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1 RESUMO 

No Brasil, os projetos de fundação costumam ser dimensionados principalmente 

utilizando a análise do solo e os valores de SPT. São os métodos semi empíricos que 

utilizam as correlações entre os ensaios realizados em sondagens a percussão e a 

resistência do solo.  

2 INTRODUÇÃO 

Em função dos diversos métodos semi empíricos existentes na literatura técnica da 

área, fica evidente a necessidade se dar continuidade aos estudos dos métodos em 

relação a eficiência, vantagens e desvantagens de cada método. Este trabalho visa 

apresentar, uma análise entre os valores obtidos por meio de quatro métodos 

diferentes e os resultados de provas de carga estática. 

3 OBJETIVOS 

a) Calcular a capacidade de carga de uma estaca utilizando valores de SPT de 

um solo para diferentes métodos semi empíricos, avaliar, discutir e comparar 

os resultados encontrados. 

b) Estudar a obtenção da carga de ruptura de estacas por meio de provas de 

carga estáticas. 

 

4 METODOLOGIA 

A metodologia a ser empregada será: 

 Abordagem conceitual dos métodos semi empíricos para estimativa da 

capacidade de carga de fundações profundas em estacas utilizando os 

métodos mais reconhecidos dentro da literatura técnica: Aoki e Velloso 

(1975), Decourt e Quaresma (1978), Alonso (1996), Antunes e Cabral 

(1996); 

 

  Após a obtenção da carga de ruptura das estacas determinados por ensaio 

de prova de carga estática, será realizada uma análise comparativa com os 

valores obtidos por cada método; 



 Em seguida será feita uma Interpretação da análise comparativa com base 

nas particularidades de cada método. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

Serão descriminados os 4 métodos utilizados para a determinação da capacidade de 

carga de estacas, com base nos artigos originais publicados pelos autores, fazendo 

assim, uma comparação entre os valores teóricos encontrados e valores práticos de 

capacidade de carga, obtidos por ensaios de provas de carga estática. Para os 

casos em que não for possível determinar as cargas de ruptura, serão utilizados os 

métodos de Van der Veen e o método da NBR 6122 para análise das curvas Carga 

x Recalque. 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Serão apresentados os resultados já obtidos visando identificar o método mais 

eficiente para as provas de carga analisadas. 
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