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Resumo: O trabalho objetiva reunir as 
informações dos artigos publicados em congressos e 
outros eventos no Brasil, identificando a aplicabilidade 
de métodos semi-empíricos em diferentes solos no 
Brasil. Visa ainda reunir todas as pesquisas já realizadas 
por alunos de iniciação científica sobre este tema no 
Centro Universitário da FEI, concluir a pesquisa com os 
recentes trabalhos e artigos publicados nos últimos anos 
e disponibilizar a pesquisa realizada no site da FEI, para 
que possa ser utilizada por profissionais de Engenharia 
de Fundações como uma referência. 

1. Introdução 
Os métodos semi-empíricos são usados há anos no 

Brasil para a estimativa de carga de ruptura geotécnica 
de fundações por estacas. Segundo Décourt [1] tais 
métodos como, Aoki e Velloso (1975) ou Décourt e 
Quaresma (1978), por exemplo, são aplicáveis a 
diferentes tipos de estacas e de solos. Relacionam 
ensaios de campo como, SPT (Standard Penetration 
Test) e CPT (Cone Penetration Test), com métodos 
teóricos baseados na capacidade de carga de Terzaghi. 

A norma NBR 6122 [2] recomenda que a 
aplicabilidade desses métodos seja comprovada por 
meio de ensaios de prova de carga. Por isso, diversos 
trabalhos vêm sendo desenvolvidos para ensaiar à prova 
de carga estacas em verdadeira grandeza em diferentes 
tipos de solos em diversas regiões do país. Através de 
critérios de ruptura como NBR 6122 (2010), Van der 
Veen (1953), Chin (1972) defini-se a carga de ruptura a 
ser adotada para o ensaio. A comparação entre os 
resultados destes critérios e as estimativas semi-
empíricas indicam a aplicabilidade de cada método. 

Os trabalhos publicados em congressos, seminários e 
eventos brasileiros na última década são de especial 
riqueza em informações a respeito da aplicabilidade 
destes métodos em diferentes solos pelo país afora, 
contudo falta um repositório único que condense tais 
informações de forma prática e indique para cada 
situação estaca-solo quais métodos poderiam ser 
aplicados de forma confiável. Daí vem à justificativa do 
presente trabalho. Trabalhos semelhantes foram 
realizados por alguns alunos de iniciação científica 
relativamente às décadas de 1970 a 2000, sendo o 
presente trabalho não só uma atualização, mas também 
um fechamento preliminar do banco de dados para 
permitir seu acesso à comunidade técnica via sítio de 
Internet da FEI.  

2. Metodologia 
Realização de pesquisa nos artigos e trabalhos 

publicados nos últimos anos em congressos e eventos 
relativos ao tema Fundações e Mecânica dos Solos, 
identificando-se informações como o local das provas 

de carga, tipo de solo, tipo de estaca, métodos usados na 
estimativa de capacidade de carga, resultados da 
comparação entre previsão e ensaio e critério de ruptura 
usado na avaliação da curva carga-recalque das estacas. 
Posteriormente será feita a reunião de todos os dados 
conseguidos, realização de sua análise quantitativa e, 
finalmente, sua disponibilização no site do Centro 
Universitário da FEI.  

Figura 1– Montagem de ensaio de Prova de carga.  

3. Conclusões 

Até o presente momento toda a pesquisa realizada 
tem revelado informações de muita utilidade para 
profissionais da área de fundações. Espera-se que a 
conclusão deste projeto e a disponibilização de tais 
informações no site da FEI possam facilitar a utilização 
dos métodos semi-empíricos nos solos do Brasil e se 
torne uma referência confiável e muito útil para 
empresas e profissionais do ramo. 
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