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RESUMO:
Este trabalho descreve a obra de remodelação do cais do Porto Novo da Cidade do Rio 

Grande. Foi realizado um estudo detalhado do solo e das estruturas existentes. O trecho em 
obras tem um total de 450m de comprimento e possibilitará a ampliação da profundidade de 
10m para 14m, gerando um aumento na movimentação de navios e cargas no referido porto. 
Ênfase foi dada às características geotécnicas da região, que diferem um pouco das 
encontradas no Superporto, principalmente no que se refere às condições de drenagem. O 
perfil estudado possui duas camadas predominantemente argilosas e camadas alternadas com 
comportamento drenado. Foi encontrada areia compacta a partir da profundidade de 36 m, 
que foi considerada como camada resistente para as estacas. Tal fato levou os projetistas de 
fundações a optarem por estacas de grande comprimento, maiores do que 40 m.
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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo mostrar a obra de remodelação do Porto Novo da Cidade 
do Rio Grande, descrever as características geotécnicas do local e apresentar um estudo de 
desempenho de algumas fundações da obra. As fundações estudadas compreendem uma linha 
de estacas mistas (metálicas parte superior preenchidas por concreto armado) cravadas. 

Para o projeto de remodelação, foi realizado um estudo detalhado do solo e das estruturas 
existentes. Ênfase foi dada às características geotécnicas da região pois, conforme os dados 
encontrados, no local há ocorrência de uma camada argilosa profunda, entre as profundidades 
de 25 e 36 metros, como a camada que aparece em todo o perfil do Superporto, e descrita em 
Dias [2], Dias [3] e Dias e Pedreira [4].

A verificação de desempenho de uma fundação tem por finalidade avaliar se o 
comportamento previsto no projeto está sendo confirmado na sua execução. A meta 
fundamental a ser atingida é a de minimizar a probabilidade de ruptura da obra de fundação.



Com isso, a segurança à ruptura é o principal aspecto estrutural a ser verificado. Para tal, 
deve-se comprovar a resistência e a integridade do elemento estrutural e a resistência do solo 
durante ou após a sua execução.

Desde março de 1991, quando entrou em vigor o código de defesa do consumidor, este 
estudo de desempenho tornou-se mais importante, pois este código estabeleceu que cabe ao 
fornecedor, e não ao consumidor o ônus da prova de sua inocência, bem como a reparação de 
danos causados por defeitos e por informações insuficientes e inadequadas sobre sua 
utilização. Tornando assim, este estudo uma garantia de qualidade tanto para o projetista 
quanto para o executor da obra.

Por motivos econômicos os ensaios de campo foram realizados em apenas alguns 
elementos de fundação optou-se por extrapolar estes resultados por meio de conceitos 
estatísticos, onde a verificação de resistência é feita com base em uma curva de distribuição 
normal, em que a sua dispersão se dá  em função das características do solo, do tipo de 
fundação, do equipamento utilizado, da equipe e da metodologia de execução.

Na realidade, a verificação de desempenho de uma fundação deve ser analisada a partir 
de um problema mais geral que é o de analisar o comportamento do conjunto formado por 
cada elemento estrutural da superestrutura e da fundação pelo maciço de solo. Como cada 
elemento isolado de fundação apresenta uma carga de ruptura individual, a verificação de 
desempenho deve ser feita a partir de uma distribuição estatística dos valores individuais, para 
o conjunto da obra.

Com base nos valores de resistência de cada elemento, pode-se determinar um coeficiente 
de segurança global desta fundação, conforme foi sugerido por Aoki [1]. Com este 
coeficiente, pode-se finalmente verificar se esta fundação atende à segurança exigida pelos 
códigos e normas vigentes, buscando relacioná-lo a uma probabilidade de ruína e a um índice 
de confiabilidade existente, conforme apresentado por Aoki [1].

2. HISTÓRICO

Maior porto do sul do Brasil, o porto de Rio Grande localiza-se na margem oeste do 
"canal do Norte" que liga a Lagoa dos Patos ao oceano Atlântico. O Complexo portuário de 
Rio Grande é constituído por três instalações principais assim denominadas: “Porto Velho”, 
“Porto Novo” e “Superporto”. 

Parte mais antiga do complexo, o “Porto Velho” possui um cais acostável de 640 metros 
e 5 armazéns, atualmente em processo de revitalização, funcionando dois museus e a Festa do 
mar, mas ainda mantendo alguma atividade portuária relacionada com a pesca. Seu calado é 
de aproximadamente 4,00 metros.

O “Porto Novo” apresenta o maior cais contínuo de todo o complexo, com 1952 metros. 
Em seu retroporto estão construídos armazéns para todos os tipos de produtos, desde 
conteineres a carga geral, granéis agrícolas (sólidos e líquidos) e fertilizantes, compreendendo 
toda uma área ao longo da extensão do cais, e com largura da ordem de 150 metros. entre a 
linha de cais e a Av. Portuária "Honório Bicalho". O outro lado dessa avenida, também área 
portuária alfandegada, está em processo de reformulação com a demolição da maioria das 
instalações de armazenagem e fábrica de fertilizantes nela construídos e encontra-se em 
processo de preparação para servir como área de estocagem para conteineres e automóveis. 

O chamado “Superporto” abriga os terminais especializados. Possui uma faixa portuária 
com extensão aproximada de 10,5 km (entre o "Saco da Mangueira" e os Molhes da barra) e 



largura de 600m, compreendida entre a margem do canal e avenida portuária. Do outro lado 
dessa avenida há extensas áreas, inclusive com ruas de acesso pavimentadas, pertencentes ao 
Governo do Estado, em grande parte ainda disponíveis. 

A Figura 1 a seguir situa os três portos acima mencionados. A Figura 2, localiza o Porto de 
Rio Grande no Brasil.

Com o objetivo de tornar o Porto público de Rio Grande mais competitivo, a 
Superintendência do Porto de Rio Grande (SUPRG) decidiu contratar uma obra de 
remodelação deste porto, conforme projeto executado por consórcio de empresas gaúchas, 
com participação de professores do curso de mestrado em Engenharia Oceânica da FURG 
(Fundação Universidade Federal do Rio Grande). Inicialmente o trecho modernizado tem 450 
metros de extensão, com dois berços para navios contaneiros e graneleiros, visando um 
projeto final de aumento do calado para 40 pés.

Figura 1 – Localização dos Portos

Figura 2 – Localização do Porto de Rio Grande

3. PROJETO

3.1. Objetivo do projeto

O objetivo do projeto estudado é a modernização do “Porto Novo” de Rio Grande 
consistindo em:
• Aprofundamento da cota batimétrica na linha de atracação para a cota –14,00 m, 

possibilitando a recepção de navios de até 75.000 TPB e calado de 40’;



• Permitir a operação de navios dotados de “bow thruster”, visando reduzir os custos 
portuários;

• Possibilitar a instalação de equipamentos portuários modernos, de grande capacidade e 
bitola ferroviária de 18 metros;

• Construção de dois berços com 225 metros cada um, destinados para movimentação de 
fertilizantes e contêineres.

3.2. Documentos de referência

Para a elaboração do projeto foram utilizados os seguintes documentos técnicos:
• Sondagens geológicas - Relatório de Sondagens geológicas, elaborado pela empresa 

Estasul em 11 de julho de 2000 (volumes I e II) ref.[11];
• Relatório de Inspeção subaquática, elaborado pela empresa In-Shore Mergulho 

Profissional Ltda., realizado em abril/maio de 1999, referente às condições do muro do 
cais ref.[11];

• Desenho APRG nº 1088A do Departamento Estadual de Portos Rios e Canais;
• Épura de estabilidade – desenho nº 590223, aprovado pelo decreto nº 9575 de 8 de maio 

de 1915.
• Memorial de cálculo das estruturas de concreto armado, determinação da capacidade de 

carga das estacas, análise da estabilidade do muro e fundação do cais existente (Dias.) 
[11];

• Análise da ação de propulsores de navios (Pinto) [11];
• Ensaios de laboratório para a determinação dos parâmetros de deformação e resistência ao 

cisalhamento do solo (caracterização, adensamento e triaxiais de amostras indeformadas), 
(Dias) [11];

• Especificações técnicas e metodologia executiva dos principais serviços envolvidos (ref. 
11);

• Planta de locação da obra entre cabeços nº 8 e n° 23.

3.3. Características dos equipamentos portuários e navio-tipo

Descrição do equipamento e navio tipos utilizados para o dimensionamento das estruturas:
• Equipamento portuário:
• Bitola – 18,00 metros;
• Peso total do equipamento: 930 toneladas;
• Número de truques – 4 conjuntos;
• Distância entre centro da gravidade de cada truque: 16,50 metros;
• Número de rodas por truque: 12 unidades;
• Carga máxima por roda-lado mar: 31,82 toneladas;
• Carga máxima por roda-lado terra: 31,65 toneladas;
• Configuração de cada truque:
• 2 conjuntos de 6 rodas espaçadas 1,20 m entre eixos;
• Cada conjunto de 6 rodas, espaçado do outro em 1,50m, medida entre eixos das rodas 

mais próximas;
• Distância entre eixos das rodas mais próximas entre cada truque: 3,00 metros.
• Número de equipamentos a operar nos berços: 2 portaineres e 1 descarregador de adubos.



• Navio tipo:
• Capacidade: 75.000 DWT;
• Comprimento: 225 metros;
• Boca: 32,30 metros;
• Calado máximo: 13,60 metros;
• Número de porões: sete, com aproximadamente 26 metros e bocas de escotilha de 16,0 m 

x 12,0 m.

3.4. Descrição do projeto - Concepção estrutural

O projeto é composto por seis módulos. Cada um dos módulos do cais é constituído por 
uma plataforma, rígida em seu plano, que interliga três blocos dotados de defensas e cabeços 
de amarração. Tanto a plataforma como os blocos possuem em sua parte posterior um 
paramento vertical para contenção do solo e mobilização de forças de atrito.

O conjunto apoia-se verticalmente sobre uma linha de estacas no mar e sobre apoios 
deslizantes instalados na parte superior do muro existente.

O muro existente continuará a absorver os empuxos do solo e da sobrecarga sobre o 
mesmo, mas será aliviado em sua parte superior pelo paramento solidário à plataforma e 
blocos.

Ainda existe uma viga paralela ao cais, na retaguarda do mesmo, que juntamente com a 
viga disposta sobre as estacas no mar, suporta as ações verticais de um guindaste tipo 
portainer e as transfere para uma linha de estacas em terra.

O estaqueamento no mar absorverá essencialmente forças verticais, enquanto o 
estaqueamento em terra também absorverá forças horizontais, mas devidas ao guindaste 
apenas.

As elevadas forças horizontais que atuam sobre a plataforma e os blocos, devidas a 
empuxos do solo sobre o paramento posterior, guindaste, amarração e atracação dos navios 
são absorvidas como segue:

• As forças perpendiculares ao cais, no sentido mar-terra, são transferidas pelo 
paramento posterior diretamente ao solo em contato com o mesmo.
• As forças perpendiculares ao cais, no sentido terra-mar, são absorvidas por grupos de 
tirantes que partem dos blocos e são ancorados no solo.
• As forças paralelas ao cais são absorvidas pelo atrito do solo com o paramento 
posterior. Aos tirantes será incorporada uma tração permanente especialmente para esta 
finalidade.
A sobrecarga vertical considerada é de 50KN/m² conforme estabelecido na NBR 9782 – 

Ações em estruturas portuárias marítimas e fluviais.
Na Figura 3 é mostrado um detalhe do corte de uma seção típica; observa-se também o 

muro de gravidade que compõe a estrutura já existente. Na Figura 4 são apresentados os 
detalhes da planta baixa de um módulo completo, sendo a obra composta de seis módulos. Em 
ambas as figuras verificam-se a existência e a localização dos tirantes.



Figura 3 - Detalhe do corte de uma seção do cais (Projeto SUPRG 2002)

Figura 4- Detalhe da planta baixa de um trecho típico (Projeto SUPRG 2002)

3.5. Infra-estrutura

3.5.1. Estaqueamento na água

Constituído por estacas mistas de concreto armado Ǿ71,12 cm (28”) com camisa metálica 
chapa #9,53 mm (da cota +1,050 m a cota -21,000 m) e estaca metálica Ǿ 71,12 cm #9,53 mm 
(da cota –21,000 ao pé). 

O concreto empregado tem fck ≥ 30 MPa e o aço CA-50, com cobrimento de 5 cm.
A carga máxima de compressão que a estaca estará submetida é de 300 tf e o momento 

fletor máximo, em qualquer direção, é de 31 tfm. Conforme a concepção estrutural, as estacas 
serão todas verticais.

3.5.2. Estaqueamento em terra

Constituído por estacas verticais tipo “Franki” Ǿ520 mm. A carga de compressão máxima 
prevista para essas estacas é de 101tf e o momento fletor máximo, atuando em qualquer 
direção, é de 25 tfm.

3.6. Superestrutura



A plataforma de concreto armado é constituída, nesta etapa, por seis módulos de 75 
metros resultando dimensões de 450,00 x 11,20 m², tendo dezoito blocos de atracação com 
defensas e cabeços de amarração. A ela sobressaem os blocos em 1,20m e além desses as 
defensas afastando a linha de atracação de aproximadamente 10,22 m em relação ao muro do 
cais atual. Isto possibilitará a construção de um talude com inclinação adequada, permitirá a 
transição da cota –10,00 do cais atual para a cota – 14,00, e possibilitará a acostagem de 
navios com até 40’ de calado. Os trilhos do equipamento serão fixados nas duas vigas 
longitudinais da extremidade, quais sejam: viga V1, sobre estacas mistas em água e viga V3 
sobre estacas tipo “Franki” em terra.

A superestrutura é constituída pela integração entre estruturas pré-moldadas e “in loco”, 
objetivando redução de custos de construção, pela diminuição significativa de escoramentos 
na água (muito caros - somente os blocos necessitam de escoramento) e pelo encurtamento do 
prazo de execução, possibilitando uma redução significativa dos custos indiretos. 

O princípio executivo, que visou simplificar e acelerar a construção foi o seguinte: 
executou-se as vigas V1 (parte pré-moldada e concretagem entre os pré-moldados até o nível 
destes – em duas fases) e V2 (em uma primeira fase), a seguir foram montados os pré-
moldados Pi e os pré-moldados do paramento posterior, prosseguindo-se com a terceira fase 
de concretagem das vigas V1 e V2 e blocos internos/externos (50 cm de altura). Após foi 
executada a quarta fase de concretagem, com concreto de maior resistência, que solidarizou o 
conjunto, interligando as lajes Pi formando a plataforma do píer sem a necessidade de ser 
executada uma sobre-laje. A viga V3 é uma estrutura independente.

O projeto considerou a utilização de um concreto de maior resistência, fck ≥ 35 MPa, na 
última etapa de concretagem das estruturas “in loco” e nos pré-moldados das lajes Pi e 
paramento posterior, áreas sujeitas à abrasão, em função das operações portuárias. Também, 
pelo mesmo motivo, o cobrimento da armadura nesta mesma área foi de 5 cm. Os cantos 
vivos das estruturas são chanfrados nas dimensões especificadas em projeto, evitando 
possíveis quebras.

3.7. Escavação e enrocamento do talude

Uma escavação será realizada para possibilitar a execução do talude. Este procedimento 
utilizará um equipamento que tenha capacidade de armazenar o material e transportar até o 
local autorizado e licenciado.

A última etapa da obra será o enrocamento. Como previsto em projeto este procedimento 
será executado com pedras e colchões Reno. Os colchões serão protegidos por pedras, de 
dimensões fixadas no projeto, levando em conta a situação de navios com propulsores 
laterais.

4. CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA

As informações relacionadas neste trabalho forneceram o subsídio para um estudo 
detalhado das condições de drenagem e comportamento do solo. Foram realizados ensaios de 
campo e de laboratório.

Os ensaios de laboratório foram executados pelo laboratório de Geotecnia da FURG. As 
sondagens SPT foram executadas por uma empresa contratada pela SUPRG e os ensaios de 



piezocone foram realizados pelo Laboratório de Ensaios Geotécnicos e Geoambientais da 
UFRGS.

Para a definição do perfil de sondagem, era necessário avaliar a posição dos 
enrocamentos, tanto o de retaguarda, como da base frontal do muro (lado de mar). Foram 
escolhidos posicionamentos de furos de sondagem a uma certa distância da face do cais. Caso 
fosse encontrado o enrocamento, deslocava-se o equipamento 1 metro para fora e executava-
se nova sondagem, assim, sucessivamente, até "livrar" o enrocamento, e chegar à 
profundidade final prevista para a sondagem. Inicialmente foram feitas sondagens a cada 100 
metros, tanto do lado do mar, quanto em terra firme (lado do aterro).

As primeiras sondagens de simples reconhecimento indicavam a presença de uma camada 
entre 28 e 37 metros que foi classificada pela empresa que executou a sondagem como argila 
arenosa, com SPT médio de 7 golpes. Estes dados eram muito semelhantes aos da argila 
siltosa orgânica encontrada na área do Superporto, entre profundidades de 20 e 44 metros 
Dias, [2]. Por este fato, os projetistas decidiram pela retirada de amostras indeformadas para 
determinação de parâmetros de compressibilidade e resistência. Com base nos resultados dos 
ensaios de caracterização, de limites de Atterberg, de adensamento e triaxiais, Dias [4] 
classificou esta camada como areia argilosa e não argila arenosa. Os ensaios de piezocone 
classificaram esta camada como silte argilo arenoso. 

Considerando os dados das sondagens, foram traçados dois perfis longitudinais, 
respectivamente no mar (a 6m da face do cais- Figura 5) e em terra (a 20m da face do cais). 
No terreno original (retroporto) há a presença de camadas de argilas em profundidades entre 4 
e 7 metros, indicando a possibilidade desta área ter sido fundo de lago. O trecho onde a 
camada mais argilosa apresenta-se mais elevada coincide com o posicionamento da antiga 
Ilha do Ladino; fora dessa área e em mesmas cotas, aparece areia de aterro, certamente 
lançada durante a dragagem, preenchendo a Lagoa do Ladino (Dias [3]).

Na Figura 5, pode-se observar a profundidade do fundo do canal (-10,3m) e a camada de 
silte argilo arenoso. Uma linha extra é apresentada na figura, que representa a profundidade 
de cravação da ponta das estacas.

Foram realizados dois ensaios de cone com pré-furo até a profundidade de 22m. A causa 
do pré-furo foi à existência de enrocamento no cais, o que poderia danificar o equipamento. O 
perfil encontrado nos ensaios de cone é apresentado na Figura 6. A Figura 8 apresenta uma 
curva de dissipação típica obtida dos ensaios de cone. Uma rápida dissipação das poro 
pressões é verificada, isto faz com que o solo tenha um comportamento praticamente drenado, 
confirmando os resultados dos ensaios de adensamento, e os parâmetros dos ensaios triaxiais 
CID.

Uma síntese dos dados encontrados nos ensaios de laboratório e de campo pode ser vista 
na Figura 7.



Figura 5 – Perfil Longitudinal Mar

Figura 6- Resultado do ensaio de cone 1

Figura 7- Síntese dos ensaios de campo e laboratório



Figura 8 - Curva de dissipação típica obtida dos ensaios – Cone 1  (31,6m)

5. PREVISÃO DE COMPORTAMENTO DAS ESTACAS NO MAR E COMPARAÇÃO 
COM RESULTADOS DE PROVAS DE CARGA DINÂMICAS

5.1. Previsão da capacidade de carga das estacas

Ao se estudar uma fundação por estacas é necessário, em primeiro lugar, caracterizar o 
objeto em estudo. Na visão tradicional de engenharia estrutural, a capacidade de carga de um 
estaqueamento é condicionada à resistência do elemento estrutural que se encontra em contato 
com o solo. Já na visão geotécnica, verifica-se que o fator determinante da capacidade de 
carga é a resistência do sistema formado pelo elemento estrutural e o maciço de solo que o 
envolve.

Neste contexto, a previsão da capacidade de carga de uma estaca pode ser obtida pelo 
menor dos dois valores que uma carga aplicada a uma estaca provoca: colapso ou escoamento 
do solo que lhe dá suporte ou do elemento estrutural que o compõe.

Como geralmente o solo é o elo mais fraco deste binômio, entende-se que a capacidade de 
carga de uma estaca está diretamente relacionada à sua profundidade e às características 
geotécnicas finais do maciço de solo que a envolve.

Por esta razão é que não se deve pré-fixar o valor da carga admissível de uma estaca 
somente tendo conhecimento da resistência do seu material. O que se pode pré-determinar é o 
valor da resistência estrutural do elemento, ficando a carga admissível dependente do tipo de 
solo e da profundidade de instalação.

Para prever a capacidade de carga de uma estaca submetida a um carregamento vertical, 
deve-se estimar as parcelas de resistência geradas ao longo do fuste (cisalhamento) e a parcela 
gerada no nível de sua ponta (tensão normal). Somando estas parcelas, pode-se chegar ao 
valor da sua capacidade de carga.

O método utilizado neste trabalho é o de Aoki-Velloso (1975) Modificado por 
Laprovitera (1988) e Benegas (1993) (ref. [12])e, este é um processo de cálculo direto, pois os 
valores destas tensões são determinados a partir de ensaios de sondagem à percussão (ensaio 
SPT). Este método foi desenvolvido através de estudos comparativos entre resultados de 
prova de carga em estacas e este ensaio. Os resultados obtidos pelo ensaio de CPT também 
podem ser utilizados na aplicação deste método. Neste trabalho o cálculo da capacidade de 
carga será feito com base nos dados do ensaio SPT. 
Na aplicação deste método, deve-se ter um cuidado especial na caracterização do tipo de solo 
envolvido, pois para solos semelhantes, são atribuídos valores diferentes de “k”, resultando 
capacidade de carga bem distintas. Para tal, para cada furo de sondagem foi delimitado uma 
área de ação, fazendo com que cada estaca tenha  um furo de sondagem como representativo.

Por este estaqueamento ser constituído de estacas de ponta aberta, encontrou-se uma 
outra dificuldade, definir qual é o modo com que a camada de solo que penetrou no interior 
influencia na capacidade de carga da estaca. Há duas hipóteses básicas para este 



comportamento, uma pressupõe que este solo tenha se comportado como uma bucha, fazendo 
com que este elemento se comporte uma  estaca de ponta fechada. A outra, pressupõe que este 
solo ofereça algum atrito interno, não existindo assim nenhum acréscimo de carga na ponta da 
estaca. Deste modo, optou-se pelo cálculo da capacidade de carga supondo as duas hipóteses. 

Na hipótese do embuchamento da estaca considerou-se, o NSPT da ponta como sendo a 
média da variação do NSPT um diâmetro acima e um abaixo do nível da ponta. Esta 
consideração justifica-se por ter sido feita por Laprovitera e Benegas quando determinaram os 
valores dos coeficientes adotados.

Na hipótese do não embuchamento da estaca, considerou-se que o solo que ia penetrando 
no seu interior não tinha suas propriedades modificas em função da sua compactação dentro 
do fuste. Decidiu-se por este procedimento porque seria muito difícil de se ter parâmetros 
para avaliar este comportamento. Convém ressaltar que esta suposição nem sempre vai a 
favor da segurança, visto que este solo apresenta uma camada de argila que ao ser adensada 
gera poro-pressões. Outra consideração admitida foi que o solo existente  no início da camada 
interna do fuste é o mesmo encontrado no início do perfil, ou seja, a partir do instante que a 
estaca foi penetrando no terreno, ela foi levando consigo as diferentes camadas de solo 
atravessadas.

Os resultados da previsão da capacidade de carga de cada estaca na hipótese de seu 
embuchamento apresentam-se na Tabela 1, já os resultados não considerando este 
embuchamento, são apresentado na Tabela 2.

Tabela 6.1 – Capacidade de Carga Considerando a Estaca como Embuchada

Q (tf)Q (tf)Q (tf)Q (tf)Q (tf)Q (tf)
Estaca Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5 Módulo 6

1 1433,51 793,51 1539,90 2106,51 880,09 2251,37
2 1878,85 2467,14 2098,31 869,40 480,63 791,67
3 1433,51 1777,36 2098,31 748,55 689,71 1729,15
4 1433,51 1777,36 2106,51 1548,10 784,07 2410,12
5 398,87 2158,10 1552,02 1058,42 784,07 791,67
6 1284,52 2158,10 1552,02 1115,24 1045,43 601,85
7 1284,52 2467,14 2110,44 896,65 880,04 734,28
8 398,87 2158,10 1085,77 1065,50 689,66 791,67
9 798,69 2467,14 2110,44 1065,50 1287,18 791,67
10 995,47 1777,36 2110,44 880,09 1287,18 791,67
11 1777,36 2158,10 1552,02 1065,50 791,67 606,76
12 2158,10 2467,14 2110,44 784,07 2406,16 606,76

Média 1272,98 2052,21 1835,55 1100,29 1000,49 1074,89
s 548,77 480,95 357,33 379,67 502,00 658,80

Rk 370,26 1261,05 1247,75 475,74 174,70 -8,83

Tabela 2 – Capacidade de Carga Considerando a Estaca como Não Embuchada

Q (tf)Q (tf)Q (tf)Q (tf)Q (tf)Q (tf)
Estaca Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5 Módulo 6



1 764,02 598,05 707,62 834,50 637,76 729,47
2 916,42 1023,47 836,05 570,08 540,92 488,18
3 764,02 786,60 930,96 519,62 513,03 648,06
4 764,02 793,25 852,24 717,89 596,41 716,69
5 482,79 924,11 725,69 766,13 615,17 451,62
6 643,78 924,11 725,69 689,40 699,40 387,68
7 640,90 1029,38 860,03 688,09 662,97 422,03
8 482,79 924,11 629,72 710,54 599,23 482,89
9 645,79 1029,38 860,03 696,35 504,60 488,18
10 603,20 786,60 860,03 654,70 504,60 482,89
11 776,25 924,11 725,69 700,19 488,18 378,90
12 912,28 901,62 860,03 596,41 986,69 378,90

Média 699,69 887,06 797,81 678,66 612,41 504,62
s 142,49 126,97 90,27 85,22 136,50 125,23

Rk 465,30 678,20 649,32 538,47 387,87 298,62

5.2. Análise dos resultados das provas de carga dinâmicas

Ensaio de Carregamento Dinâmico ou Prova de Carga Dinâmica é um ensaio que tem por 
objetivo determinar a capacidade de ruptura da interação solo-estaca, para carregamentos 
estáticos axiais. O ensaio difere das tradicionais provas de carga estáticas pelo fato do 
carregamento ser aplicado dinamicamente, através de golpes de um sistema de percussão 
adequado.

Este ensaio é baseado na teoria da onda. Ele tem esta fundamentação teórica porque 
quando uma estaca é atingida por um golpe de martelo é gerada uma onda de tensão que 
desloca-se com uma velocidade fixa dependente apenas das características do material. 

A norma Brasileira NBR 6122 considera que o ensaio de carregamento dinâmico pode ser 
utilizado como uma das maneiras de avaliar a capacidade de carga de uma estaca. Esta norma 
também prevê a possibilidade de redução do coeficiente de segurança de 2,0 para 1,6 em 
qualquer estaqueamento em que se realizou um número previamente estabelecido de provas 
de carga. A quantidade de ensaios deve ser determinada pelo projetista. 

O ensaio de carregamento dinâmico foi realizado em 6 (seis) estacas integrantes do 
estaqueamento no mar, da obra em estudo. Estes ensaios foram realizados em duas etapas. A 
primeira intervenção recravou as estacas E1-M1, E2-M1, E1-M3 e E2-M3, sendo que estas 
ainda não tinham o interior de seu fuste preenchido com concreto armado. A segunda 
intervenção avaliou as estacas E12-M5 e E1-M6, que já tinham seu interior preenchido de 
concreto armado.

Por se tratar de estacas cravadas, o ensaio de carregamento dinâmico se resume em uma 
recravação, realizada alguns dias após à cravação de cada estaca. É recomendado este período 
de repouso para proporcionar uma melhor “acomodação” do elemento estrutural com o solo. 
Este tempo é importante, pois para se conhecer o valor da capacidade de carga de longo prazo 
é necessário esperar o tempo suficiente para a ocorrência da total recuperação da resistência 
do solo (set-up), ou ao contrário, para a ocorrência da total redução de resistência do solo com 
o tempo (relaxação). O período de repouso de cada estaca em análise está apresentado na 
Tabela 3.



Tabela 3– Período de Repouso de cada Estaca

Estaca Período de Repouso
E1-M1 62 dias 
E2-M1 56 dias 
E1-M3 23 dias
E2-M3 23 dias
E12-M5 68 dias
E1-M6 69 dias

O sistema de cravação empregado era equipado com um martelo tipo queda livre com um 
pilão de peso igual a 9,6 tf. Este sistema também era composto por um sistema de 
amortecimento dotado de cepo e coxim de madeira. Neste estaqueamento, em função da 
capacidade estrutural do tubo de aço, a energia máxima de cada golpe está limitada a 650 tf. 
Na Tabela 4 apresenta-se a seqüência de golpes e alturas de queda do martelo nas provas de 
carga dinâmicas.

Tabela 4– Seqüência de Golpes Aplicados

Estaca Número de Alturas de Queda do Martelo
Nº Golpes (cm)

E1-M1 8 20,40,60,80,100,120,140,150
E2-M1 10 20,40,60,80,100,120,140,160,180,200
E1-M3 13 20,40,60,80,100,120,140,160,180,200,220,240,260
E2-M3 14 20,40,60,80,100,120,140,160,180,200,220,240,260,260
E12-M5 8 20,40,60,80,100,120,140,160
E1-M6 8 20,40,60,80,100,100,120,140

Os sinais que chegam dos sensores foram analisados e armazenados em um  Analisador de 
Cravação de Estacas (PDA). A capacidade de carga foi calculada pelo PDA através do 
Método CASE e da análise CAPWAP.

5.2.1. Resultados das análises pelo Método CASE

Na Tabela 5 são apresentados os valores médios e máximos de compressão e tração 
medidos durante o ensaio.

Tabela 5 – Esforços de Compressão e Tração

Estaca nº
TraçãoTração CompressãoCompressão

Estaca nº
Golpe nº Tensão (MPa) Golpe nº Tensão (MPa)

E1-M1 8 223,46 8 48,77
E2-M1 10 240,40 10 50,00
E1-M3 13 256,70 11 49,00



E2-M3 14 240,42 14 61,25
E12-M5 8 17,6 8 121,6
E1-M6 8 39,3 8 89,2

Em relação à integridade estrutural, a análise dos resultados definiu que as estacas 
suportaram bem aos esforços advindos dos ensaios, pois não foi constatado nenhum sinal de 
dano estrutural importante.

Na Tabela 6 são apresentados os valores de eficiência do sistema de cravação utilizado. 
A energia efetivamente transferida às estacas é afetada por perdas de energia que podem 
ocorrer no capacete metálico, no cepo e no coxim utilizados. Pode haver também perdas de 
energia na forma de atrito do martelo com as guias laterais da torre, forma de ruído, calor, etc.

Pode-se observar que os valores de eficiência apresentados na Tabela 6 estão dentro da 
faixa usualmente medida no Brasil (30 a 60%).

Tabela 6– Eficiência do Sistema de Cravação

Estaca Altura de Energia Transferida Eficiência do
Nº Queda (m) EMX (tf.m) Sistema (%)

E1-M1 1,50 7,34 51
E2-M1 2,00 8,42 44
E1-M3 2,60 10,10 40
E2-M3 2,60 12,40 50
E12-M5 1,60 6,53 43
E1-M6 1,40 5,78 43

5.2.2. Resultados das análises pelo Método CAPWAP

Na Tabela 7 são apresentados de maneira resumida os principais resultados obtidos 
através da análise CAPWAP.

Tabela 7.– Resultados da Análise CAPWAP

Estaca Golpe CapTotal Resist de AtritoResist de Atrito Resist de PontaResist de Ponta Quake Lateral 
Máximo (mm)

Quake de 
Ponta (mm)Nº Nº  (tf) (tf) % (tf) %

Quake Lateral 
Máximo (mm)

Quake de 
Ponta (mm)

E1-M1 8 509,10 430,00 84 79,00 16 3,70 1,00
E2-M1 10 550,00 504,90 92 45,10 8 4,02 0,32
E1-M3 13 582,10 532,10 91 50,00 9 2,76 2,88
E2-M3 14 595,00 469,70 79 125,30 21 7,10 1,05
E12-M5 2 267,00 222,20 83 44,80 17 3,71 2,73
E12-M5 4 344,00 240,00 70 104,00 30 5,89 1,59
E12-M5 8 466,00 350,00 75 116,00 25 9,29 5,96
E1-M6 8 600,00 502,00 84 98,00 16 6,53 3,36



Na Tabela 8 são apresentadas as capacidades de carga mobilizadas de cada estaca bem 
como seu deslocamento máximo (DMX), seu deslocamento permanente (Nega) medido no 
golpe considerado e também a energia efetivamente transferida à estaca ensaiada.

Tabela 8 – Capacidade Mobilizada

Estaca Nega no DMX Energia Transferida Capacidade Mobilizada
Nº Golpe (mm) EMX (tf.m) (tf)

E1-M1 0,00 25,09 7,34 509,10
E2-M1 0,00 27,69 8,42 550,00
E1-M3 0,00 31,45 10,10 582,10
E2-M3 0,00 36,09 12,40 595,00
E12-M5 0,00 14,40 6,53 466,00
E1-M6 0,00 10,80 5,78 600,00

5.2.3. Extrapolação da Curva Carga-Recalque

Como critério de extrapolação utilizou-se o método proposto por Van der Veen (1953) 
posteriormente generalizado por Aoki (1976) (ref. [12]). A curva carga x recalque é 
extrapolada a partir de uma função exponencial. Neste método, a carga de ruptura 
corresponde a uma assíntota à curva exponencial. Na Figura 9  apresenta-se, para a estaca E1-
M1, a extrapolação de Van der Veen e na Tabela 9 as cargas de ruptura extrapoladas, para 
todas as estacas ensaiadas.

Figura 9 – Extrapolação da Curva Carga - Recalque – Estaca 1 Módulo 1



Tabela 9 – Carga de Ruptura (extrapolação)

Estaca Carga de Ruptura (tf)
E1-M1 1459,1
E2-M1 1600
E1-M3 1282,1
E2-M3 845
E12-M5 2266
E1-M6 1950
Média 1567,03

s 500,09

Rk 744,38

7.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

A caracterização do subsolo permitiu definir as camadas existentes e principalmente as 
suas propriedades. Conforme a Figura 7 pode-se verificar duas camadas predominantemente 
argilosas e camadas alternadas com comportamento drenado. Os ensaios de adensamento 
mostraram um comportamento distinto entre a argila encontrada próxima da superfície e o 
silte argiloso na profundidade de 25 a 36m.

Os ensaios de piezocone colaboraram para uma melhor caracterização geotécnica do solo. 
Analisando os resultados de campo verifica-se que o solo na profundidade de 24 a 26 m pode 
ser caracterizado como silte argiloso ou argila siltosa. Na profundidade de 26 a 29 m pode-se 
classificar o solo como silte arenoso, já na profundidade de 29 a 36 m se pode classificar o 
solo como um silte argiloso ou uma argila siltosa. Encontra-se areia compacta a partir da 
profundidade de 36m.

Duas análises podem ser realizadas observando os ensaios estudados. Uma seria a de 
considerar o solo como não drenado, pois, através das Figuras 10 a 12, verifica-se que os 



resultados dos ensaios de cone são compatíveis com os ensaios de laboratório, com valores de 

Su variando de 60 a 120 kPa.
Figura 10 – Valores de Su do cone e de laboratório 

Figura 11- Valores de Su/σvo do cone

Figura 12- Valores de OCR do cone

Por outro lado, considerando o solo como drenado verifica-se que os valores obtidos em 
laboratório também se aproximam dos ensaios de cone (Figura 13). Sugere-se para o cálculo 
de futuras fundações neste local que as duas hipóteses sejam consideradas.

Pode ser concluído, como implicação de projeto, que o perfil de solo estudado conduziu 
os projetistas de fundações a optarem por estacas de grande comprimento, maiores do que 40 
m.

Com relação ao solo, pode-se concluir que existem duas camadas de argila (material não 
drenado) no local, a primeira localizada de –5m a -10m de profundidade e a segunda de –29m 



a -36m. A camada mais profunda deve ser considerada como um silte argilo arenoso 
(conforme dados do piezocone).

Na Tabela 10 apresenta-se a aplicação do conceito de resistência característica para o caso 
do estaqueamento, mostrando os valores obtidos para os diferentes métodos de previsão e 

observação, para as 6 (seis) estacas ensaiadas. Na Tabela 11 apresenta-se os valores deste 
estudo para a totalidade das estacas da obra.

Figura 13- Valores de φ para os ensaios de cone e laboratório

Tabela 10– Comparação dos Valores de Resistência Característica para as Estacas 
Ensaiadas

Estaca
Método de CálculoMétodo de CálculoMétodo de CálculoMétodo de CálculoMétodo de Cálculo

Estaca Fórmulas DinâmicasFórmulas Dinâmicas Aoki-Velloso ModificadoAoki-Velloso Modificado Prova de carga Estaca
Brix Holandeses EST Embuchada EST Ñ Embuchada

Prova de carga 

E1-M1 1558,80 2269,70 1433,50 764,02 1459,10
E2-M1 1818,60 2648,00 1878,85 916,42 1600,00
E1-M3 1363,90 1986,00 1539,90 707,62 1282,10
E2-M3 1212,40 1765,30 2098,31 836,05 845,00
E12-M5 1212,40 1765,30 2406,16 986,05 2266,00
E1-M6 10,91,2 1588,60 2251,60 729,47 1950,00
Rm (tf) 1433,22 2003,82 1934,72 823,27 1567,03
s (tf) 258,17 392,98 389,78 110,47 500,09
Rk (tf) 1008,52 1357,36 1293,53 641,54 744,38

CS 3,36 4,52 4,31 2,14 2,48

Tabela 11 – Resistência Característica do Estaqueamento

Método de CálculoMétodo de Cálculo Média (tf) σ (tf) Rk (tf)
Fórmulas Dinâmicas Brix 1532,97 950,23 -30,17



Fórmulas Dinâmicas
Holandeses 2232,13 1383,62 -43,93

Aoki-Velloso Modificado EST Embuchada 1374,22 621,56 351,76Aoki-Velloso Modificado

EST Ñ Embuchada 695,76 170,40 415,45

Da Tabela 10 observa-se que em nenhum método de cálculo, para as estacas ensaiadas, a 
resistência característica foi menor que a solicitação de projeto. Pode-se observar também que 
a carga característica de ruptura estimada é bem semelhante aos valores calculados.

Já da Tabela 11, observa-se que apesar da boa previsão apresentada pelas fórmulas 
dinâmicas, nas estacas ensaiadas, para o estaqueamento todo apresenta valores característicos 
negativos. Este resultado pode ser explicado por fatores como: pelo elevado valor de desvio 
padrão apresentado (diferenças nos comprimentos das estacas e diferenças nos perfis do solo 
local) e por estas fórmulas serem baseadas na teoria de choque de corpos de Newton, que 
apenas por simplificações grosseiras assemelham-se ao estudo de cravabilidade de estacas.

Na análise da previsão pelo método de Aoki-Velloso, pode-se observar que o valor da 
resistência característica é maior que a solicitação de projeto considerando a estaca 
embuchada ou não. Quando se faz a comparação entre previsão (Aoki-Velloso) e observação 
(extrapolação das provas de carga), observa-se que houve uma tendência ao comportamento 
de estaca embuchada. No entanto, como não foi mobilizada toda a capacidade de carga nas 
provas de carga dinâmicas, fica difícil concluir o quanto foi mobilizado por atrito externo, se 
mobilizou atrito interno e o quanto mobilizou por ponta, ou seja, não se pode afirmar  se 
ocorreu o embuchamento das estacas

Segundo Aoki [1], uma previsão de capacidade de carga é satisfatória se atender a dois 
critérios: quando a resistência média prevista é igual à medida e quando o coeficiente de 
variação da resistência prevista é igual ao valor medido. 

Como a carga mobilizada nas provas de carga esteve muito distante da ruptura, verifica-
se que para a carga de trabalho, as estacas mobilizaram praticamente só atrito lateral, como 
nas provas de carga dinâmicas.
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