) 

série de carregamento. 

Tubulão Tl: 4 Série (Wr =50 kN). 
H= 0,6 m H= 1,0 m H= 1,2 m 

16,3 19,6 22,3 
16,7 20,2 22,7 

0,550 0,694 0,750 
1~ o ~1 

16,5 4,0 22,3 
1180 1270 1610 
497 553 546 
237 372 455 
260 181 91 
12 15 18 
40 30 30 

0,58 0,32 2,33 
0,98 0,32 0,41 
0,07 0,03 0,09 
O, 1 O 0,05 0,08 
9,1 10,3 11 ,9 
0,9 0,3 1,7 

H= 1,5 m 
25,2 
25,8 
0,750 

o 
25,1 
1830 
556 
444 
112 
22 
29 

0,75 
0,64 
0,04 
0,12 
13,0 
l ,8 

. 
TABELA IV.l.d - Variáveis obtidas nas análises CAPWAP: Tubulão Tl- 5 

série de carregamento. 

Tu buJão T 1: 5 Série (Wr = 50 kN). 
Variável H = 0,6 m H = 1,0 m H= 1,2 m H= 1,5 m 

DMX(mm) 18,0 21,4 23,6 24,5 
Dp (mm) 18,5 22,3 24,4 28,7 
Ec (mm) 0,460 0,520 0,532 0,857 
QS (mm) 0,7 0,5 0,6 0,1 
QT (mm) 17,3 22,1 1 '7 26,0 

RMO (kN) 1160 1540 1530 1700 
R(kN) 513 573 600 630 
Rp (kN) 101 121 11 o 513 
RI (kN) 412 452 490 117 

EMX(kNm) 12 17 19 33 
Etr (%) 40 34 32 44 

SS (s/m) 0,39 0,31 0,16 2,60 
ST (s/m) 0,73 0,67 0,68 0,27 

JS 0,07 0,06 0,04 0,13 
JT 0,03 0,04 0,03 0,06 

TCmáx (MPa) 9,7 11,8 12,8 23,5 
TTmáx (MPa) 1,7 2,4 2,9 26,5 

TABELA IV.l.e- Vaa·iáveis obtidas nas análises CAPWAP: Tubulão Tl- 6. 
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série de carregamento. 

Tubulão TI: 6 Série (Wr = 24 kN). 
Variável H=0,6m H= 1,2 m H= 1,5 m H=2,0 m 

DMX(mm) 7,3 10,0 13,3 17,4 
Dp (mm) 7,0 9,9 14,2 18,5 
Ee (nun) 0,368 0,525 0,690 0,735 
QS (mm) 1,4 0,09 0,1 0,5 
QT (mm) 5,4 9,3 10,0 17,5 

RMO (kN) 450 750 1270 1880 
R(kN) 290 360 460 490 
Rp (kN) 200 349 450 470 
R1 (kN) 90 11 10 20 

EMX(kNm) 2 5 8 14 
Etr (%) 14 17 22 29 
SS (s/m) 0,88 0,43 0,88 2,50 
ST (s/m) 1,24 1,03 0,88 1,50 

JS 0,04 o o o 
JT O, 11 0,16 0,18 0,31 

TCmáx (MPa) 3,8 6,4 9,5 12,1 
TTrnáx (MPa) 0,6 2,1 3,7 4,8 

TABELA IV.2.a - Variáveis obtidas nas análises CAPW AP: Tubulão T2- ( 

Variável 
DMX(mm) 

Dp (mm) 
Ee (mm) 
QS (mm) 
QT (nun) 

RMO (kN) 
R(kN) 
Rp (kN) 
RI (kN) 

EMX(kNm) 
Etr (%) 
SS (s/m) 
ST (s/m) 

JS 
JT 

TCrnáx (MPa) 
TTmáx (MPa) 

série de carregamento. 

Tubulão T2: 1 Série (Wr = 50 kN). 
H = 0,4m H=1,0m H = l,2m 

14,4 27,4 32,0 
14,3 28,1 37,6 

0,570 0,513 0,579 
1,0 0,08 0,5 

14,0 2,3 10,0 
670 890 780 
430 342 386 
330 69 95 
100 273 291 
10 21 23 
50 

0,94 
0,99 
0,04 
O, 14 
7,4 
o 

42 
0,16 
3,69 
0,02 
O, 11 
12, I 
0,7 

38 
0,58 
0,49 
0,07 
0,02 
13,1 
0,3 

H = 1,5 m 
37,3 
37,4 
0,465 

0,7 
6,6 
770 
310 
83 
227 
18 
24 

0,21 
0,97 
0,02 
0,04 
11 ,4 
1,4 

TABELA IV.2.b- Variáveis obtidas nas análises CAPWAP: Tubulão T2- z' 
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série de canegamento. 

Tubulão T2: 2 Série (Wr =50 kN). 

Variável H = 0,4m H = 0,6 m H = 1,0 m H = 1,5 m 

DMX(mm) 16,4 21,2 27,9 21,4 
Dp (mm) 16,8 21,2 28,0 25,7 
Ee (mm) 0,654 0,548 0,555 0,377 
QS (mm) 1,9 0,6 o 0,3 
QT (mm) 5,5 6,3 6,0 11,5 

RMO (kN) 610 610 740 470 
R(kN) 436 405 406 340 

Rp (kN) 1 325 335 162 
RI (kN) 435 8 71 178 

EMX(kNm) 10 li 17 10 
Btr(%) 50 37 34 13 

SS (s/m) 0,50 0,62 0,80 1,00 
ST (s/m) 5,00 0,38 0,46 0,06 

JS 0,10 0,02 0,03 0,08 
JT o 0,05 0,07 o 

TCmáx (MPa) 5,8 6,3 8,2 7,7 
TTmáx (MPa) 0,8 o o 0,4 

TABELA IV.2.c- Variáveis obtidas nas análises CAPWAP: Tubulão T2- 3 
. 

série de carregamento. 

Tubulão T2: 3 Série (Wr = 50 kN). 

Variável H= 0,4 m H = 0,6 m H = 1,0 m H = 1,2 m 
DMX(mm) 13,7 17,7 21,3 25,1 

Dp (mm) 13,7 17,4 21,9 25,4 
Ee(mm) 0,405 0,404 0,555 0,572 
QS (mm) 0,6 1,0 0,4 0,79 
QT (mm) 1,8 2,5 2,5 13,4 

RMO (kN) 520 950 1050 1340 
R(kN) 340 390 456 486 

Rp (kN) 200 148 284 276 
RI (kN) 140 242 172 210 

EMX(kNm) 8 12 15 19 
Btr (%) 40 40 30 32 

SS (s/m) 0,83 0,60 0,98 1,35 
ST (s/m) I' 17 1,88 0,25 o 

JS 0,05 0,06 0,07 0,12 
JT 0,10 0,12 0,03 o 

TCmáx (MPa) 6,4 9,2 10,4 12,2 
TTmáx (MPa) 0,2 1,2 1,0 0,3 

TABELA IV.2.d - Variáveis obtidas nas análises CAPWAP: Tubulão T2 - 4. 
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série de carregamento. 

Tubulão T2: 4 Série (Wr = 50 kN). 

Variável H= 0,4 m H= 0,6 m H = 1,0 m H = 1,2 m 

DMX(mm) 20,4 19,7 23,7 26,9 
Dp (mm) 21 ' 1 20,4 24,7 27,6 
Ee (nun) 0,561 0,413 0,548 0,427 
QS (nun) 0,4 0,1 0,5 0,7 
QT (mm) 2,5 9,9 2,0 16,7 

RMO (kN) 1380 1170 1360 1410 
R(kN) 525 430 456 480 

Rp (kN) 223 121 113 250 
RI (kN) 302 309 343 230 

EMX(kNm) 15 12 17 20 
Etr (%) 75 40 34 33 

SS (s/m) 0,51 0,33 0,33 0,69 
ST (sim) o 0,91 0,97 0,35 

JS 0,07 0,04 0,05 0,07 
JT o 0,05 0,05 0,04 

TCmáx (MPa) 10,0 9,4 11,6 12,8 
TTmáx (MPa) 0,4 1,4 2,1 0,7 

TABELA IV.3.a- Variáveis obtidas nas análises CAPWAP: Tubulão T3- t' 

Variável 

DMX (nun) 
Dp (mm) 
Ee (rnm) 
QS (mm) 
QT (mm) 

RMO (kN) 
R(kN) 

Rp (kN) 
RI (kN) 

EMX(kNm) 
Etr (%) 

SS (s/m) 
ST (sim) 

JS 
JT 

TCmáx (MPa) 
TTmáx (MPa) 

série de canegamento. 

Tubulão T3 : 1 Série (Wr = 24 kN). 

H = 0,6 m 

10,4 
10,6 

0,645 
2,3 
6,4 

1040 
440 
427 
13 
9 

63 
7,16 
1,05 
0,04 
0,19 
9, I 
2,5 

H = 1,0 m 

5,4 
5,3 

0,645 
1,2 
4,7 
750 
430 
379 
51 
3 
13 

0,83 
1,45 
0,02 
0,24 
4,8 
0,5 

H = 2,0 m 

8,4 
7,8 

0,510 
0,6 
7,3 
850 
354 
334 
20 
5 
10 

0,41 
1,45 
o 

0,21 
7,2 
2,8 
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TABELA IV.J.b- Variáveis obtidas nas análises CAPWAP: Tubulão TJ- 2 
. 

série de carregamento. 

Tubulão T3: 2 Série (Wr = 24 kN). 

Variável H = 0,6 m H= 1,0 m H = 1,5 m H = 2,0 tn 

DMX(mm) 4,5 6,9 10,0 9,9 
Dp (mm) 4,2 6,4 10,0 10,7 
Ee (mm) 0,390 0,510 0,705 0,585 
QS (nun) 0,8 0,2 0,5 0,3 
QT (nun) 4,2 5,5 9,5 10,5 

RMO (kN) 450 800 111 o 1080 
R(kN) 266 340 470 390 

Rp (kN) 256 330 390 370 
Rl(kN) 10 10 80 20 

EMX(kNm) I 3 7 6 
Btr (%) 7 13 19 13 

SS (s/m) 0,63 1,61 0,20 0,90 
ST (s/m) 2,04 1,64 0,97 2,53 

JS o o o o 
JT 0,23 0,24 O, 17 0,41 

TCmáx (MPa) 3,3 5,9 8,5 8,4 
TTmáx (MPa) 0,4 1,8 2,8 3,1 

TABELA IV.4.a - Variáveis obtidas nas análises CAPWAP: Tubulão T4 - 1 
. 

série de canegamento. 

Tubulão T4: 1 Série (Wr = 24 kN). 

Variável H = 0,8 m H = 1,2 m H=2,0m H= 4,0 m 
DMX(mm) 4,1 5,3 10,8 16,9 

Dp (nun) 4, I 5,3 li ) 1 19,6 
Ee (mm) 0,795 0,735 0,787 1,019 
QS (mm) 1,5 2,5 1,0 0,5 
QT (mm) 1,7 5,2 9,8 16,0 

RMO (kN) 870 930 2000 3260 
R(kN) 530 490 560 730 

Rp (kN) 61 83 489 632 
Rl(kN) 469 407 71 98 

EMX (kNm) 2 3 10 20 
Btr (%) 10 10 2 1 21 

SS (s/m) 0,74 1, 13 2,26 1,43 
ST (s/m) 1,56 2,72 0,62 0,85 

JS O, 15 0,20 0,07 0,06 
JT 0,04 0,10 0,13 0,23 

TCmáx (MPa) 4,4 4,7 10,5 17,0 
TTmáx (MPa) 1,0 1,2 3,0 5,5 
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TABELA IV.4.b - Variáveis obtidas nas análises CAPWAP: Tubulão T4- 2 
. 

sél'ie de catTegamento. 

Tubulão T4: 2 Série CWr = 24 kN). 

Variável H = 1,0 m H= 2,0 m H = 2,5 m H = 3,0 m 

DMX(mm) 6,1 10,5 14,0 16,0 
Dp (mm) 8,7 11,8 14,2 18,7 
Ee (mm) 0,525 0,757 0,817 0,907 
QS (mm) o 0,4 1,2 0,3 
QT(mm) 5,8 10,0 12,0 13,5 

RMO (Kn) 930 1640 2270 2480 
R(kN) 347 540 680 633 

Rp (kN) 317 463 410 583 
Rl(kN) 30 77 270 50 

EMX(kNm) 3 8 12 15 
Etr (%) 13 17 20 21 

SS (s/m) 0,07 1,83 0,96 0,50 
ST (s/m) 1,34 0,85 0,40 0,96 

JS o 0,06 O, 11 0,01 
JT 0,18 0,17 0,07 0,24 

TCmáx (MPa) 4,8 9,2 12,7 12,9 
TTmáx (MPa) 0,5 2,0 4,8 3,3 

TABELA IV.5.a - Variáveis obtidas nas análises CAPWAP: Tubulão T5- 1 
. 

sél'ie de carregamento. 

Tubulão T5: 1 Série (Wr = 24 kN). 

Variável H= 0,6 m H = 1,0 m H = 1,5 m H = 2,0 m H = 3,0m 

DMX(mm) 5,5 9, I 10,7 15,6 24,9 
Dp (mm) 5,3 8,9 10,6 15,3 25,2 
Ee(mm) 0,512 0,465 0,615 0,504 0,600 
QS (mm) o 0,01 O, I o 0,7 
QT (mm) 5,0 8,6 10,6 5,0 12,0 

RMO (kN) 670 690 840 900 1180 
R(kN) 378 310 411 336 400 

Rp (kN) 305 250 251 295 390 
RI (kN) 73 60 160 41 10 

EMX(kNm) 3 5 5 9 15 
Etr (%) 2 1 21 14 19 2 1 

SS (s/m) 2,20 0,15 0,40 0,34 0,37 
ST (s/m) 1,37 2,04 1,90 1,23 0,75 

JS 0,07 o 0,03 o o 
JT 0, 18 0,22 0,21 O, 16 0,13 

TCm:ix (MPa) 2,9 4,7 5,1 7,6 12,7 
TTmáx (MPa) 0,3 0,4 0,4 0,8 3,5 
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TABELA IV.5.b - Variáveis obtidas nas análises CAPW AP: Tu buJão T5- 2 
. 

série de carregamento. 

Tubulão T5: 2 Série (Wr = 24 kN). 

Variável H= 0,6 m H = 1,0 m H = 1,5 m H = 3,5 m 

DMX(mm) 6,3 9,4 14,0 30,8 
Dp (mm) 6,2 9,3 14,1 28,8 
Ee (mm) 0,497 0,489 0,564 0,690 
QS (mm) 0,8 2,1 1 '7 2,0 
QT (mm) 5,0 8,7 8,0 28,1 

RMO (Kn) 620 670 750 1750 
R(kN) 331 325 376 460 

Rp (kN) 295 300 272 176 
Rl (kN) 36 25 104 284 

EMX(kNm) 3 4 7 20 
Etr (%) 21 17 19 24 

SS (s/m) 0,51 0,13 1,28 0,57 
ST (s/m) 1,48 1,50 0,41 1,89 

JS o o 0,06 0,07 
JT 0,19 0,20 0,05 O, 14 

TCmáx (MPa) 3,6 5,3 7,7 16,7 
TTmáx (MPa) 0,4 0,4 1,5 7, 1 

TABELA IV.6.a - Variáveis obtidas nas análises CAPWAP: Tubulão T6 - 1 
. 

série de carregamento. 

Tubulão T6: 1 Série (Wr = 24 kN). 

Variável H= 0,8 m H= 1,5 m H = 3m H = 4m 

DMX(mm) 7,4 15,2 27,1 33,7 
Dp (mm) 7,4 15,1 27,0 34,0 
Ee (mm) 0,330 0,450 0,449 0,375 
QS (mm) o 0,1 o 0,6 
QT (mm) 7,0 13,1 26,8 31,1 

RMO (kN) 530 650 1110 930 
R(kN) 248 300 295 253 
Rp (kN) 207 65 102 169 
Rl (kN) 41 235 193 84 

EMX(kNm) 3 7 13 17 
Etr (%) 16 19 18 18 

SS (s/m) 0,34 0,19 0,51 0,69 
ST (s/m) 2,10 2,58 0,77 0,93 

JS o 0,02 0,04 0,03 
JT 0, 19 0,07 0,03 0,07 

TCmáx (MPa) 4,0 7,0 10,4 10,2 
TTmáx (MPa) 0,4 0,6 2,6 2,4 
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. 
TABELA IV.6.b- Variáveis obtidas nas análises CAPWAP: Tubulão T6- 2 

série de carregamento. 

Tubulão T6: 2 Série (Wr = 24 kN). 

Variável H= 0,8 m H= I,S m H= 2,5 m H=4,0 m 

DMX(mm) 9,6 18 23 31,9 
Dp (nun) 0,300 0,460 0,470 0,445 
Ee (mm) 0,350 0,350 0,420 0,395 
QS (mm) o O, I o 0,8 
QT (nun) 3,5 17,9 22,8 30,4 

RMO (kN) 550 600 1010 970 
R(kN) 305 311 279 230 

Rp (kN) 260 85 79 130 
RI (kN) 45 226 200 100 

EMX(kNm) 4 7 11 17 
Btr(%) 21 19 18 18 

SS (s/m) 0,088 3,118 0,286 0,358 
ST (s/m) 1,559 0,176 1,267 2,583 

JS 0,006 0,085 0,019 0,024 
JT 0,108 0,019 0,067 0,081 

TCmáx (MPa) 4,0 6,0 10,0 10,4 
TT máx (MP a) 0,5 0,6 3,6 4,4 

TABELA IV.7.a- Variáveis obtidas nas análises CAPWAP: Tubulão T7 - 1 
. 

série de carregamento. 

Tubulão T7: 1 Série (Wr = 24 kN). 

Variável H = 0,8 m H = 2,0 m H=4,0 m H= 5,0 m 

DMX(mm) 5,2 13,6 20,8 23,3 
Dp (mm) 5,1 14,2 22,7 26,7 
Ee (rnm) 0,510 0,817 1,124 1,454 
QS (mm) 1,8 0,5 0,8 0,2 
QT (mm) 5,0 9,6 15,5 18,5 

RMO (kN) 840 2110 3780 3990 
R(kN) 366 610 760 971 

Rp (kN) 313 484 699 911 
RI (kN) 53 126 61 60 

EMX(kNm) 2 12 25 33 
Etr (%) 10 25 26 28 

SS (s/m) I ,41 0,29 2,43 0,19 
ST (s/m) 1,31 0,56 0,77 0,63 

JS 0,03 0,02 0,06 o 
JT 0,18 0,12 0,23 0,25 

TCmáx (MPa) 4,8 12,0 17,6 19,5 
TTmáx (MPa) 1,4 4,4 5,6 6,7 
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TABELA IV.7.b- Val'iáveis obtidas nas análises CAPWAP: Tubulão T7- 2 
. 

sél'ie de canegamento. 

Tubulão T7: 2 Série (Wr = 24 kN). 

Variável H=0,6 m H= 2,0 m H = 3,0 m H = 5,0 m 

DMX(mm) 7,5 13,2 15,9 22,6 
Dp (nun) 7,1 14,0 12,3 25,8 

RMO (kN) 510 2050 2960 4290 
Ee (nun) 0,480 1,027 1,184 1,664 
QS (mm) 2,4 0,8 0,7 0,2 
QT (nun) 6,3 11,0 16,7 17,0 
R(kN) 327 750 793 1110 

Rp (kN) 317 620 763 1037 
Rl(kN) 10 130 30 73 

EMX (kNm) 3 10 17 32 
Etr (%) 21 21 24 27 

SS (s/m) 1,08 0,31 0,08 0,87 
ST (s/m) 1,54 0,45 1,24 0,57 

JS o 0,02 o 0,03 
JT 0,21 0,12 0,41 0,26 

TCmáx (MPa) 3,4 10,0 13,5 18,5 
TTmáx (MPa) o 2,3 4,1 5,0 

TABELA IV.7.c- Val'iáveis obtidas nas análises CAPWAP: Tubulão T7- 3 
. 

série de carregamento. 

Tubulão T7: 3 Série (Wr = 24 kN). 
Variável H=0,6 m H=2,0 m H= 3,0 m H=4,0m 

DMX(mm) 6,0 14,4 17,2 20,2 
Dp (nun) 5,7 14,7 18,9 21,5 
Ee (nun) 0,450 1,139 1,064 1,544 
QS (mm) 0,7 2,0 1,6 1,3 
QT (mm) 2,4 11,0 11,5 10,0 

RMO (kN) 740 1500 1640 2150 
R(kN) 377 760 711 1030 

Rp (kN) 221 503 462 550 
Rl(kN) 156 257 249 480 

EMX(kNm) 3 12 12 23 
Etr (%) 21 25 17 24 

SS (s/m) 0,18 1,36 0,05 0,48 
ST (s/m) 1,91 0,09 0,12 0,09 

JS 0,01 O, 15 o 0, 10 
JT 0,18 0,02 0,23 0,02 

TCmáx (MPa) 4,0 10,3 9,1 11,9 
TTmáx (MPa) 0,5 2,5 0,3 0,7 



470 

TABELA V.l - Variáveis obtidas nas análises CAPWAP: Tubulão Tl. 

TUBULAO T1 - 1 a Série 

H (m) T (kJ) EE (kJ) ES (kJ) EC (kJ) 
0,6 11,88 0,14 4,40 7,34 
0,8 16,36 0,15 8,08 8,14 
I ,O 18,97 0,2I 9, I8 9,57 
1,2 20,39 0,22 7,92 12,25 

TUBULAO TI - 2" Série 

H (m) T (kJ) EE (kJ) ES (kJ) EC (kJ) 
0,6 I4,79 0,07 4,65 10,07 
1,2 28,51 O,I2 10,56 17,83 
1,5 34,89 0,17 14,60 20, 12 

TUBULAO TI - 4• Série 
H(m) T (kJ) EE (kJ) ES (kJ) EC (kJ) 

0,6 19,23 0,20 3,54 15,49 
I,O 24,89 0,32 5,08 19,49 
1,2 35,90 0,38 8,05 27,47 
1,5 46,12 0,38 10 98 34,76 

TUBULAO TI - 5• Série 
H(m) T (kJ) EE (kJ) ES (kJ) EC (kJ) 

0,6 20,88 0,20 2,32 18,36 
1,0 33,I1 0,32 6,I6 26,63 
1,2 36,11 0,38 7,65 28,08 
1,5 4I ,65 0,38 10,20 31 ,07 

TUBULAO T1- 6• Série 
H(m) T (kJ) EE (kJ) ES (kJ) EC (kJ) 

0,6 3,29 0,09 0,23 2,97 
1,2 7,50 0,19 0,38 6,93 
1,5 16,89 0,32 1,27 15,30 
2,0 32,71 0,36 3,76 28,59 

TABELA V.2- Variáveis obtidas nas análises CAPWAP: Tubulão T2. 

TUBULAO T2 - 1 a Série 
H (m) T (kJ) EE (kJ) ES (kJ) EC (kJ) 

0,4 9,65 0,22 6,70 2,73 
1,0 24,39 0,17 17,80 6,42 
1,2 24,96 0,21 19,50 5,25 
1,5 28,72 0,14 23,87 4,71 

TUBULAO T2 - 2" Série 
H(m) T(kJ) EE (kJ) ES (kJ) EC (kJ) 

0,4 10,00 0,14 6,71 3,15 
0,6 12,93 0,15 9,76 3,02 
1,0 20,65 0,2 1 16,28 4,16 
1,5 10,06 0,12 12,45 

TUBULAO T2 - 3" Série 
H (m) T(kJ) EE (kJ) ES (kJ) EC (kJ) 

0,4 10,14 0,10 7,54 2,50 
0,6 27,08 0,11 2 1,85 5,12 
1,0 36,75 0,21 28,35 8, 19 
1,2 52,26 0,22 41 ,54 10,50 

TUBULAO T2 - 4" Série 
H (m) T(kJ) EE (kJ) ES (kJ) EC (kJ) 

0,4 28,15 0,21 18,63 9,31 
0,6 32,76 0,11 24,57 8,08 
1,0 47,60 0,12 35,36 12,12 
1,2 56,40 0,20 43,71 12,49 



TABELA V.3- Variáveis obtidas nas análises CAPWAP: Tubulão T3. 

H(m) 
0,6 
1,0 
2,0 

H(m) 
0,6 
1,0 
1,5 
2,0 

T (kJ) 
3,64 
4,12 
6,38 

T (kJ) 
2,02 
5,52 
11,10 
11,88 

TUBULÃO T3 - 1 a Série 
EE (kJ) ES (kJ) 

0,28 0,52 
0,26 1,12 
0,18 2,55 

TUBULAO T3 - 23 Série 
EE (kJ) ES (kJ) 

0,10 0,45 
0,17 1,60 
0,30 3,33 
0,23 4,32 

EC (kJ) 
2,84 
2,74 
3,65 

EC (kJ) 
1,47 
3,75 
7,47 
7,33 

TABELA V.4- Variáveis obtidas nas análises CAPW AP: Tubulão T4. 

H(m) 
0,8 
1,2 
2,0 
4,0 

H(m) 
1,0 
2,0 
2,5 
3,0 

T (kJ) 
3,57 
4,93 
21,60 
55,09 

T (kJ) 
5,67 
17,22 
32,00 
39,68 

TUBULÃO T4 - 13 Série 
EE (kJ) ES (kJ) 

0,24 1,74 
0,21 1,86 
0,41 8,00 
0,69 26 08 

TUBULAO T4 - 23 Série 
EE (kJ) ES (kJ) 

0,18 0,93 
0,38 4,92 
0,45 12,49 
0,55 14,88 

EC (kJ) 
1,59 
2,86 
13,19 
28,32 

EC (kJ) 
4,56 
11,92 
19,06 
24,25 

TABELA V.5 - Variáveis obtidas nas análises CAPW AP: Tubulão T5. 

H(m) 
0,6 
1 ,O 
I ,5 
2,0 
3,0 

H(m) 
0,6 
1,0 
1,5 
3,5 

T (kJ) 
3,69 
6,28 
8,99 
14,04 
29,38 

T (kJ) 
3,91 
6,30 
10,50 
53,90 

TUBULÃO T5 - 13 Série 
EE (kJ) ES (kJ) 

0,18 1,34 
0,13 2,76 
0,20 5,88 
0,16 10,80 
0,24 24 78 

TUBULAO T5 - 23 Série 

EC (kJ) 
2,17 
3,39 
2,91 
3,08 
4 36 

EE (kJ) ES (kJ) EC (kJ) 
0,14 1,86 1,90 
0,15 3,35 2,80 
0,18 7,50 2,82 
0,22 47.:..,2_5 ___ 6~ 

471 
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TABELA V.6- Variáveis obtidas nas análises CAPWAP: Tubulão T6- (série 

H(m) 
0,8 
1,5 
3,0 
4,0 

H(m) 
0,8 
1,5 
2,5 
4,0 

T (kJ) 
3,92 
9,88 

29,8I 
31,34 

T (kJ) 
5,38 
17, IO 
18,63 
26,48 

de carregamento. 

TUBULÃO T6 - I a Série 
EE (kJ) ES (kJ) 

0,08 3,18 
0,09 8,45 
0,09 25,85 
0,08 28,83 

TUBULÃO T6 - 23 Série 
EE (kJ) ES (kJ) 

0,09 3,08 
0,10 14,25 
0,10 I4,99 
0,09 22,83 

EC (kJ) 
0,66 
1,34 
3,87 
2 43 

EC (kJ) 
2,21 
2,75 
3,54 
3,56 

TABELA V.7- Variáveis obtidas nas análises CAPWAP: Tubulão T7. 

TUBULÃO T7 - 1 a Série 
H(m) T (kJ) EE (kJ) ES (kJ) EC (kJ) 

0,8 4,45 O,I7 1,68 2,60 
2,0 28,70 0,45 I4,77 13,48 
4,0 78,62 0,85 34,02 43,75 
5,0 92,97 1,4I 51,87 39,69 

TUBULÃO T7 - 23 Série 
H(m) T (kJ) EE(kJ) ES (kJ) EC (kJ) 

0,6 3,83 O,I6 0,77 2,90 
2,0 27,06 0,70 9,23 17,13 
3,0 47,06 0,94 I9,24 26,88 
5,0 96,95 1,75 38,61 56,59 

TUBULAO T7 - 33 Série 
H(m) T (kJ) EE (kJ) ES (kJ) EC (kJ) 

0,6 4,44 O,I4 I, Il 3,19 
2,0 21,60 0,72 4,50 16,38 
3,0 28,21 0,62 6,56 21,03 
4,0 43,43 1,22 8,60 33,6I 
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TABELA VI.l- Razão entre as energias EE, ES e EC, em função de T: Tubulão 
Tl. 

Tubulão TI 
I a Série(%) 23 Série(%) 

H(m) EE/T ES/T EC/T H(m) EE/T ES/T EC/T 
0,6 1,18 37,03 6I,79 0,6 0,49 31,44 68,07 
0,8 0,88 49,39 49,73 1,2 0,43 37,04 62,53 
1,0 I, 14 48,39 50,47 1,5 0,47 41,85 57,68 
1,2 1 '1 o 38,84 60,05 

43 Série(%) 53 Série(%) 
H(m) EE/T ES/T EC/T H(m) EE/T ES/T EC/T 

0,6 1,05 18,41 80,54 0,6 0,96 11,11 87,93 
1 ,O 1,29 20,41 78,30 1,0 0,97 18,60 80,43 
1,2 1,04 22,42 76,54 1,2 1,05 2 I, 19 77,76 
1,5 0,8 1 23,8 I 75,38 1,5 0,91 24,49 74,60 

63 Série(%) 
H(m) EE/T ES/T EC/T 

0,6 2,74 7,00 90,26 
1,2 2,53 5,07 92,40 
1,5 1,89 7,52 90,59 
2,0 1,10 11 ,50 87,40 

TABELA VI.2 - Razão entre as energias EE, ES e EC, em função de T: Tubulão 
T2. 

Tubulão T2 
1 a Série(%) 23 Série(%) 

H(m) EE/T ES/T EC/T H(m) EE/T ES/T EC/T 
0,4 2,28 69,43 28,29 0,4 1,40 67,10 31,50 
1,0 0,70 72,98 26,32 0,6 1,16 75,48 23,36 
1,2 0,84 78,13 2 1,00 1 ,O 1,02 78,84 20,14 
I ,5 0,49 83,I1 16,40 

33 Série(%) 43 Série(%) 
H(m) EE/T ES/T EC/T H(m) EE/T ES/T EC/T 

0,4 0,99 74,36 24,65 0,4 0,75 66,I8 33,07 
0,6 0,41 80,69 18,90 0,6 0,34 75,00 24,66 
I,O 0,57 77, I4 22,29 I ,O 0,25 74,29 25,46 
I ,2 0,42 79,49 20,09 1,2 0,3 5 77,50 22,15 

TABELA VI.3 - Razão entre as energias EE, ES e EC, em função de T: Tubulão 
T3. 

Tubulão T3 
l a Série(%) 23 Série(%) 

H(m) EE/T ES/T EC/T H(m) EE/T ES/T EC/T 
0,6 7,70 I4,29 78,01 0,6 4,95 22,28 72,77 
1,0 6,30 27,18 66,52 1,0 3,08 28,99 67,93 
2,0 2,80 39,97 57,23 1,5 2,70 30,00 67,30 

2,0 1,94 36,36 6 1,70 
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TABELA VI.4- Razão entre as energias EE, ES e EC, em função de T: Tubulão 
T4. 

Tubulão T4 
1 a Série(%) 23 Série(%) 

H (m) EE/T ES/T EC/T H(m) EE/T ES/T EC/T 
0,8 6,72 48,74 44,54 1,0 3,17 16,40 80,43 
1,2 4,26 37,73 58,01 2,0 2,21 28,57 69,22 
2,0 1,90 37,03 61,07 2,5 1,41 39,03 59,56 
4,0 1,25 47,34 51,41 3,0 1,39 37,50 61,11 

TABELA VI.S- Razão entre as energias EE, ES e EC, em função de T: Tubulão 
TS. 

Tubulão T5 
1 a Série(%) 23 Série(%) 

H(m) EE/T ES/T EC/T H(m) EE/T ES/T EC/T 
0,6 4,88 36,31 58,81 0,6 3,84 47,57 48,59 
1,0 2,07 43,95 53,98 1,0 2,38 53,17 44,45 
1,5 2,22 65,41 32,37 1,5 1,71 71,43 26,86 
2,0 1) 14 76,92 21,94 3,5 0,41 87,66 11 ,93 
3,0 0,82 84,34 14,84 

TABELA VI.6- Razão entre as energias EE, ES e EC, em função de T: Tubulão 
T6. 

Tubulão T6 
I a Série(%) 23 Série(%) 

H(m) EE/T ES/T EC/T H(m) EE/T ES/T EC/T 
0,6 3,58 47,57 48,85 0,8 1,67 57,25 41,08 
1,0 2,38 53,17 44,45 1,5 0,58 83,33 16,09 
1,5 1,71 71,43 26,86 2,5 0,54 80,46 19,00 
3,5 0,41 87,66 11,93 4,0 0,34 86,22 13,44 

TABELA VI.7 - Razão enh·e as energias EE, ES e EC, em função de T: Tubulão 
T7. 

Tubulão T7 
I a Série(%) 23 Série(%) 

H(m) EE/T ES/T E ClT H(m) EE/T ES/T EC/T 
0,8 3,82 37,75 58,43 0,6 4,18 20,10 75,72 
2,0 1,57 51,46 46,97 2,0 2,59 31 ) 11 63,30 
4,0 1,08 43,27 55,65 3,0 2,00 40,88 57,12 
5,0 1,52 55,79 42,69 5,0 1,8 1 39,82 58,37 

33 Série(%) 
H(m) EE/T ES/T EC/T 

0,6 3,15 25,00 71,85 
2,0 3,33 20,80 75,87 
3,0 2,20 23,25 74,55 
4,0 2,81 19,80 77,31 



TABELA Vll.1- Tensões máximas de compressão e tração, em função de EPD: 
1 a série do Tubulão T1 vs. 63 série do tubulão Tl. 

Tubulão TI - 43 série Tubulão TI - 63 série 
H EPD TCMAX TTMAX H EPD TCMAX TTMAX 

(m) (kJ) (MPa) (MPa) (m) (kJ) (MPa) (MPa) 
0,6 30 9,7 0,9 1,2 28,8 6,4 2,1 
1,0 50 10,3 0,3 2,0 48,0 12,1 4,8 
1,2 60 
1,5 75 

TABELA Vll.2 - TABELA 7.1 - Tensões máximas de compressão e tração, em 
função de EPD: 23 série do Tu bolão T2 vs. 1 a série do tubulão T5. 

Tubulão T2 - 23 série Tubulão T5 - 1 a série 
H EPD TCMAX TTMAX H EPD TCMAX TTMAX 

(m) (kJ) (MPa) (MPa) (m) (kJ) (MPa) (MPa) 
0,6 14,4 2,9 0,3 

0,4 20 5,8 0,8 1,0 24,0 4,7 0,4 
0,6 30 6,3 O, 1 1,5 36,0 5,1 0,4 
1,0 50 8,2 0,1 2,0 48,0 7,6 0,8 
1,5 75 7,7 0,4 3,0 72,0 12,7 3,5 


