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RESUMO 

 

No século XXI, a demanda pelo consumo de eletricidade, aumentou devido aos 

vários aparelhos utilizados em nosso dia a dia. Com o avanço das tecnologias, e a 

grande busca pela sustentabilidade, palavra da moda, nos dias atuais, faz-se 

necessário a busca por fontes renováveis de energia, menos poluentes e que não se 

esgotem com grande facilidade, como a energia eólica, por exemplo. Visando a 

obtenção de novas fontes de energia para a matriz energética brasileira, o trabalho 

busca resaltar as técnicas construtivas empregadas para a construção dos 

aerogeradores nos parques eólicos, bem como os cálculos de dimensionamento e 

avaliação de cargas. Os aerogeradores, são dispositivos destinados a converter a 

energia cinética contida no vento em energia elétrica. Como as normas para os 

projetos desse tipo de estrutura são escassas, faz-se necessário o conhecimento 

das técnicas construtivas necessárias na fundação das torres de geração de energia 

e também as propriedades do terreno que acomodará essas estruturas, sendo 

necessário o conhecimento em sondagens investigação do subsolo. 

 

Palavras- chave: Fontes renováveis. Energia eólica. Aerogeradores. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

In the twenty-first century, demand for electricity consumption, increased due to 

various equipment used in our daily lives. With the advancement of technology and 

the great quest for sustainability buzzword nowadays, it is necessary to search for 

renewable energy sources, less polluting and not be exhausted very easily, such as 

wind energy, example. Aimed at tapping new sources of energy to the Brazilian 

energy matrix, the job search highlight the construction techniques employed for the 

construction of wind turbines in wind farms, as well as the sizing calculations and 

evaluation of loads. Wind turbines are devices designed to convert the kinetic energy 

in the wind into electrical energy. As the standards for projects of this type of 

structure are scarce, it is necessary knowledge of construction techniques necessary 

in the founding of power generation towers and also the ground properties that will 

accommodate these structures, requiring knowledge in research surveys of 

underground. 

 

Keywords: Renewable sources. Wind energy. Wind turbines. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A energia eólica é uma fonte renovável de energia, não esgotando devido a 

sua utilização, e possui a vantagem de ser uma fonte limpa de obtenção de energia. 

Pois, não emite poluentes e não agrava ainda mais os problemas ambientais. Sendo 

assim, importante para a matriz energética brasileira.  

Dominar o vento é um dos métodos mais antigos de produção de energia. A 

humanidade utiliza, desde a antiguidade, os moinhos de vento para moer os cereais 

e para bombear água. Com o surgimento da eletricidade no final do século XIX, os 

primeiros protótipos de turbinas eólicas modernas foram concebidos, utilizando 

tecnologia baseada no tradicional moinho de vento. Desde então, decorreu um 

processo moroso até que a energia eólica fosse aceite como um método de 

produção de energia economicamente viável (AMMONIT, 2015). 
Para a captação do vento faz-se necessário a construção de estruturas 

específicas, os aerogeradores, que necessitam de um tipo de fundação apropriada 

que se adapte ao terreno,à turbina escolhida e aos parâmetros ambientais da região 

que irá receber os parque eólico (ANEEL, 2006).  

A falta de normas brasileiras relacionadas a verificações e técnicas 

empregadas neste tipo de projetos, resulta em dúvidas frequentes quanto ao método 

mais adequado para esse tipo de construção. 

Devido ao custo envolvido, faz-se necessário  projetos que contem com uma 

grande massa de dados de ensaios de laboratório e de campo permitindo um bom 

desenvolvimento teórico do tema. 

Visando o aproveitamento da força dos ventos é necessário todo um estudo 

do sistema, sistema este constituído por vários componentes. A mensuração das 

condições climáticas, localização e destinação, propiciam um melhor rendimento 

final desse tipo de energia. 

1.1  APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

Pensando na busca por essa energia mais limpa, o presente trabalho  

abordará os conhecimentos necessários, na área de engenharia civil, para a 

construção das torres eólicas, mais precisamente da fundação dessas estruturas. Os 
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métodos de dimensionamento e de avaliação da capacidade de carga 

aplicada a projetos de fundações de aerogeradores, requer conhecimentos 

aprofundados nas técnicas de fundações e de investigação do subsolo. Com a 

correta investigação do subsolo, ainda na fase de projeto garante o funcionamento 

satisfatório da estrutura. 

1.2  PROBLEMA 

 

Com o crescente aumento da implantação dos parques eólicos, e a grande 

ocorrência da quebra das fundações, como as estacas. Faz-se  necessário 

profissionais especializados nas áreas que envolvem o correto dimensionamento 

das fundações, bem como especialistas capazes de averiguar corretamente as 

sondagens realizadas no subsolo, para que as quebras de estaca sejam 

amenizadas. 

1.3  JUSTIFICATIVA 

 

O presente trabalho tem como intuito trazer os subsídios necessários para o 

cálculo de uma fundação de Aerogeradores. A crescente demanda de energia faz 

com que seja  necessário considerar várias formas de obtenção da mesma. O que 

fez com que aumentasse o número de parques eólicos nos últimos tempos, 

aumentando a procura por profissionais especialistas nesta área. 

1.4  OBJETIVOS 

1.4.1  Objetivo geral 

 

Abordar de forma geral os Métodos de Dimensionamento e Avaliação da 

Capacidade de Cargas, aplicada a Projetos de Fundações de Aerogeradores.  

 

 

 

 



14 

 

1.4.2   Objetivos específicos 

 

 Realizar uma compilação do estado da arte em projeto e execução de 

fundações profundas; 

 Analisar as capacidades de cargas dos dois métodos estudados, sendo eles 

Aoki-Velloso e Décourt-Quaresma; 

 Estudar os principais métodos de investigação do subsolo disponíveis. 

 Efetuar o estudo das provas de cargas (PDA, PCE, PIT); 

 Fazer uma estimativa de comprimento. 

 

1.5 METODOLOGIA 

 

Em um primeiro momento para a execução do trabalho,  realizou-se pesquisa 

bibliográfica à cerca das Torres Eólicas e Aerogeradores, bem como os tipos de 

estacas existentes para conhecer suas características, afim de escolher-se a mais 

adequada para a situação imposta no trabalho. 

Escolhendo o tipo de estaca mais adequado, se fará o dimensionamento bem 

como a avaliação da capacidade de carga. Além do dimensionamento, será 

demonstrado a comparação dos custos na implantação de cada tipo de estaca. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1  REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1.1 Energia  Eólica 

 

A energia eólica tem origem na energia solar. É uma forma de energia 

cinética produzida pelo aquecimento diferenciado das camadas de ar, originando 

uma variação da massa especifica e gradientes de pressão. Além disso, também é 

influenciada pelo movimento de rotação da Terra sobre o seu eixo e depende 

significativamente de influências naturais, como: continentalidade, maritimidade, 

latitude, altitude. As formas de aproveitamento dessa energia estão associadas à 

conversão da mesma em energia mecânica e elétrica (CENTRO DE ENERGIA 

EÓLICA, 2015). 

Figura 01 - Torre Eólica Bom Jardim - SC 

 

Fonte: Wobben, 2003 

 A utilização da energia dos ventos para os mais diversos fins não é nenhuma 

tecnologia nova, talvez a forma mais antiga de se utilizar a energia dos ventos seja 

para promover o movimento de barcos a vela. Outra forma de aproveitamento da 
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energia dos ventos é a utilização dos moinhos. Registros históricos apontam que 

uma das primeiras utilizações de cataventos para bombear água e moer grãos 

datam de 200 A.C, na Pérsia. Acredita-se também que, muito antes dos persas, por 

volta de 1900 A.C, a China e o Império Babilônico já utilizavam cataventos rústicos 

para irrigar suas plantações (MONTEIRO, 2011). 

Assim como a energia hidráulica, a energia eólica é utilizada há milhares de 

anos com as mesmas finalidades, a saber: bombeamento de água, moagem de 

grãos e outras aplicações que envolvem energia mecânica. Para a geração de 

eletricidade, as primeiras tentativas surgiram no final do século XIX, mas somente 

um século depois, com a crise internacional do petróleo (década de 1970), é que 

houve interesse e investimentos suficientes para viabilizar o desenvolvimento e 

aplicação de equipamentos em escala comercial (ANEEL, 2006). 

No Brasil, a crise energética enfrentada pelo país na década de 2000, 

devastou a economia do país, levou ao racionamento e fez com que fosse 

necessário a diversificação das fontes de energia brasileira. 

 Segundo dados da ANEEL (2006), embora ainda haja divergências entre 

especialistas e instituições na estimativa do potencial eólico brasileiro, vários 

estudos indicam valores extremamente consideráveis. Até poucos anos, as 

estimativas eram da ordem de 20.000 MW. Hoje a maioria dos estudos indica 

valores maiores que 60.000 MW. Essas divergências decorrem principalmente da 

falta de informações (dados de superfície) e das diferentes metodologias 

empregadas. 

2.1.1.1 Tipos de Torres 

 

Segundo Burton (2001 apud BERTUZZI, 2013), a torre é uma estrutura que 

eleva a turbina até uma altura adequada para a incidência do vento, de modo que as 

pás possam girar a uma distância segura do solo. 

Há vários tipos de torres, de acordo com Zampiron (2008 apud PINTO, 2013) 

o tipo de material utilizado na construção de uma torre apresenta grande influência 

no seu comportamento estrutural, no seu peso, na forma de montagem e custo. 

Existem várias alternativas de materiais, como madeira, aço, concreto armado e 

mista de concreto e aço. 
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De acordo com Bertuzzi (2013), as torres eólicas podem ser classificadas 

quanto a sua localização. Considera-se que a torre eólica está instalada em terra 

firme, onshore, quando não há massa de água superficial entre a torre e a fundação. 

Torres eólicas instaladas em alto mar ou a pouca distância da costa, são chamadas 

de offshore. Deve ser levado em consideração que os custos de instalação de torres 

no mar aumentam proporcionalmente quanto maior for a distância até a costa, assim 

como o custo de transmissão da energia elétrica também cresce. 

As torres metálicas são as mais usuais devido à facilidade de transporte e 

velocidade de instalação e possuem larga aplicação tanto na transmissão de energia 

quanto em telecomunicações (BATISTA, 2013). 

2.1.1.2 Potencial Eólico na Matriz Energética Brasileira 

 

Segundo dados ABEEólica (2013) o Brasil é o país mais renovável do mundo, 

pois a geração de energia efetiva provem de cerca de 90% de energia renovável 

com 452TWh de geração de energia elétrica em 2011 e 444TWh em 2012. Essa 

grande participação das fontes renováveis na matriz elétrica (e energética), nos 

permite buscar, no longo prazo, uma matriz diversificada e segura em termos de 

suprimento. 

Porém como ainda segundo a  ABEEólica (2013) o  setor eólico no Brasil é 

emblemático, na medida em que esta fonte tem apresentado resultados importantes 

desde 2009, quando inserida no modelo competitivo de contratação, e atingiu 

patamares de preços equivalentes a metade do que havia sido pago inicialmente no 

PROINFA, em 2004. Tal feito sinalizou o potencial de crescimento desta fonte no 

mercado e, desde então, os sucessivos leilões consolidaram sua competitividade, 

quando essa a energia eólica atingiu patamares de preços da ordem de 

R$100,00/MWh, tornando-se a segunda fonte mais competitiva do Brasil. Neste 

período, no qual a fonte participou de sete leilões, , foram contratados 7,1 GW de 

novos projetos, os quais elevarão o volume de instalações de energia eólica para 8,8 

GW até 2017. 

A adoção da energia eólica como fonte de energia foi impulsionada pelo 

governo federal a partir de 2002, por meio do Programa de Incentivo às Fontes 

Alternativas de Energia, como forma de diversificar a matriz energética. Por ser uma 

forma de energia renovável e de baixo custo, os parques eólicos cresceram 
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rapidamente. Atualmente o país possui unidades nas regiões Nordeste, Sudeste e 

Sul.  Devido aos custos cada vez mais competitivos e aos incentivos do governo 

federal, as fontes geradoras de energia eólica devem apresentar um crescimento 

significativo nos próximos anos (NEOENERGIA, 2013). 

2.1.2  Investigações Geotécnicas  

 

Devido à grande variabilidade do solo, o fato de não ser homogêneo e por 

ser um material natural formado através de processos geológicos de intemperismo 

nos quais consistem na fragmentação mecânica ou química da rocha em partículas 

menores, segundo Das (2007 apud ANDRADE, 2003), o solo se torna um material 

muito variável quanto à sua composição e ao seu comportamento quando submetido 

às ações de cargas. 

Ainda de acordo com Das (2007 apud ANDRADE, 2003), nesse sentido, 

mesmo analisando perfis geológicos com pontos de referências muito próximos um 

dos outros, consegue-se perceber a variabilidade do maciço de solo no que se diz 

respeito ao tipo de solo, consistência, características de resistência e 

deformabilidade.  

Dessa forma, antes de iniciar a elaboração de um projeto de fundações 

solicita-se que seja feita a investigação geotécnica do maciço de solo para que se 

tenha um conhecimento mais concreto das condições do terreno, de maneira que se 

possa determinar as suas características e propriedades geomecânicas, dando 

continuidade a elaboração do projeto (ANDRADE, 2003).  

Esse procedimento de sondar o material, no qual irão ser incorporadas as 

fundações, se torna uma etapa indispensável para a escolha do tipo de fundação 

devido ao fato de se conhecer o comportamento do solo, a profundidade que se 

encontra o lençol freático, a profundidade das camadas mais resistentes e o 

comportamento do solo ao receber as cargas da estrutura (PIUCCO, 2014).   

Com o reconhecimento do subsolo já se sabe antes de começar a executar a 

obra que tipo de fundação é mais adequada para aquele solo, em consequência 

disso barateando o custo e gerando projetos de fundações mais seguros. Deve-se 

ressaltar que as sondagens custam em torno de 0,2% a 0,5% do custo total obra, e 
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a não execução delas podem trazer prejuízos imensuráveis para as obras 

(SCHNAID, 200 apud ANDRADE, 2003).  

Essas características e propriedades de Engenharia podem ser feitas tanto 

em laboratório quanto em campo. No Brasil, há predominância dos ensaios em 

campo e o mais utilizado é o SPT. A seguir será descrito os ensaios de campos mais 

utilizado no Brasil. 

2.1.2.1    Sondagens a percussão – SPT 

 

A sondagem a percussão mais conhecido pela sigla inglesa SPT (Standard 

Penetretion Test), cuja NBR 6484 (ABNT, 2001) define as suas finalidades da 

seguinte maneira:   

 a determinação dos tipos de solo em suas respectivas profundidades de 

ocorrência; 

 a posição do nível d’água; 

 os índices de resistência à penetração (Nspt) a cada metro.   

 
Nesse contexto, o ensaio torna-se uma medida de resistência dinâmica junto 

com uma sondagem que identifica a estratigrafia do solo e dos materiais que 

compõe as camadas (NBR 6484, ABNT, 2001). 

No que diz respeito à sondagem SPT, a NBR 6484 (ABNT, 2001) descreve o 

procedimento de execução começando com a locação de cada furo de sondagem 

que deve ser indicado com a cravação de um piquete de madeira.  

Hachich (1998 apud PIUCCO, 2014) ressalta que os pontos demarcados com 

o piquete, em casos específicos, devem ter uma distância entre eles de 15 a 30 

metros. Já em áreas extensas e nas investigações iniciais, essa distância vem a ser 

de 50 a 100 metros. Porém, apesar do autor definir distâncias, elas acabam 

dependendo da disposição do terreno e da exigência do cliente. O autor ainda  

destaca que esses furos de sondagem nunca fiquem num alinhamento e que na 

sondagem não seja feita apenas um furo no terreno. 

Para dar início à perfuração é instalado sobre cada furo o tripé. Perfura-se a 

camada superficial na profundidade de 1m com o auxílio do trado-concha ou 

cavadeira manual. Dando continuidade a sondagem, numa extremidade da haste 

tem-se o amostrador padrão que será firmado no fundo do furo que foi aberto pelo 
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trado e através dele que serão coletadas as amostras representativas do solo a cada 

metro. 

O martelo, um dos componentes da aparelhagem, deve cair em queda livre de uma 

altura de 75cm acima do topo da haste, e com sua massa padronizada de 65kg. 

Esse procedimento é repetido, e conta-se o número de golpes a cada 15cm até que 

o amostrador padrão penetre 45cm no solo. Amostras de solo são recolhidas e 

armazenadas para que mais tarde possam ser analisadas por um geólogo. Essa 

análise é mais uma classificação táctil-visual, sem muitas vezes serem levadas a 

laboratórios, a não ser que o cliente exija uma classificação mais detalhada (NBR 

6484, ABNT, 2001). As Figuras 2 e 3 apresentam esquematicamente uma 

sondagem SPT. 

Fonte: Construção Civil, 2015 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 02 - Esquema de Sondagem 
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Figura 03 - Esquema genérico de uma sondagem do tipo SPT 
 

Fonte: Construção Civil, 2015 

 

 Por se tratar da soma de números de golpes necessário para a penetração 

dos últimos 30 cm do amostrador conforme NBR 6484 (ABNT, 2001) a qual 

descreve como um valor chamado de N    onde indicara a resistência do solo à 

penetração naquela camada de 1 m. Portanto, o N   , indica onde o solo é mais ou 

menos resistente, sendo um parâmetro de extrema importância que deve ser 

anotado. 

O processo de sondagem deve ser prosseguido até o próximo ponto, ou seja, 

até o próximo metro, perfurando se os 55 centímetros, utiliza se um trado helicoidal, 

desde que não atinja o nível da água. Caso atinja o nível da água, a perfuração 

continua por um sistema de circuito fechado de circulação com o auxílio de uma 

motobomba, uma caixa d'água e um conjunto chamado trépano (ROCHA, 2013).  

Um conjunto de hastes rosqueadas introduzido por dentro do revestimento, 

que conta com peça cortante em com ponta inferior. O trépano, cuja função é 

desagregar o solo, com a circulação da água bombeada por dentro da haste e 

retornada a superfície pelo espaço anelar entre a haste e o revestimento. É possível 
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coletar detritos do solo oriundos da profundidade em que o trépano se encontra 

(CINTRA, 2013 apud ROCHA, 2013). 

 
 O processo de paralisação da sondagem depende da exigência do cliente, e 

ou de projeto, ou ainda exigido pela NBR 6484 (ABNT, 2001).  Ou mesmo o cliente 

deseja apenas uma certa profundidade de reconhecimento solo. Os critérios de 

paralisação segundo a NBR 6484 (ABNT, 2001) são:  

 
 Quando, em 3 m sucessivos, se obtiver 30 golpes para a penetração dos 15 

cm iniciais do amostrador- padrão; 

 Quando, em 4 m sucessivos, se obtiver 50 golpes para a penetração dos 30 

cm iniciais do amostrador-padrão; 

 Quando, em 5 m sucessivos, se obtiver 50 golpes para a penetração dos 45 

cm inicias do amostrador-padrão. 

  
Nas figuras 4, 5, e 6 obtêm se três exemplos de critérios paralisação do 

processo sondagem do tipo SPT. 
 

Figura 04 -  Critérios de paralisação da Sondagem do tipo SPT item a: 

  
Fonte: autor 

 
Figura 05 - Critérios de paralisação da Sondagem do tipo SPT item b: 

 

Fonte: autor 
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Figura 06 - Critérios de paralisação da Sondagem do tipo SPT item : 
 

Fonte: autor 

 

Tabela 1 - Capacidades das areias e consistências das argilas 

 
Fonte: Adaptado IN 02 (DEINFRA, 1994) 

2.1.2.2  Sondagens a trado  

 

Segundo a IN 02 (DEINFRA, 1994) do Deinfra, define sondagem como  um 

método de investigação geológicas do solo que se utiliza o trado como ferramenta 

e/ou instrumento de perfuração. 

É um tipo de amostrador de solo constituído por lâminas cortantes, que 

podem ser espiraladas (trado helicoidal ou espiral) ou convexas (trado concha ou 

cavadeira). Tem por finalidade a coleta de amostras deformadas, determinação de 

profundidade do nível d'água e identificação dos horizontes do terreno (DEINFRA, 

2015).  

Compacidade e Consistência em função a resistência à penetração SPT 
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Muito Mole <2 
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Média 6-10 

Rija 11-19 

Dura >19 
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Este tipo de procedimento de investigação do subsolo consiste na abertura 

de furos sendo uma perfuração manual utilizando o trado cavadeira 

 (a) logo de início e quando o avanço do furo não for mais possível por esse 

tipo de trado, dá-se continuidade através do trado helicoidal 

 (b) Na Figura 7 apresenta-se os dois tipos de trados.    

 

Figura 07 -  Tipos de trados 

 

Fonte: NBR 9603 (ABNT, 1986) 

 

Esse tipo de sondagem é dado por terminada quando se atinge a 

profundidade desejada especificada na programação de serviço para a investigação 

do subsolo, quando ocorre um deslizamento das paredes do buraco em questão, 

também quando houver dificuldade do avanço do trado ou ponteira for menor a 50 

mm em um intervalo de 10 minutos de operação continua de perfuração. As 

amostras devem ser coletadas a cada metro e/ou quando houver mudanças de 

camadas de solos, e a mesma serão armazenadas para que o geólogo ou um 

profissional capacitado faça a sua análise (NBR 9603, ABNT, 1986). 

Ainda segundo a NBR 9603 (ABNT, 1986) esse é um método sondagem 

simples, rápida e barata no qual não se exige uma mão de obra especializada. 

Porém, esse ensaio é limitado por possuir algumas restrições referentes que 

impedem de efetuar furos com uma profundidade muito alta, sendo inadequado para 

projetos de fundações profundas. 
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O ensaio torna-se impróprio para projetos de fundações profundas por dois 

fatores: o primeiro, já citado anteriormente e o segundo, por não registrar um índice 

de resistência que é essencial para a elaboração de projetos. 

 

2.1.2.3  Sondagens rotativa 

 

A sondagem rotativa é um sistema de empregada na investigação geotécnica 

de maciços rochosos ou em solos que são impenetráveis à percussão. Este método 

fundamenta-se na coleta de amostras que terão um formato cilíndrico e serão 

contínuos. Serão recolhidas através de um conjunto motomecanizado que 

simultaneamente rotaciona e penetra o barrilete no qual possui uma broca 

diamantada de forma a cortar o material. As amostras extraídas são chamadas de 

testemunhos (ROCHA, 2003). 

Os equipamentos que compõe o método é basicamente um tubo, chamado de 

barrilete, que no seu interior possui uma camisa livre preservando o testemunho, e 

uma coroa diamantada na sua extremidade inferior que irá perfurar o terreno na sua 

rotação (IN 02, DEINFRA, 1994).  

Os testemunhos serão armazenados em caixas para uma posterior avaliação 

de um geólogo especializado que irá classificar em parâmetros geomecânicos dando 

caracterização aos testemunhos (IN 02, DEINFRA, 1994).   

 

Tabela 2 – Grau de coerência 

(Início) 

GRAU DE COERÊNCIA 

 

C1 

 
Rocha muito coerente: quebra com dificuldade ao golpe do martelo e os 
fragmentos possuem bordas cortantes que resistem ao corte com lâmina de aço. 
Superfície dificilmente riscável com aço. Somente escavável a fogo. 

 

C2 

 

Rocha coerente: quebra com golpe do martelo, produzindo fragmentos com 
bordas que podem ser abatidas por lâmina de aço ou serem quebradiças por 
pressão dos dedos. Superfície riscável com aço, deixando sulcos leves. 
Escavável a fogo. 
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Tabela 2 – Grau de coerência 

(Conclusão) 

 

C3 

 

Rocha pouco coerente: quebra facilmente com golpe do martelo (esfarelada), 
produzindo muitos fragmentos que podem ser partidos manualmente e as bordas 
dos fragmentos quebram facilmente com a pressão dos dedos. Superfície 
facilmente riscável com aço, deixando sulcos profundos. Escarificável. 

 

C4 

Rocha friável: quebra facilmente com a pressão dos dedos, desagregando-se. 

Pode ser cortada com aço. 

Fonte: Adaptado IN 02 (DEINFRA, 1994) 

Nesse sentido, e de acordo com Instrução Normativa para Descrição de 

Testemunhos de Sondagens Rotativas e Parâmetros Geomecânicos segundo a IN 

02 (DEINFRA, 1994), os parâmetros a serem considerados são: 

 

 Relativos ao maciço rochoso: coerência e alteração mineralógica;   

 Relativos às descontinuidades: grau de fraturamento características da 

superfície e inclinações das descontinuidades;  

 Mistos: condutividade hidráulica e Rock Quality Designation (RQD) 

 

Segundo IN 02 (DEINFRA, 1994), no parâmetro grau de coerência tem-se a 

análise de acordo com a dureza da rocha, a resistência ao impacto e a 

desagregabilidade. Na Tabela 2 tem-se a classificação do grau de acordo com 

Instrução Normativa para Descrição de Testemunhos de Sondagens Rotativas e 

Parâmetros Geomecânicos.   

No parâmetro grau de alteração examina-se a alteração dos minerais e o 

decréscimo da resistência mecânica em razão do intemperismo de acordo com a 

Tabela 3. 

Tabela 3 – Grau de alteração 

                                                                                                   (Início) 

 GRAU DE ALTERAÇÃO 

 
A1  

Rocha Sã: Não há alteração dos minerais, descoloração da amostra e 
oxidação de fraturas. Só pode ser escavada a fogo. 

 
 

A2 

Rocha Pouco Alterada: apresenta sinais incipientes de alteração dos 
minerais ligeiramente descoloridos e fraturas oxidadas. Mantém 
praticamente as mesmas propriedades físicas e mecânicas da rocha sã. 
Quando pouco fraturada só pode ser escavada a fogo. 
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Tabela 3 – Grau de alteração 

                                                                                                   (Conclusão) 

 
 
 

A3 

Rocha medianamente alterada ou rocha alterada dura: os minerais estão 
medianamente alterados, descoloração acentuada (de até 1/3 do 
comprimento entre as fraturas justapostas) e fraturas oxidadas. As 
propriedades físicas e mecânicas são inferiores às da rocha sã, sendo 
entretanto, uma rocha bastante resistente, quebrando com relativa 
dificuldade sob ação do martelo. Quando pouco fraturada só pode ser 
escavada a fogo. 

 
 

A4 

Rocha muito alterada ou rocha alterada mole: minerais constituintes muito 
alterados, às vezes pulverulentos e friáveis, com fraturas preenchidas com 
materiais terrosos e descoloração total entre fraturas. As propriedades 
físicas e mecânicas são acentuadamente inferiores às da rocha alterada 
dura. Quebra facilmente com as mãos e é escavável à picareta e por 
meios mecânicos convencionais. Rocha considerada como saprolito 
grosso ou duro. 

 
 

A5 

Rocha extremamente alterada ou solo de alteração: minerais constituintes 
totalmente alterados, estando preservados as estruturas originais da 
rocha. Pode ser escavado por qualquer meio manual ou mecânico 
convencional. Rocha classificada como saprolito brando ou solo saprol 
ítico. 
 

Fonte: Adaptado IN 02 (DEINFRA, 1994) 

 

No grau de fraturamento, conforme a tabela 4, contabiliza-se o número 

de descontinuidades por unidade e por trecho de fraturamento homogêneo. 

Tabela 4 - Grau de Fraturamento 

GRAU DE FRATURAMENTO Nº DE FRATURAS POR METRO 

F1 - Rocha pouca fraturada 0 – 1 

F2 – Rocha fraturada 2 – 5 

F3 – Rocha muito fratura  6 – 11 

F4 – Rocha extremamente fraturada 11 – 20 

F5 – Rocha fragmentada >  20 
Fonte: Adaptado de IN 02 (DEINFRA, 1994) 

 Na sequência tem-se RQD que avalia a qualidade da rocha de acordo com 

grau de fraturamento e o grau de alteração em função da recuperação dos 

testemunhos, como observa-se na Tabela 5. Determina-se essa qualidade somando 

os comprimentos dos testemunhos de cada manobra que possuírem manobra maior 

que 10 cm e dividido pelo tamanho total do trecho (IN 02, DEINFRA, 1994). 
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(1) 

 

Tabela 5 - Graus de RQD. 

INDECE DE QUALIDADE DA ROCHA (RQD) 

GRAU % QUALIDADE DA ROCHA 

R1 100-91 Excelente 

R2 90-70 Boa 

R3 75-51 Regular 

R4 50-26 Má 

R5 25-0 Péssima 
Fonte: Adaptado IN 02 (DEINFRA, 1994) 

2.1.3 Ensaios de Cone e Piezocone – CPT/CPTU 

 

Os ensaios de cone (CPT) e de piezocone (CPTU) são considerados como os 

ensaios mais importantes na área geotécnica pelo fato dos sensores do cone 

medirem a resistência de ponta do cone (q ) e resistência ao atrito lateral da luva 

(f ), possibilitando alcançar um detalhamento do perfil geológico. Além de determinar 

esses parâmetros, com esse ensaio consegue-se ter uma previsão da capacidade 

de carga das fundações e a determinação estratigráfica dos perfis do solo como o 

SPT também já faz. A diferença é que o ensaio de CPT/CPTU não recolhe as 

amostras. 

Estes ensaios apresentam uma vantagem sobre o ensaio de sondagem SPT 

por determinar os parâmetros separadamente de resistência de ponta e de atrito 

lateral. Enquanto com o SPT obtém-se o no qual não faz essa diferenciação 

(CINTRA et al., 2013). 

O ensaio baseia-se na cravação vertical, sendo uma cravação quase estática, 

no solo de um cone padrão com uma velocidade constante de 20mm/s e com uma 

seção transversal de 10cm². 

A finalidade do ensaio de cone e o ensaio de piezocone é a mesma. O que irá 

diferenciar nos dois é a aparelhagem. No CPT tem-se um cone mecânico conhecido 

como o cone de Begemann que em cada 20cm de profundidade, o cone irá avançar 

em 4cm medindo a força, que dividindo pela seção transversal do cone, já citada 

anteriormente sendo de 10cm², obtém-se o valor da resistência de ponta. 

Prosseguindo o ensaio e avançando o cone mais 4cm juntamente com o avanço da 

luva, mede-se a força F , no qual descontando F , de F  e dividindo pela área da 
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superfície lateral da luva, encontra-se a resistência ao atrito lateral (CINTRA et al., 

2013).  

 

Figura 08 - Apresenta um detalhe do avanço do cone mecânico de Begemann 

juntamente com a luva. 

 

Fonte: Adaptado Cintra et al., 2013 

 

Esse tipo de ensaio prossegue até a sua cota final com inclusão de novas 

hastes de (01) um metro de comprimento, de forma a registrar todos os parâmetros 

de resistência do subsolo o que resulta nas parcelas de resistência (q   e f ) a cada 

20 cm de profundidade. Como este ensaio não e necessário recolher amostra em 

razão do atrito (R ) e dos valores de f  e q , formula a seguir é obtido a cada metro 

de profundidade e é usado como indicativo de solo penetrado.   

 

   
  

  
     

(2) 

 

Tabela 6 - Classificação do solo em razão do atrito. 

TIPO DE SOLO EM FUNÇAO DA RAZÃO DE ATRITO 

CLASIFICAÇAO DO SOLO RAZÃO DE ATRITO % 

Areia grossa com cascalho à areia fina 1,2 – 1,6 

Areia Siltosa 1,6 – 2,2 

Areia Silto-argilosa 2,2 – 3,2 

Misturas de argila 3,2 – 4,1 

Argila 4,1 – 7,0 

Turfa >7,0 
Fonte: Adaptada Begemann, 1965. 
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 O CPT também pode ser feito utilizando outro método, o elétrico, ao invés de 

utilizar o cone mecânico, a diferença entre esses dois métodos é que com a ponteira 

elétrica o procedimento e feito de forma continua sem precisar penetrar a ponta do 

cone para depois a penetração da luva. 

 Outra diferença do cone de BEGMANN e que a ponteira elétrica mede a poro 

pressão durante o processo de execução do ensaio e dissipação do excesso de 

poro pressão. Dessa forma tornando os resultados mais próximos do real possível e 

estimando os efeitos do processo de cravação das estacas no solo. 

Ainda segundo Cintra et al. (2013) além do CPT em cone mecânico e cone 

elétrico, tem se uma variação do CPT e CPTU no qual o processo de execução é a 

mesma. O que difere nesse processo é que na medição de poro pressão utiliza se 

um elemento poroso. 

Figura 09 - Ilustra a haste de ensaio do cone elétrico 

 
Fonte: adaptada CINTRA,et al., 2013 

 
Mesmo sem as coletas de amostras, tanto para o ensaio CPT quanto paro o 

CPTU, as classificações dos perfis geológicos se dão pela razão de atrito (R ), já 

descrita na fórmula anterior e classificado de acordo com suas tabelas (CINTRA et 

al., 2013). 

Segundo Cintra et al. (2013) em solos arenosos tem se uma resistência bem 

maior que em comparação a solo argiloso, porém, a razão do atrito lateral em solo 

argiloso é bem maior. 
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A medida que se aumenta a profundidade na execução do ensaio o valor de 

resistência e o atrito lateral aumenta em função da tensão de confinamento. Neste 

caso classificação estaria errada necessitando de correções para que sejam 

interpretadas as classificações corretas. 

 

2.1.4 Fundações 

 

2.1.4.1 Fundações Profundas 

 

Segundo a NBR 6122 (ABNT, 2010) fundações profundas trata – se de: 

Elemento de fundação que transmite a carga ao terreno pela base (resistência de 

ponta), por sua superfície lateral (resistência de fuste) ou por uma combinação das 

duas, e que está assente em profundidade superior ao dobro de sua menor 

dimensão em planta, e no mínimo 3 m, salvo justificativa. Neste tipo de fundação 

incluem-se as estacas e os tubulões. 

De modo mais simples, por sua vez, Cintra, Aoki e Albiero (2011), mencionam 

o termo “fundações profundas”, além de admitir o que a norma descreve, de acordo 

com a transferência de carga do elemento para o maciço do solo. 

Como citado na norma, fundações profundas são estacas e tubulões, para 

efeito de estudos deste trabalho escolheu-se as estacas.  

 Para efeito de estudo do presente trabalho escolheu-se estacas que 

apresentam diferenças no seu modo de execução e no seu material, sendo estacas 

pré-moldadas em concreto protendido, estacas em perfis metálicos e estacas Hélice 

Continua. 

 Vale ressaltar que na escolha do material a ser utilizado deve ser levado em 

consideração aquele que apresente o melhor desempenho e venha atender os 

requisitos de projeto e venha a oferecer melhor segurança a obra. Cabe destacar 

alguns parâmetros que necessitam ser avaliados na escolha do material, tais como a 

capacidade de carga da estaca, a permeabilidade, a erosão da água, resistência ao 

fogo, corrosão, ataque ambiental, esbeltes. Filho (2006) explica que essa escolha 

está conectada aos riscos admitidos e que a escolha do material da estrutura junto 

com o seu dimensionamento deve suportar as ações solicitadas durante toda a sua 

vida útil de forma que a estrutura venha a desempenhar a função a qual foi 

concebida. 
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 Na escolha da execução, têm-se as estacas cravadas e as estacas 

escavadas. A diferença consiste que as estacas escavadas são moldadas no local 

após a escavação do solo e sempre terá a remoção do material. Nas estacas 

cravadas podem vir a ser introduzidas no terreno por percussão, vibração ou 

prensagem e não há remoção do solo. Como exemplo de estacas cravadas que 

serão estudadas tem-se as metálicas e as pré-fabricadas, e as escavadas, as 

estacas hélice continua. 

 

2.1.4.2 Características das Estacas 

 

 Segundo a NBR 6122 (ABNT, 2010) Elemento de fundação profunda 

executado inteiramente por equipamentos ou ferramentas, sem que, em qualquer 

fase de sua execução, haja descida de operário. Os materiais empregados podem 

ser: madeira, aço, concreto pré-moldado, concreto moldado in situ ou mistos. 

 Segundo Cintra e Aoki (2010) Uma estaca sem o solo a seu redor, não e uma 

fundação. Por isso denominamos elemento de fundação por estaca o sistema 

formado estaca (elemento estrutural) e o maciço que a envolve (elemento 

geotécnico). 

 

2.1.4.3 Estacas Pré-Moldada em concreto Protendido  

 

 As estacas pré-moldadas em concreto protendidas são mais utilizadas nas 

construções, considerando apenas as estacas pré-moldada pelo fato de que desde 

de o processo de fabricação até o processo de cravação pode – se obter o controle 

de qualidade da estaca (HACHICH, 1998 apud PIUCCO, 2014). 

Quanto ao processo de fabricação, desde de a escolha do concreto mais 

adequado ao processo de cura e proteção, isso faz com que o elemento venha a ter 

uma resistência compatível com as solicitações originadas pelo manuseio, 

transporte, corrosão, ataque ambiental e o processo de instalação respeitando a 

NBR 6118 (ABNT, 2014) e NBR 9062 (ABNT, 2006) (ABEF 2012). 

O processo da cura do concreto é feito a vapor, de forma que acelere o ganho 

de resistência inicial, admitindo uma desforma num menor tempo. Entretanto, 

Hachich (1998 apud Piucco, 2014) salienta que, apesar de o ganho de resistência 



33 

 

inicial dar-se antes, em comparação de uma cura que não seja feita a vapor, isso 

não interfere no tempo total do ganho de resistência desejada. Sendo assim, 

permanecerá em estoque o mesmo período que uma cura que não seja feita a 

vapor. 

 Hachich et al. (1998) ainda menciona que a pretensão em conjunto com a 

cura garante uma maior resistência à corrosão, menor ocorrência de fissuras, um 

melhor desempenho na cravação e também no manuseio. 

 Pelo fato de o concreto não ter não possuir uma ótima resistência a tração e a 

choques mecânicos, faz – se necessário a observância nas condições reais de 

manuseio. Dessa forma, ao levantar a estaca deve haver um equilíbrio dos 

momentos fletores quando o elemento estiver submetido a esforços do momento de 

manuseio. Equilíbrio dos momentos fletores máximos negativos e positivos, de forma 

que em nem um ponto da estaca ocorra um momento superior à que ocorre no 

ponto de manuseio. Nesse contexto, recomenda-se que sejam erguidas num ponto 

há 1/3 do seu comprimento e que sejam armazenadas com dois pontos de apoio 

sendo dada um a 1/5 da sua extremidade. (HACHICH et al.,1998) 

 Nas Figuras 10 e 11 tem-se exemplos de como se deve armazenar e 

manusear uma estaca. 

Figura 10 -  Exemplo de estaca armazenada 

 
Fonte: CIBE pré-moldados 2015 

Figura 11 - Exemplo de manuseio de estaca 

 

Fonte: CIBE pré-moldados 2015 
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Em consequência do manuseio, majora-se em 30% do valor dos momentos 

máximos no cálculo da armadura. Geralmente as posições das armaduras 

longitudinais dão-se de forma simétrica nas duas direções, sendo que a resistência à 

tração do elemento depende dessa armadura. E, além disso, na armadura 

transversal, os estribos, concentram-se nas pontas do elemento gerando um reforço 

nessas áreas onde há uma maior tensão durante a cravação (HACHICH et al.,1998). 

As estacas pré-moldadas em concreto protendido são encontradas no 

mercado com um comprimento variando entre 4m a 12m. Este elemento com mais 

de 12m não é muito viável pelo fato de dificultar o transporte onde será necessária 

uma licença especial para trafegar. Portanto, em casos que no projeto está definido 

comprimento de estacas com mais de 12m faz-se uma combinação de peças 

menores e emendando-as entre si gerando o comprimento desejado (HACHICH et 

al.,1998). 

Têm-se dois tipos de emendas, as soldadas e as emendas por anel ou luva 

de encaixe. A NBR 6122 (ABNT, 2010) instrui que apenas devem ser empregadas 

as emendas por anel ou luvas quando não houver esforço de tração na sua vida útil 

ou durante a sua cravação de forma que resistam as ações aplicadas. Isso se 

explica pelo fato de as emendas soldadas garantirem uma continuidade estrutural da 

estaca transmitindo os esforços entre as peças. Entretanto, nas emendas por anel 

ou luvas de encaixe cria-se um sistema de rótula no local da emenda e apenas os 

esforços de compressão são transferidos entre si (NBR 6122, ABNT, 2010). 

Nas Figuras 12 e 13 tem-se figuras ilustrativas de uma emenda soldada e 

uma emenda por luva de encaixe. 

Figura 12 - Emenda de estaca soldada 

Fonte: O autor 
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Figura 13 - Emenda por luva de encaixe 
 

Fonte: O autor 
No método de cravação de um elemento estrutural, à estaca deve atingir a 

profundidade estabelecida em projeto de acordo com a sua capacidade de carga e 

sem danificar a mesma. A profundidade estabelecida em projeto geralmente está 

relacionada à nega no qual representa a medida da penetração permanente de uma 

estaca causada pela aplicação de um golpe do martelo. A descrição detalhada do 

conceito de nega e seus cálculos serão descritos mais a diante (CINTRA; AOKI, 

2010). 

  A técnica inicia com a locação dos pontos de cada estaca, sendo esse serviço 

feito por profissionais habilitados na área de topografia que irão instalar um piquete 

que tem a finalidade de indicar o eixo da estaca. A locação bem executada poupa a 

execução posteriormente de vigas de equilíbrio, vigas de travamento e alavancas 

Logo em seguida, o bate-estaca é posicionado sobre o piquete locado que 

indica o centro da estaca a ser cravada, de forma que a máquina esteja aprumada.                                                

 Em seguida hasteia a estaca, posicionando na torre do bate-estaca, de modo 
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que a mesma esteja no local indicado com o piquete, e em seguida inicia-se a 

cravação com quedas livres dos 46 martelos sobre o capacete que se encontra 

encaixado na cabeça da estaca (NAKAMURA, 2014).  

Advertindo que a cravação das estacas é feita pelo processo de percussão, 

de acordo com Nakamura (2014) a relação entre o peso do martelo e o peso da 

estaca deve ser a maior possível. Nesse contexto, o uso de martelos mais pesados 

com uma menor altura de queda é mais eficiente que martelos mais leves com uma 

maior altura de queda. Em casos em que as estacas necessitam de emendas, 

interrompe-se a cravação com a estaca a um metro acima do nível do terreno para 

que seja feito a emenda com maior facilidade. 

As vantagens e desvantagens de uma estaca pré-moldada em concreto 

protendido são: 

 
 A possibilidade de maior controle da qualidade final das peças; 

 Um índice de produtividade considerado bom; 

 Menor geração de resíduos gerados nas obras em comparação as escavadas 

que geram movimentação do solo. Apesar disso geram perdas significativas com 

suas sobras e quebras; 

 Não e recomendada quando ira ter solicitações de cargas horizontais ou 

tração elevada; 

 Ira emitir elevados índices de vibração e ruídos, podendo prejudicar as 

construções vizinhas; 

 A obra precisa ter bom acesso a logística de acesso favoráveis não limitando 

as movimentações de maquinas; 

 Melhor desempenho na execução ao se atravessar camadas de solo moles;   

 Dificuldades na cravação solo de maior granulometria; 

 Capacidade de executar estacas inclinadas, porem tomando alguns cuidados 

com a possibilidade de tombamento dos equipamentos de execução. 

2.1.4.4  Estacas em Perfil Metálicos 

 

Segundo a NBR 6122 (ABNT, 2010) descreve estaca em perfis metálicos 

como: Estaca cravada, constituída de elemento estrutural produzido industrialmente, 
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podendo ser de perfis laminados ou soldados, simples ou múltiplos, tubos de chapa 

dobrada ou calandrada, tubos com ou sem costura e trilhos. 

São encontradas no mercado as estacas em perfis metálicos em vários 

formatos, são encontradas em perfil laminado, perfil soldado, simples ou múltiplos, 

tubos de aço, chapa dobrada e trilhos metálicos. Ainda segundo o site destaca, que 

este tipo de estacas, geralmente são utilizadas em fundações que se deseja 

alcançar uma profundidade muito elevada (SOLO, 2015). 

Como citado anteriormente o processo de cravação desse tipo de estaca é 

similar ao de cravação das estaca pré - moldada em concreto protendido, no qual se 

utiliza o mesmo equipamento denominado de bate-estaca sendo feito um processo 

de percussão (SOLO, 2015). 

Segundo a Gerdau 2015 as orientações de emenda de estacas em perfis 

metálicos, em solos que requerem uma fundação profunda, as estacas metálicas 

constituem uma solução alternativa aos demais tipos de estacas. As emendas 

devem ser dimensionadas para resistir a todas as solicitações que possam ocorrer 

durante o processo de manuseio, a cravação e a utilização da estaca. Embora as 

emendas possam ser feitas com soldas de topo de penetração total, em função de 

dificuldade na obra, recomenda-se empregar talas de soldas, seguindo as 

orientações grais contidas no manual da associação Brasileira de Empresas de 

Engenharia de Fundações e Geotecnia -ABEF. 

Ainda segundo o site recomenda-se que as telas para as emendas podem 

serem obtidas de chopas de aços de mesma resistência as dos perfis, mas por 

questão de praticidades as emendas são tradicionalmente executadas utilizando-se 

um segmento do próprio perfil, recortando conforme a figura a seguir onde se obtém 

as talas de mesas e de alma que irão compor as emendas das estacas na obra. 

 



38 

 

Figura 14 - Seguimento perfil que será recortado nas posições indicadas para 

obtenção de talas de emenda  

Fonte: Gerdau, 2015 

Figura 15 - Segmentos do perfil que será recortado nas posições indicadas para 

obtenção das talas de emendas 

 

Fonte: Gerdau, 2015 
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Figura 16 - Detalhe típico da emenda com latas e soldas 

Fonte: Gerdau, 2015 

 

Quanto ao processo de corrosão, não há casos relatados na falha estrutural 

causada pela corrosão do aço, por mais que a estaca esteja empregada em solos 

muito agressivos ou contaminados por produtos químicos. A percentualidade de 

oxigênio em solos naturais é tão insignificante que o aço não é corroído. A reação 

química até inicia, mas logo já descontinua pela falta de oxigênio que é responsável 

pela corrosão. Para acontecer à reação química é fundamental que se tenha a água 

e oxigênio, a ausência de um dos dois, já não acontece o processo de corrosão 

(GERDAU, 2015). 

Segunda a NBR 6122 (ABNT, 2010) requer que no cálculo das cargas 

máximas em estacas metálicas totalmente enterradas, seja descontada uma 

espessura de 1,5mm de toda a sua superfície em contato com o solo. 

Entre tanto quanto a demais estaca tem suas características de vantagens e 

desvantagem. 

 Baixo nível de vibração durante sua cravação, quer seja com martelos de 

queda livre de impacto ou os modernos martelos vibratórios; 

 Possibilidade de cravação em solos de difícil transposição, como, por 

exemplo, argilas rijas a duras, pedregulhos e concreções (laterita, limonita, 

etc.) sem o inconveniente do “levantamento” de estacas vizinhas já cravadas 
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(como ocorre, por exemplo, no caso das estacas pré-moldadas de concreto e 

Franki) e sem perdas de estacas “quebradas”, que oneram não só o 

estaqueamento como os blocos que deverão ser redimensionados (aspectos 

de custo e prazo); 

 Resistência a esforços elevados de tração (da ordem de grandeza da carga 

de compressão, exceto quando as estacas se apoiam em rocha) e de flexão 

(o porquê de seu emprego muito ligado às estruturas de contenção); 

 Possibilidade de tratamento à base de betume especial (pintura), com a 

finalidade de reduzir o efeito do “atrito negativo”; 

 Facilidade de corte e emenda, de modo a reduzir perdas decorrentes da 

variação da cota de apoio do estrato resistente, principalmente em solos 

residuais jovens. 

 Alto custo quando comparada às estacas pré-moldadas, Franki e Strauss. 

2.1.4.5  Estaca Hélice Continua 

 

 Tipo de fundação profunda constituída por estaca moldada “in loco” 

executada através da perfuração do terreno realizado por meio de um equipamento 

composto por um tarado helicoidal continuo e injeção de concreto, sob pressão 

controlada através da haste central do trado simultaneamente a sua retirada do 

terreno (ABSC, 2015). A figura a seguir mostra equipamento utilizado para a 

execução das estacas tipo hélice continua. 

Com elevada capacidade de carga, as estacas hélices contínuas são 

utilizadas em fundações profundas. A escolha por esse sistema de fundação 

depende não só das características do terreno ou dos custos envolvidos, mas 

também de aspectos da vizinhança do canteiro. Essas estacas são, por exemplo, 

mais indicadas do que estacas cravadas quando há restrições relacionadas à 

vibração ou a impactos sonoros. A opção por estacas hélice contínua pode ser 

determinada também pela disponibilidade de equipamentos (BERTUZZI, 2013). 
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Figura 17 - equipamento utilizado para perfuração e execução de estaca Hélice

 

Fonte: adaptada fundações sete (2015). 

 

As fases executivas desse tipo projeto de projeto, tipo hélice continua 

será mostrada esquematicamente na figura 17 são: 

 Perfuração: cravação da hélice no solo até a cota determinada em projeto; 

 Concretagem simultânea a extração da hélice do terreno; bombeamento do 

concreto pela haste de forma a preencher os vazios deixado pela hélice de 

forma a evitar desmoronamento das paredes da perfuração, de modo que a 

hélice e retirada lentamente sem girar ou em casos de terrenos arenoso a 

extração e feita de forma lenta girando no sentido da perfuração; 

 Colocação da armadura: o processo de colocação da armadura somente e 

possível após a concretagem do furo.  
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Figura 18 - esquematização para a execução das estacas tipo hélice continua 

 

Fonte: adaptada fundações sete (2015). 

 

Das principais vantagens do uso de estaca do tipo hélice continua destaca-se 

a alta produtividade, devido a versatilidade do equipamento que pode executar 

estacas de diferentes diâmetro e capacidade de carga (IMSP, 2015). 

As principais desvantagens está relacionada diretamente com o porte do 

equipamento e com seu custo de mobilização que necessita de terreno com fácil 

mobilidade e pela sua alta produtividade necessita de central de concreto no 

canteiro de obra e devido ao seu alto custo será necessário um número mínimo 

estacas a serem executadas para compensar a exigência de logística e custo (IMSP, 

2015). 

A tabela a seguir apresenta os diâmetros nominais e suas respectivas cargas 

para estacas do tipo hélice continua. 
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Tabela 7 - Cargas nominais para Estacas do tipo Hélice Continua 

Descrição  Unidade Valores  

Diâmetro nominal Cm 35 40 50 60 70 80 90 100 

Carga máxima KN 600 800 1300 1800 2400 3200 4000 5000 

Fonte: adaptada Geosonda (2015). 

 

2.1.4.6  Capacidades de Carga das Estacas 

 

Segundo Cintra e Aoki (2010) capacidade de carga de um elemento de 

fundação por estaca é a carga máxima necessária para que o conjunto resista ao 

ser aplicado uma força antes que seja provocada a ruptura do solo, conjunto esse 

definido como o elemento estrutural e geotécnico formando entre os dois uma 

interação solo e estrutura. 

Aplicando-se uma determinada carga a um elemento e se essa carga for 

maior que a capacidade de carga da mesma, delimitando sua resistência de atrito 

lateral quanto a de ponta, dessa forma a estaca pode vir a se deslocar para baixo 

gerando o recalque na estrutura. Na influência mútua solo estrutura, primeiro atinge 

a resistência máxima do atrito lateral para depois interromper o efeito de resistência 

de ponta o qual ira ser solicitado. Num primeiro instante a resistência de ponta já 

atua, mas no entanto ao se atingir a resistência máxima lateral o efeito de ponta 

apresenta-se insignificante não apresentando valores altos (CINTRA EAOKI, 2010). 

A capacidade de uma estaca ( R ) nada mais é que a somatória do atrito 

lateral com resistência do efeito de ponta. Aplicando o fator de segurança global, é 

possível encontrar a capacidade e carga admissível. 

 

     
 

          
 

 

(3) 

A respeito do valor do fator de segurança global a ser considerado, a NBR 

6122 (ABNT, 2010) afirma que deve ser analisado tanto o estado-limite último de 

ruptura quanto o estado-limite de utilização. E a redução do valor do fator em 

estacas profundas apenas se aplica para quando há um número adequado de 

provas de carga, como mostra na Tabela 8 (NBR 6122, ABNT, 2010). 
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Tabela 8 - Fatores de seguranças globais mínimos 

Fonte: Adaptado NBR 6122 (ABNT, 2010) 

2.1.4.7  Método Aoki – Velloso (1975)  

 

O método de AOKI – VELLOSO foi estabelecido inicialmente a partir da 

correlação com os ensaios de penetração estático (CPT) pelos meios dos valores da 

resistência de ponta de cone (q ) e do atrito lateral unitário de luva (  ): 

A resistência de ponta da estaca (r ) e resistência lateral da estaca (r ), são 

incógnitas correlacionadas ao CPT.  

 
   

  

  
 

(4) 

 
 

   
  

  
     

(5) 

 

Os fatores de F  e F  são fatores de correlação que levam em conta os 

efeitos escala, diferença de comportamento da estaca e o cone modelo (CPT), 

influencia também no método executivo de cada tipo de estaca. Já α corresponde a 

razão de atrito    
  
  

 , que é um fator que correlaciona o atrito lateral do cone com 

a resistência de ponta do mesmo, que esse valor é tabelado e será apresentado na 

tabela 9. 

Tabela 9 - Fatores de Correções F1 e F2 

Tipo de Estaca F1 F2 

Franki 2,5 2F1 

Metálica 1,75 2F1 

Pré-moldada 1+D/0,80 2F1 
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Escavada 3,0 2F1 

Raiz, Hélice continua e ômega 2,0 2F1 
Fonte: Adaptado de CINTRA E AOKI, 2010 

Dos dois tipos de ensaio citado neste trabalho é perceptivo que o mais usual 

é o método de SPT pelo qual o CPT se torna inviável devido ao seu alto custo de 

investimento equipamentos necessários para o ensaio apesar de seus ensaios 

serem os mais próximos reais (CINTRA e AOKI, 2010). 

Esse método faz uma correlação da resistência de ponta do cone (q ) com o 

índice de resistência a penetração (    ). 
  

 
              

 

(6) 

 
O fator K depende do tipo do solo em que será empregada a estaca é 

apresentada na tabela 10. 

Substituído a equação (3) em (2) e (1) tem se que: 

 
 

   
      

  
 

(7) 

   

   
  (8) 
 

   
      

  
    

 

 

  
Tabela 10 - do coeficiente K  em razão do atrito α 

 

 
Solo K (MPa)  (%) 

Areia 1,00 1,4 

Areia Siltosa 0,80 2,0 

Areia Siltoargilosa 0,70 2,4 

Areia argilosa 0,60 3,0 

Silte 0,40 3,0 

Silte Arenoso 0,55 2,2 

Silter Arenoargiloso 0,45 2,8 

Silter Argiloso 0,23 3,4 

Silter Argiloarenoso 0,25 3,0 

Argila 0,20 6,0 

Argila arenosa 0,35 2,34 

Argila Arenossiltosa 0,22 4,0 

Argila Siltoarenosa 0,33 3,0 

 
Fonte: Adaptada Cintra e Aoki , 2010. 
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A utilização do       na resistência de ponta da estaca (  ) é diferente do qual 

é empregada na resistência lateral da estaca (  ), o      da resistência lateral será 

mediada da somatória dos       na espessura da camada do solo o qual e 

representado por    já        utilizado de resistência de ponta é o      encontrado 

na cota de ponta, representado por    (CINTRA; AOKI, 2010). 

Conforme descrito anteriormente que a capacidade de carga (R) de um 

elemento de fundação é a resistência do atrito lateral com o efeito do atrito de ponta, 

de tal forma multiplicando a resistência de ponta pela respectiva área e multiplicando 

as resistências laterais encontradas a cada metro de profundidade pelo seu 

perímetro e multiplicando todas elas (CINTRA; AOKI, 2010). 

 
 

 

  
      

  
    

 

  
  
                   

(9) 

   

 
 

2.1.4.8  Método Décourt – Quaresma (1985) 

 

O método do Décourt-Quaresma fundamenta-se nos valores de ensaios de 

sondagem à percussão (SPT) e considera dois parâmetros α e β que são de 

majoração ou de minoração no qual dependem do tipo de solo e do tipo de estaca. 

O fator α é empregado quando se calcula a resistência de ponta e β para a 

resistência lateral. Os valores de α e β para as estacas pré-moldadas em perfil 

metálico e estacas tipo Franki permanecem os valore originais igual a 1 conforme 

ilustram as tabelas 11 e 12. 
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Tabela 11 - Valores do fator α em função do tipo de estacas e solos 

Fonte:  Adaptado Cintra e Aoki, 2010. 

 

Tabela 12 - Valores do fator β em função do tipo de estaca e do tipo do solo 

Fonte: Adaptado Cintra e Aoki, 2010. 

 

Décourt-Quaresma determinou as seguintes formulas necessária para 

encontrar os   valores resistência. 

 

         
  

 
       

(10) 
 
 
 

               (11) 
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Entretanto neste método observa-se que o valor   , é a média de resistência 

ao longo do fuste. Já o    é o valor médio dos índices de resistência da camada e 

camada posterior onde está apoiada com a resistência da camada onde se encontra 

a ponta da estaca. Já o C representa o coeficiente característico do solo, com 

valores em função do tipo do solo como está representado na tabela 13. 

Tabela 13 - Coeficientes característicos do solo C 

Fonte: Adaptado Cintra e Aoki, 2010 

2.1.4.9 Efeitos de Grupo 

  

Entende – se como efeito de grupo de estacas quando ocorre a interligação 

entre as estacas por um bloco de coroamento e a capacidade de carga do grupo 

como um todo vem a ser superior que o efeito de uma única estaca, ou seja, um 

elemento isolado, quando estão sujeito a esforços verticais. Porém a capacidade do 

grupo nem sempre se resume a somatória da capacidade dos elementos isolados 

(CINTRA; AOKI, 2010). 

Segundo Cintra e Aoki (2010), a eficiência do efeito de grupo das estacas ira 

depender diretamente do espaçamento em que se encontra as estacas, do tipo do 

solo do tipo de fundação, e da qualidade de estacas empregadas. 

 

  
  

   

 

 

(12) 
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(13) 

   

2.1.4.10 Nega (Fórmula Holandesa) 

 

Segundo a NBR 6122 (ABNT, 2010) define como conceito de nega a 

penetração permanente de uma estaca produzido pela aplicação de um golpe do 

martelo, sendo um limite de curabilidade da estaca. O valor da nega é a medida da 

penetração da estaca a partir de uma aplicação de 10 golpes do martelo caindo de 

uma altura constante. Para o cálculo da nega tem-se a fórmula dos Holandeses cujo 

fundamento é a teoria do choque newtoniano, de forma que o princípio básico 

corresponde à conservação de energia. Deve-se adotar o fator de segurança igual a 

10 para martelo de gravidade e 6 para martelo a vapor. 

 

 

  
       

         
 

(14) 

   

 
s = Nega: 

W = Peso do martelo: 

P = Peso da estaca: 

H = Altura de queda do martelo: 

R= Resistência do solo a cravação: 

 

2.1.5 PROVA DE CARGAS EM ESTACAS 

 

2.1.5.1 Provas de Carga Estática (PCE) 

 

Para se obter o comprimento da estaca e consequentemente os valores das 

capacidades de cargas nos projetos de fundações, e necessário realizar cálculos 

dessa forma encontram se variados comprimento de estacas sendo esse um 

comprimento para cada furo de sondagem. Portanto o projetista deve determinar os 



50 

 

comprimentos que irão ser executados, podendo adotar o valor médio dos 

comprimentos característico superior ou o valor máximo (CINTRA et al.,2013). 

Após ser feito todo o trabalho de execução de estaqueamento da obra é 

possível especificar os valores de comprimentos, de forma que o comprimento 

acabado de cada estaca represente esse valor. Esses valores podem não se 

igualarem aos adotados em projeto. Para Cintra et al.(2013) essa desigualdade de 

valores entre o teórico e o real acontece pelo fato de:  

a) as imperfeições dos métodos de cálculo de capacidade de carga, implicando em 

resultados aproximados, nunca exatos; 

b) a variabilidade das características de resistência e compressibilidade do maciço 

de solo em toda a área abrangida pelo estaqueamento; 

c) a decisão do projetista na adoção do (s) comprimento (s) das estacas; 

 
Embora que, a capacidade de carga de cada estaca ainda continua sem 

conseguir – se saber exatamente ou números próximos de seu valor. Assim o ensaio 

de prova de carga estática tem como o objetivo a determinação da capacidade de 

carga real da estaca, tendendo fornecer a avaliação do comportamento carga versus 

deslocamento (CINTRA et al., 2013). 

Segundo a NBR 12131 (ABNT, 2006) particulariza que para nos ensaios 

aplicam se esforços estáticos, cargas essas controladas e são crescentes a estaca e 

ao mesmo tempo mede-se o deslocamento da base da mesma. Para efeito desta 

norma é aplicável em todos os tipos de estacas independentemente do tipo de 

processo de execução e de sua inclinação. Essas cargas podem ser aplicadas tanto 

axiais, de compressão, de tração, ou transversais, sendo a mais comum a de 

compressão. 

Após a obtenção e analises dos dados obtidos e possível prescrever a curva 

vs. Deslocamento, a capacidade de cargas das estacas, recalques, resistência de 

ponta e resistência de atrito lateral, e coeficiente de segurança (CINTRA et al., 

2013). 

A NBR 6122 (ABNT, 2010) enfatiza a obrigatoriedade desse tipo de ensaio, 

quando da obra utilizar-se de estacas pré-moldadas e forem executadas com mais 

de 100 estacas. No qual determina que no mínimo 1% da quantidade total de 

estacas seja aplicada esse tipo de ensaio.   
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Figura 19 - Teste de carga PCE 

Fonte: Testgeo,  2015 

 

2.1.5.2  Provas de Carga Dinâmica (PDA) 

 

A prova de carga dinâmica, ou ensaio de carga dinâmica tem por objetivo 

principal determinar a capacidade de ruptura de interação estaca solo, sendo capaz 

de fazer diversas leituras em pouco tempo (GEOSONDA,  2015). 

Ainda segundo o site enfatiza que esse método se difere das tradicionais 

provas estáticas por ser aplicado carregamento de forma dinâmica, através de 

golpes de martelo num sistema de percussão adequado no qual será media onda de 

vibração gerado pelo mesmo. 

Essa medição e possível devido a instalação de sensores, tensores e 

acelerômetro no fuste da estaca, a uma distância de pelo menos duas vezes o seu 

diâmetro, com a instalação dos sensores será possível a medição de ondas, as 

quais serão enviadas através de cabos instalados ao PDA. Esse aparelho e 

responsável pela leitura, armazenamento e processamento, calculando os 

resultados das velocidade e forças obtidas, e possível medir também a resistência 

do solo (GEOSONDA,  2015). 

CINTRA et al (2013) descreve em sua obra que o sistema PDA baseia-se na 

teoria do método numérico de Smith (1960). Esse método fundamenta-se na solução 



52 

 

da equação de onda aplicada à cravação de estaca, com uma velocidade que 

depende das características dos materiais.  

Embora o ensaio seja realizado com golpes sucessivos e com alturas 

variadas, faz-se necessário o monitoramento dos golpes de certa forma a não 

causarem danos às estacas. Com todos os dados lidos pelo sistema, tais como 

tensões geradas, integridade da estaca, energia aplicada à estaca, máxima 

deformação no golpe, localização do dano caso venha a ocorrer, permitem estipular 

a eficiência do sistema de cravação (PIUCCA, 2014). 

Figura 20 - Ensaio de PDA 

 

Fonte: O autor 

 2.1.5.3 Testes de Integridade de Estacas (PIT) 

 

Como o ensaio de PDA não a possível se determinar as características das 

estacas, mesmo que os números testados estejam em conformidade com a norma, 

criou-se o teste de integridade de estacas que consegue garantir isso, além de ser 

um método de ensaio não destrutivo, por ser necessário somente um impacto de um 

pequeno martelo de mão (FUNDATEST, 2015).  
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Figura 21 - Esquema dos ensaios PIT usuais  

 

Fonte: adaptada Fundatest, 2015. 

 

Essa tecnologia foi desenvolvida para que fosse possível detectar anomalias 

e/ou descontinuidade do fuste da estaca molda “in loco” ou pré-fabricada no caso 

especifico e possível verificar defeitos perigosos nas estacas, tais como, fissuras 

significativa, falha na concretagem, determinar o comprimento da estaca e reduções 

de diâmetro, com tudo isso esse ensaio não sobre a capacidade de caga, o qual 

dever feito ensaios dinâmicos ou estático  (FUNDATEST, 2015). 

Segundo o site Para realizar o ensaio deve-se primeiro garantir que o 

concreto no topo da estaca não apresente má qualidade, caso contrário deve-se 

eliminar esse concreto e lixar o topo criando uma superfície lisa. Após essa 

verificação, instala-se e fixa um acelerômetro no topo e inicia a aplicação de golpes 

de um pequeno martelo de mão no qual irá gerar ondas que serão registradas e 

interpretadas nesse acelerômetro. As ondas irão promover reflexões que são 

resultantes de variações de seções transversal ao longo do fuste até a ponta da 

estaca. Eventuais anomalias ocasionam uma variação do sinal da velocidade e 

como a onda possui uma velocidade de propagação fixa, consegue-se determinar o 

ponto exato dessa anomalia. 
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Figura 22 - estaca preparada para ser ensaiada com o PIT 

 

Fonte: adaptada Fundatest, 2015 

Figura 23 - Estaca polida e estaca sendo ensaiada  

 

Fonte: adaptada (Fundatest, 2015) 

Em caso de anomalias encontradas no fuste encontradas a partir do ensaio 

PIT (Pile Integrity Testing), será necessária uma investigação de campo 

complementares necessárias tais como: escavação de poços na lateral do fuste ou 

ainda sondagem rotativa no cento da estaca, com isso chegando a uma 

complementação do diagnóstico e resultado mais eficiente para aceitação ou 

rejeição da estaca ensaiada. 
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2.2 METODOLOGIA E MATERIAL 

2.2.1 Materiais 

 

Para o dimensionamento da fundação de aerogeradores, além de cálculos 

manuais, haverá o auxílio de planilhas de cálculo elaboradas no Microsoft Office 

Excel.  

As planilhas serão elaboradas  pelo autor do trabalho, com o emprego das 

fórmulas contidas no corpo do trabalho e se necessário, haverá o acréscimo de mais 

normas pertinentes ao tema. 

2.2.2 Metodologia 

 

Inicialmente para a realização deste trabalho, foi realizada uma revisão 

bibliográfica abordando os aspectos relacionados com o projeto de fundações de 

aerogeradores. Tal levantamento bibliográfico foi realizado para a obtenção de uma  

base teórica relevante para o trabalho como um todo.  

Posteriormente foi realizado cálculos para a determinação do tipo de 

fundação mais apropriado para uma determinada carga, tal carga será determinada 

posteriormente. O tipo de ensaio de Investigação de subsolo, também teve 

importância para a determinação da carga e a escolha do tipo de fundação. 

O enfoque do trabalho, será o dimensionamento de fundações por estacas, 

para uma aeoregerador, demonstrando através de estudos geotécnicos, que o tipo 

de solo determina a escolha da fundação mais adequado.  

Ainda através de um comparativo de preços e especificações técnicas, busca-

se descrever o tipo de estaca mais adequado para determinada situação.  

 

2.3  APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADO 

 

2.3.1 Dimensionamento das Estacas  

 

O dimensionamento foi realizado de acordo com a NBR 6122 (ABNT, 2010), e 

também com o que já foi descrito neste trabalho, a capacidade de carga de cada 

estaca foi dimensionada de acordo como o menor valor entre a resistência estrutural 



56 

 

do material da estaca e a resistência do solo no qual foi aplicado. A resistência do 

solo foi obtida através dos métodos propostos no trabalho tais como: o método de 

Aoki-Veloso e Décourt-Quaresma. O método adotado foi aquele que apresentou a 

maior capacidade de carga, pois como são métodos consagrados, permite-se 

escolher o que apresentar a maior capacidade de carga.  

Para o presente trabalho, será descrito neste capítulo apenas os modelos de 

cálculo para a torre XRGS-01 que apresenta maiores esforços e o furo de sondagem 

utilizado nesses modelos será o furo SP03 no qual apresenta menor capacidade de 

carga. Os relatórios dos perfis de sondagem à percussão do local se encontram no 

Anexo A e as planilhas de cálculos dos outros furos com cada tipo de estaca se 

encontram nos Apêndices.  

Apenas foi feito para o estudo em questão somente o dimensionamento para 

a carga a compressão.  

Tabela 14 – Dados do Projeto 

 

2.3.2  Estacas em Perfil Metálico 

 

2.3.2.1 Capacidade de Carga Vertical para Estaca em Perfil Metálico  
 

Para o dimensionamento de uma fundação de uma torre do tipo X com 

estacas em perfis metálicos foi calculado como tipo de perfil HP 250mm x 85,0kg/m. 

 

 2.3.2.2 Seções reduzida na área de ponta  

 

De acordo com a NBR 6122 (ABNT, 2010) exige que para os cálculos de 

áreas, tanto de ponta como em toda a sua dimensão lateral, seja descontado uma 

espessura de 1.5mm de a superfície em contato com o solo. 

 

bf = 260mm 

d = 254mm 

                                       (15) 
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                                     (16) 

Ap = 0,065m²                   (17) 

 

2.3.2.3 Seção reduzida da área lateral AL em 1m de profundidade 

  

bf = 260mm 

d = 254mm 

tw = 14.4mm 

AL = 2 x [(bf – 2x0.0015)+(d-2x0.0015)+(bf – tw )]x1                                                  (18) 
 

AL = 2 x [(0.260 – 2 x 0.0015) + (0.254 -2 x 0.0015) + (0.264 – 0.0144)] x 1           (19) 
 

AL = 1,51 m²                        (20) 
 
 

2.3.3 Métodos Aoki-Velleso para estaca em Perfil Metálico   

 

2.3.3.1 Coeficientes do Método Aoki-Velloso Estaca em Perfil Metálico 

 

De acordo com a tabela 4, os fatores de correção para uma estaca de perfil 

metálico são:  

 

F1 = 1,75 e F2 = 2 x F1   F1 = 1,75 e F2 = 3,5                                                    (21) 

 

Os coeficientes K e α foram determinados de acordo com cada tipo de solo 

em cada camada no furo de sondagem SP03 na tabela a seguir. 
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Tabela 15  – Determinação do coeficiente K e  para o furo SP03 

(contínua) 
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Tabela 15  – Determinação do coeficiente K e  para o furo SP03 

(contínua) 
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Tabela 15 – Determinação do coeficiente K e   para o furo SP03 

(conclusão) 

Fonte: Piucco, 2014 
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2.3.3.2  Capacidade de carga pelo Método Aoki-Velloso – Estaca em Perfil Metálico 

 

De acordo com o definido em projeto que a profundidade do corte será igual a 

2m, será desconsiderado o atrito lateral dos dois primeiros metros. 

A carga de compressão de projeto é de 1725kN. Para a determinação do 

comprimento da estaca será calculado a cada metro da camada de solo a sua 

capacidade e dando continuidade até que a sua capacidade atinja um valor maior do 

que a carga aplicada, que nesse caso é de 1725kN.  

Na profundidade de 3m. 

 

 NSPT = 5, K = 0,84MPa e α= 1,8%, então tem se para a resistência de ponta 

R . 

 

   
     

  
      =     

             

    
                                (22) 

     E para resistência lateral:  

R 
       

  

   

  
                     = 1,51 x 

              

    
                        

Então: 

 

          RADM = 
     

  
 = 

         

   
 = 94,3  KN.                                  (23)                                                              

Como RADM < Carga Compressão, não satisfeito a condição. 

Seguindo com os cálculos até a profundidade de 28 m tem-se: 

NSPT = 5, K = 0,84MPa e α= 1,8%, então tem se para a resistência de ponta 
tem-se: 

 

   
      

  
      =  

              

    
                       (24) 

  

E para resistência lateral:  

RL =  
         

  

        

 
                                                                     (25) 

 

RL = 
                 

    
                                                       (26) 
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RADM = 
     

  
 = 

               

   
 = 1972,1 KN.                                                              (27) 

 

Na profundidade de 28m, como se pode observar nos Apêndices para essa 

estaca no Método de Décourt-Quaresma, tem-se uma capacidade de carga vertical 

do solo maior que a carga de compressão, sendo essa capacidade de 1924,9 KN. 

Entre o valor da capacidade de  carga do solo no método do Aoki-Velloso ou no 

método de Décourt-Quaresma adota-se aquele que apresente o maior valor, que 

nesse caso é de 1972,1 KN.  

Satisfeito a condição, tem-se uma estaca de perfil metálico HP 250mm x 

85,0kg/m com comprimento de 28m, como no mercado só são encontradas estacas 

com um comprimento de 6m ou 12m, faz-se necessário uma combinação de peças 

menores. Neste caso, será feita uma combinação com duas estacas de 12m e outra 

de 6m necessitando a execução de corte e da execução das emendas. As emendas 

foram emendas soldadas, pois como há esforços de tração não se indica emenda 

por luvas ou anéis. Sendo assim, garante uma continuidade estrutural da estaca e 

transmitindo os esforços entre as peças.  

Como a carga admissível estrutural dessa estaca é de 1782 KN, adota-se o 

menor valor entre a carga admissível estrutural e a capacidade do solo, que neste 

caso a capacidade de carga admissível é de 1782 KN.  

 

2.3.3.3  Nega pela Fórmula dos Holandeses para estaca em Perfil Metálico  

 

De acordo com a fórmula dos Holandeses descrita anteriormente, consegue-

se determinar a nega dessa estaca.  

Considerando o peso do martelo com 20kN, altura de queda de 100cm, peso 

da estaca de 85kg/m e serão 28m de cravação com uma variação de 2m . 

s = 
      

         
                                                              (28)                  

   

P19m= 85 × 026 = 2210 Kg = 22,1 KN                                             (29) 

 
                R = 1782 KN                                                                           (30) 
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S26=  
               

                        
                                           (31) 

S19 = 0,53 cm 

 

S27= 0,52 cm ; 

S28 = 0,51 cm; 

S29 = 0,50 cm ; 

S30= 0,49 cm ; 

Esse valor da nega é a medida da penetração da estaca a partir de uma 

aplicação de 10 golpes do martelo caindo de uma altura constante de 1m. Com esse 

valor obtido faz-se necessário à divisão por um fator de segurança que seu valor 

dependerá do tipo de martelo. Para martelo de gravidade o fator de segurança será 

igual a 10 e para o martelo a vapor, será igual a 6.  

 

2.3.4  Estaca Pré-Moldada em Concreto Protendido  

 

2.3.4.1  Capacidade de Carga Vertical para estaca Pré-moldada em Concreto 

Protendido  

 

Para os cálculos da capacidade de carga vertical da estaca em concreto 

protendido o perfil da seção será de 400x400mm.  

 

2.3.4.2  Área de ponta – Estaca Pré-moldada em Concreto Protendido  

 

                                                                                    (32) 

                                                                              (33) 

 

2.3.4.3  Área lateral em 1m de profundidade – Estaca Pré-moldada em Concreto 

Protendido  

 

                                                                                 (34) 

                                                                           (35) 
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2.3.5  Método Aoki-Velloso para estaca pré-moldada em Concreto Protendido  

 

2.3.5.1  Coeficientes do Método Aoki-Velloso – Estaca Pré-moldada em Concreto 

Protendido  

 

Os fatores de correção para uma estaca de perfil metálico são:  

F1 = 1 + 
 

    
 e F2 = 2 x F1   F1= 1,25 e F2 = 2,5                                                        (36) 

Os cálculos para esta estaca serão análogos aos que foram descritos 

anteriormente para o mesmo método. Os coeficientes K e  serão os mesmo que 

foram adotados para as estacas metálicas. 

Analisando os Apêndices na planilha de estaca pré-moldada em concreto 

protendido no método do Aoki-Velloso no furo SP03, observa-se que na 

profundidade de 21m tem-se que o Carga de Compressão, satisfazendo a condição. 

A capacidade de carga do solo a 21m de profundidade é de 1850,4kN.  

 

2.3.6  Método Décourt-Quaresma – Estaca Pré-moldada em Concreto Protendido  

 

2.3.6.1 Coeficientes do Método Décourt-Quaresma – Estaca Pré-moldada em 

Concreto Protendido 

 

Analisando os Apêndices, observa-se que a capacidade de carga do solo 

passa a ser maior que a carga de compressão na profundidade de 25m, e com o seu 

valor de 1903,6 KN. Porém, no método de Aoki-Velloso atinge-se uma capacidade 

de solo maior que a carga de compressão nos 21m, no qual será adotada a 

capacidade desse método.  

Dessa forma, tem-se uma estaca pré-moldada em concreto protendido com 

seção de 400x400mm com comprimento de 21m.  

No mercado se encontram estacas com um comprimento variando de 4m a 

12m. Assim será feito uma combinação de peças menores. Neste caso, será feita 

uma combinação com uma estaca de 12m e outra de 10m necessitando a execução 

da emenda. A emenda também será soldada pelos mesmos motivos que a estaca 

anterior, ou seja, esforços de tração.  
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Como a carga admissível estrutural é de 1900 KN, adota-se o menor valor 

entre a carga admissível estrutural e a capacidade do solo, que neste caso, a 

capacidade de carga admissível é de 1850,4 KN.  

Os valores dos coeficientes para uma estaca pré-moldada em concreto 

protendido são iguais a 1.  O coeficiente C para cada camada do furo SP03 são os 

descritos na tabela abaixo: 

Tabela 16 - Determinação do coeficiente C para o furo SP03. 

 

Fonte: Adaptado Piucco, 2014 

 

 

2.3.7 Nega pela fórmula dos holandeses para Estaca Pré-moldada em Concreto 

Protendido  

 

Considerando o peso do martelo com 20 KN, altura de queda de 100cm, peso 

da estaca de 2500kg/m³ e serão 21m de cravação com uma variação de 2m.  

s = 
      

         
                                                              (37)                  
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P19m= 2500 × 0,40 × 0,40 × 19 = 7600kg = 76kN                               (38) 

 
R = 1850,4 KN                                                                                       (39) 

 

S19=  
               

                         
                                           (40) 

S19 = 0,23 cm 

 

S20= 0,022cm ; 

S21 = 0,021cm; 

S22 = 0,023cm ; 

S23= 0,024cm ; 

Esse valor da nega é a medida da penetração da estaca a partir de uma 

aplicação de 10 golpes do martelo caindo de uma altura constante de 1m. Com esse 

valor obtido faz-se necessário à divisão por um fator de segurança que seu valor 

dependerá do tipo de martelo. 

 

2.4 Custos 

 

Um dos principais fatores que determinam a escolha do tipo de estaca, como 

o cliente sempre busca pela alternativa mais barata, é o quanto o cliente irá 

desembolsar. Tem-se um estudo comparativo da viabilidade econômica dos três 

tipos de estacas.  

No cálculo do custo de cada tipo considerou-se a taxa de mobilização de 

todos os equipamentos, preços dos insumos tais como soldas, estacas, sacos de 

cimento, areia média lavada, as armaduras. Também estão incluídos nesses preços 

dos serviços de mão de obra serviços de cravação, de solda, de injeção de 

argamassa e de perfuração.  

Será apenas apresentado nesse trabalho o custo total da obra de cada tipo de 

estaca sem apresentar os custos de cada item em respeito à empresa que forneceu 

os dados.  

A grande diferença de custos entre a pré-moldada em concreto protendido e 

as outras duas, explica-se por ser uma execução muito mais simples apresentando 

custo de mão de obra mais barato e preço da estaca também, porém no custo da 
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execução de estacas pré-moldada em concreto protendido deve-se acrescentar um 

valor no seu preço inicial referente às quebras das estacas. Esse valor pode variar 

de 30% a 40% do preço inicial.  

Na estaca em perfil metálico também tem-se uma execução mais simples se 

for comparado com a estaca hélice contínua, porém o preço elevado do quilo do aço 

faz com que se tenha essa grande diferença de custo, tornando-a mais cara.  
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3. CONCLUSÃO 

 

Através deste trabalho foi possível analisar as capacidades de cargas dos 

dois métodos estudados, sendo eles Aoki-Velloso e Décourt-Quaresma, fazendo um 

comparativo técnico entre eles. Ainda foi possível estudar os principais métodos de 

investigação do subsolo disponíveis, efetuando o estudo das provas de cargas 

(PDA, PCE, PIT); 

Como o uso de fontes de energia renovável é um movimento frequente nos 

dias atuais, destaca-se a energia vinda dos ventos, eólica, à qual vem em grande 

desenvolvimento com o surgimento de novos parques eólicos. O parque eólico é um 

conjunto de várias torres eólicas, ligados a uma central de transmissão. 

Como esse tipo de construção é de grandes dimensões, para uma correta 

escolha de fundação, observa-se que é necessário verificar os parâmetros 

estruturais, estes baseados nos estudos das sondagens do terreno onde se 

localizarão os aerogeradores. 

Conhecimentos de concreto, mecânica de solos, fundações e 

dimensionamento de cargas são necessários para um bom projeto de fundação de 

aerogeradores,  responsáveis por transmitir as solicitações ao solo. 

Como o incentivo para a obtenção deste tipo de energia pode ser considerado 

recente, houve grande dificuldade de obtenção de bibliografias específicas do 

assunto abordado no trabalho. 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Solo
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METODO DÉCOURT QUARESMA CONCRETO PROTENDIDO 400X400 

FURO   SP03   Α 1 β 1 

TIPO DE ESTACAS  1   AP m² 0,16     

F.S.:   2   AL m² 1,6     

PROF. NSPT C(kPa) Rp(Kn) NL Rl(KN) Radm(KN) 
               
 1 0 350 0,0 0,00 16,0 8,0 
 2 3 350 168,0 2,67 30,2 99,1 
 3 5 350 280,0 4,00 37,3 158,7 
 4 4 350 224,0 4,33 76,4 150,2 
 5 4 350 224,0 4,67 117,3 170,7 
 6 6 350 336,0 3,33 151,1 243,6 
 7 0 120 0,0 2,00 177,8 88,9 
 8 0 120 0,0 0,00 193,8 96,9 
 9 0 120 0,0 1,33 216,9 108,4 
 10 4 350 224,0 2,33 245,3 234,7 
 11 3 350 168,0 4,00 282,7 225,3 
 12 5 350 280,0 3,67 318,2 299,1 
 13 3 350 168,0 5,67 364,4 266,2 
 14 9 350 504,0 7,67 421,3 462,7 
 15 11 350 616,0 9,67 488,9 552,4 
 16 9 350 504,0 8,33 549,3 526,7 
 17 5 350 280,0 7,67 606,2 443,1 
 18 9 350 504,0 11,00 680,9 592,4 
 19 19 350 1064,0 16,00 782,2 923,1 
 20 20 350 1120,0 20,33 906,7 1013,3 
 21 22 350 1232,0 22,33 1041,8 1136,9 
 22 25 350 1400,0 38,00 1260,4 1330,2 
 23 29 350 1624,0 40,00 1489,8 1556,9 
 24 26 350 1456,0 44,00 1740,4 1598,2 
 25 33 350 1848,0 38,00 1959,1 1903,6 
 26 17 350 952,0 43,00 2204,4 1578,2 
 27 36 350 2016,0 52,00 2497,8 2256,9 
 28 52 350 2912,0 58,00 2823,1 2867,6 
 29 28 350 1568,0 60,50 3161,8 2364,9 
 30 41 350 2296,0 52,00 3455,1 2875,6 
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METODO DE CARGA AOKI E VELLOSO CONCRETO PROTENDIDO 400X400 

FURO   SP03   F1: 1,25 F2 2,5 

TIPO DE ESTACAS  1   AP m² 0,16     

F.S.:   2   AL m² 1,6     

PROF. NSPT C(kPa) α % Rp(Kn) Rl(KN) Radm(KN) 
               
 1 0 0,84 1,8       
 2 3 0,84 1,8       
 3 5 0,84 1,8 537,6 48,4 293,0 
 4 4 0,84 1,8 430,08 87,1 258,6 
 5 4 0,84 1,8 430,08 125,8 277,9 
 6 6 0,84 1,8 645,12 183,9 414,5 
 7 0 0,2 6 0 183,9 91,9 
 8 0 0,2 6 0 183,9 91,9 
 9 0 0,2 6 0 183,9 91,9 
 10 4 0,84 1,8 430,08 222,6 326,3 
 11 3 0,84 1,8 322,56 251,6 287,1 
 12 5 0,84 1,8 537,6 300,0 418,8 
 13 3 0,84 1,8 322,56 329,0 325,8 
 14 9 0,84 1,8 967,68 416,1 691,9 
 15 11 0,84 1,8 1182,72 522,5 852,6 
 16 9 0,84 1,8 967,68 609,6 788,7 
 17 5 0,84 1,8 537,6 658,0 597,8 
 18 9 0,84 1,8 967,68 745,1 856,4 
 19 19 0,84 1,8 2042,88 929,0 1485,9 
 20 20 0,84 1,8 2150,4 1122,5 1636,5 
 21 22 0,84 1,8 2365,44 1335,4 1850,4 
 22 25 0,84 1,8 2688 1577,3 2132,7 
 23 29 0,84 1,8 3118,08 1857,9 2488,0 
 24 26 0,84 1,8 2795,52 2109,5 2452,5 
 25 33 0,84 1,8 3548,16 2428,9 2988,5 
 26 17 0,84 1,8 1827,84 2593,4 2210,6 
 27 36 0,84 1,8 3870,72 2941,7 3406,2 
 28 52 0,84 1,8 5591,04 3444,9 4518,0 
 29 28 0,84 1,8 3010,56 3715,9 3363,2 
 30 41 0,84 1,8 4408,32 4112,6 4260,5 
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PREÇOS ATUAIS 

QUADRO COMPARATIVO DE ESTACAS Ø 700 mm CUSTO ESTIMADO EOL SENANDES GEOTESC NACIONAL SERKI 
ITEM DESCRIÇÃO 

  Serviço UND QUANTI PREÇO 
UNIT 

PREÇO 
TOTAL 

PREÇO 
UNIT 

PREÇO 
TOTAL 

PREÇO 
UNIT 

PREÇO 
TOTAL PREÇO UNIT PREÇO TOTAL PREÇO UNIT PREÇO TOTAL 

1 

Helice Continua Monitorada D=700mm 
incluso concretagem e lançamento 
convencional de armadura - exceto 
materiais 

m 12375 
 R$                   

54,60  
 R$                    

675.675,00  
 R$                        

58,80  
 R$                  

727.650,00  
 R$                 

46,20  
 R$                  

571.725,00  
 R$                     

43,00  
 R$                      

532.125,00  
 R$                   

58,20  
 R$                  

720.225,00  

2 
Mobilização UND 1 

 R$           
29.800,00  

 R$                      
29.800,00  

 R$                
16.000,00  

 R$                    
16.000,00  

 R$           
8.000,00  

 R$                       
8.000,00  

 R$            
29.000,00  

 R$                         
29.000,00  

 R$          
33.950,00  

 R$                    
33.950,00  

3 
Desmobilização UND 1 

 R$           
29.800,00  

 R$                      
29.800,00  

 R$                
16.000,00  

 R$                    
16.000,00  

 R$           
8.000,00  

 R$                       
8.000,00  

 R$                            
-    

 R$                                        
-    

 R$                          
-    

 R$                                    
-    

4 
Diárias (alojamento, refeição, translado 
equipe) UND 1 

 R$           
12.000,00    

 R$                
12.000,00  

 R$                    
12.000,00  

 R$                        
-    

 R$                                    
-    

 R$                            
-    

 R$                                        
-    

 R$                          
-    

 R$                                    
-    

5 
Hora parada do Equipamento HORA 1         

 R$                        
-    

 R$                                    
-    

 R$                            
-    

 R$                                        
-    

 R$                          
-    

 R$                                    
-    

6 
Dependências Mensal: escritório, 
vestiário, wc, almoxarifado VB 1 

 R$                          
-    

 R$                                     
-        

 R$                        
-    

 R$                                    
-    

 R$                            
-    

 R$                                        
-    

 R$                          
-    

 R$                                    
-    

7 
Despesas com equipamentos ( 
Prancha, Retroescavadeira/munck) VB 1         

 R$                        
-    

 R$                                    
-    

 R$                            
-    

 R$                                        
-    

 R$                          
-    

 R$                                    
-    

8 
Bombeamento de Concreto m³ 1         

 R$                        
-    

 R$                                    
-    

 R$                     
25,00  

 R$                                        
-    

 R$                          
-    

 R$                                    
-    

9 
Taxa de Reinstalação Por/Evento 1 

 R$             
6.400,00  

 R$                        
6.400,00  

 R$                  
6.200,00  

 R$                      
6.200,00  

 R$                        
-    

 R$                                    
-    

 R$               
9.000,00  

 R$                           
9.000,00  

 R$                          
-    

 R$                                    
-    

10 
Colocação de Armadura  UND 1         

 R$                        
-    

 R$                                    
-    

 R$                  
120,00  

 R$                               
120,00  

 R$                          
-    

 R$                                    
-    

11 
Por dia de integração de Equipe dia 1         

 R$                        
-    

 R$                                    
-    

 R$                            
-    

 R$                                        
-    

 R$                          
-    

 R$                                    
-    

12 
GARANTIA DE FATURAMENTO MINIMO Mês 1       

 R$                    
75.000,00  

 R$                        
-    

 R$                                    
-    

 R$               
6.900,00  

 R$                           
6.900,00  

 R$                          
-    

 R$                                    
-    

  
TOTAL MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO       

 R$                      
59.600,00    

 R$                    
32.000,00    

 R$                    
16.000,00    

 R$                         
29.000,00    

 R$                    
33.950,00  

  TOTAL GERAL       
 R$                    
741.675,    

 R$                  
777.850    

 R$                  
587.725    

 R$                      
570.245    

 R$                  
754.175  
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PREÇO ESTACAS PROTENDIDAS 
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ANEXO A 
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