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Carga admissível sobre uma estaca ou tubulão

• Força aplicada sobre a estaca ou o tubulão isolado, 
provocando apenas recalques que a construção pode 
suportar sem inconvenientes e oferecendo, simultaneamente, 
segurança satisfatória contra a ruptura ou o escoamento do 
solo ou do elemento de fundação.

CAPACIDADE DE CARGA DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS



CAPACIDADE DE CARGA DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS

• A estimativa da  Capacidade de Carga de ruptura de uma 
fundação profunda  tem por objetivo:

• evitar seu colapso ( elemento estrutural),  ou 

• evitar o escoamento do solo que lhe confere sustentação,



CAPACIDADE DE CARGA DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS

• A capacidade de carga de ruptura de uma fundação profunda  
é definida pelo menor dos dois valores seguintes:

• a) resistência estrutural do material que compõe o elemento 
de fundação;

• b) resistência do solo que lhe confere suporte.



CAPACIDADE DE CARGA DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS

• A capacidade de carga de ruptura  ( última) Pu de uma 
fundação profunda do tipo estaca se compõe de duas 
parcelas: 

• A resistência de atrito lateral (Psu) e,
• A resistência de ponta (Pbu ).

• (Qu) Pu = Psu (RA) + Pbu (Rp)
• (Qu) Pu= capacidade de carga de uma fundação
• (Ra) Psu= resistência atrito lateral
• (Rp) Pbu- resistência de ponta

• Obs.: (em tubulões despreza-se frequentemente o atrito lateral)



CAPACIDADE DE CARGA DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS

• (Qu) Pu = (RA) Psu + (Rp)Pbu

• Pu= capacidade de carga de uma fundação
• Psu= resistência atrito lateral
• Pbu- resistência de ponta

Pbu(Rp)

Psu (RA)

Pu (Qu)



CAPACIDADE DE CARGA DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS

• Determinação   da Capacidade de Carga

• A determinação da capacidade de carga de uma estaca isolada 
pode ser feita por :

• Métodos Estáticos - fórmulas estáticas (teóricas ou semi-
empíricas), 

• Métodos Dinâmicos - fórmulas dinâmicas, ou
• Provas de carga.

Existem várias teorias de estimativa de capacidade de carga, 
devidas a diferentes autores.



CAPACIDADE DE CARGA DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS

• Métodos Estáticos  - Formulação Estática(teóricas ou semi-
empíricas) 

• Utiliza-se de métodos convencionais da Mecânica dos Solos 
para a avaliação, a partir de parâmetros previamente 
determinados.

• Métodos Dinâmicos - Formulação Dinâmica
• Utiliza-se de dados obtidos no campo, na cravação da estaca



CAPACIDADE DE CARGA DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS

• Prova de Carga
• A avaliação da carga (força) de ruptura de uma estaca pode 

ser feita através da interpretação das  curvas carga-recalque 
obtidas de provas de carga estáticas executadas por diversos 
métodos.



Cálculo da Capacidade de Carga
Métodos Estáticos (semi-empíricos)

Os métodos semi-empíricos são relações relativamente 
simples, porém baseados em experiência dos seus
autores - com base em estudos estatísticos - e que devem ser 
aplicados com bastante propriedade.

CAPACIDADE DE CARGA DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS



Aula 8
Métodos Diretos 

Determinação da Capacidade de 

Carga  de Fundações Profundas 

por meio do SPT



• Métodos Direto

Método - Luciano Decourt

Método - AoKi - Velloso

São procedimentos de cálculo da capacidade de 
carga das fundações profundas encontrados na 
literatura especializada e mais utilizados em nosso 
país.

Métodos Diretos para Cálculo da Capacidade de 
Carga por meio do SPT.



Cálculo da capacidade de carga



Qu

Ra
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Método - Luciano Decourt

Resistência de Ponta
• Para a resistência de ponta Rp toma-se a média do valor N 

correspondente à ponta da estaca, o imediatamente anterior e o 
imediatamente posterior.

Ni = (Nj-1)+ Nj+ Nj+1   
3

• Obs.: Na determinação do N médio: os valores de N menores que 3 devem 
ser considerados iguais a 3 e os maiores que 50 devem ser considerados 
iguais a 50.



Qu

Ra=Sl.fs

Rp=C.N. Sp

Adesão lateral(fs)
TABELA I

N (SPT) médio
ao longo do fuste

Adesão
(fs)
t/m2

≤3 2

6 3

9 4

12 5

≥15 6

Coesão ponta(C) 

TABELA II
SOLO C

(t/m2)

Argilas 12

Silte Argiloso 20

Silte Arenoso 25

Areias 40

z

Método-Luciano Decourt



Método Luciano Decourt
Coeficiente de segurança 

A carga admissível de uma estaca é determinada 
aplicando-se à soma das cargas de ponta e lateral _um 
coeficiente de segurança global igual 1,3 para a 
resistência ao atrito lateral e 4 para ponta: 

F1= 1,3
F2= 4
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Método Luciano Decourt

O coeficiente de segurança global F pode ser escrito:
F = Fp.Ff .Fd .Fw onde: 

Fp = Coeficiente de segurança relativo aos parâmetros do solo
( = 1,1 para o atrito lateral; 1,35 para a resistência de ponta ).

Ff = Coeficiente de segurança relativo à formulação adotada  ( = 1,0 ).

Fd = Coeficiente de segurança para evitar recalques excessivos
( = 1 para o atrito lateral; = 2,5 para a resistência de ponta ).

Fw = Coeficiente de segurança relativo à carga de trabalho da estaca (= 1,2 ).
Com isso, ter-se-á: 

• para a Resistência Lateral:    Fs = 1,1x 1,0 x1,0 x1,2 = 1,32 = 1.3
• para a Resistência de Ponta: Fp = 1,35 x1,0 x2,5 x 1,2 = 4,05 = 4



Exercício 1: 
a) Calcular a carga admissível (Qadm) para uma estaca de seção 25x25  cujo  
solo   ao longo do perfil foi classificado como Silte Argiloso. 
Coeficiente de Segurança : F1(lateral)= 1,3      F2(ponta)=4
Sl = 4x0,25.1 =1,00     Sp= 0,25 X0,25=0,0625     Nponta = (Nj-1)+ Nj+ Nj+1 fs=   N +1

3                     3

b) Estabelecer o comprimento da estaca para uma carga admissível de projeto de 25 tf.
Z= 5m     Qu= 63,17 tf     Qadm= 29,55tf

Cálculo da capacidade de carga
Método Luciano Decourt

COTA N Sl fs Slxfs Ra C Sp Np Rp Qu Qad
m SPT m2 (t/m2) (t) (t) (t/m2) (m2) (t) (t) t

1,00 4 1,00 2,50 2,50 2,50

2,00 17 1,00 6,00 6,00 8,50

3,00 20 1,00 6,00 6,00 14,50 20,00 0,06 19,00 23,75 38,25 17,09

4,00 20 1,00 6,00 6,00 20,50 20,00 0,06 24,67 30,83 51,33 23,48

5,00 34 1,00 6,00 6,00 26,50 20,00 0,06 29,33 36,67 63,17 29,55



Exercício 2: Entrega e correção  próxima aula -29/04/2014
a) Calcular a carga admissível (Qadm) e comprimento para uma estaca isolada de seção 

21,5 x21,5  de acordo com os dados fornecidos (abixo) , sendo que a carga de projeto 
foi estimada em 30tf.

1) Dados do Cliente
Nome: Construtora Terra Nova Ltda Obra: Prédio Comercial       Data: 22/04/2014

2) Dados da estaca  - Estacas  pré-moldada de concreto

3) Dados do Terreno
Sondagem : SP-01   Cota do terreno: 100,00m  Cota de arrasamento da estaca: 98,5m
Aterro : 2,00m

Dimensão Carga Area Perímetro Distancia distancia
secão estrutural secão eixos eixo-divisa
(cm) tf cm2 cm cm cm

21,5x21,5 67 462 86 60 30

Prof. da camada (m) Classificação do Solo
0 3,48 Argila Arenosa

3,48 7,36 Areia Argilosa
7,36 11,4 Argila Silto -Arenosa
11,4 16 Silte Areno- Argiloso



COTA N N Sl fs Slxfs Ra(Pl) C Sp Np Rp (Pp) (Qu) Pu Qadm

m SPT
(30cm)

SPT
corrig. m2 (t/m2) Pli (t) tf (t/m2) m2 (tf) (t) tf

aterro 1,00 1,00
aterro 2,00 1,00

3,00 1,00 3,00
4,00 2,00 3,00
5,00 2,00 3,00
6,00 3,00 3,00
7,00 4,00 4,00
8,00 4,00 4,00
9,00 5,00 5,00

10,00 9,00 9,00
11,00 10,00 10,00
12,00 23,00 23,00

Soma 
N=95 13,00 28,00 28,00

14,00 53,00 50,00
15,00 58,00 50,00
16,00 60,00 50,00



Método Luciano Decourt

Considerações Sobre outros Tipos de Estacas

O método – Decourt pode ser utilizado para estimativa de 
capacidade de carga de outros tipos de estacas:

• Estacas tipo Franki, 
• Estacas Strauss (apenas com ponta em argila)
• Estacas escavadas
• Estacas Hélice Contínua
• Estacas Raiz
• Estacas Injetadas ( alta pressão)      



Para tanto, são considerados os parâmetros “α” e “β” a 
relacionados (Tabela III). 

Estes valores são de majoração ou de minoração, 
respectivamente para a Resistência de Ponta e para a  
Resistência lateral.

Neste caso, a expressão geral para a determinação da carga 
de ruptura da estaca é dada por:

Qu =  α. Qp+ β. Qa

Considerações Sobre outros Tipos de Estacas



Cálculo da capacidade de carga
MÉTODO DÉCOURT-QUARESMA (1996)

Qadm =  α. Qp +  β . Qa
1,3         4

Para o cálculo da carga admissível da estaca deve-se adotar os 
Fatores de Segurança sugeridos pelos autores.



Cálculo da capacidade de carga
MÉTODO DÉCOURT-QUARESMA (1996)

Considerações Sobre de outros Tipos de  Estacas - Tabela-3



Cálculo da capacidade de carga
MÉTODO DÉCOURT-QUARESMA (1996)

Considerações Tubulões

Qu = Qp
4

Utilização em cálculo de tubulões: (Cintra e outros, 2003).
fundações por tubulões, considerando-os como
“estacas” escavadas”. (CINTRA e outros, 2003).

•Considera-os como estacas escavadas e portanto considera  
exclusivamente a resistência de base.
* Aplica-se um fator de segurança mínimo de 4 de acordo 
com a recomendação dos autores para a resistência de base



Exercício 3

a) Determinar r a carga  (Qadm) e comprimento para uma estaca escavada ( geral)  
isolada de d=0,25 cm os dados de terreno do Exercício 2 . Comparar resultados .

b) Estimar a carga (Qadm) e comprimento para uma estaca hélice contínua de d=0,25cm 
com os dados de terreno de Exercício 2. Comparar resultados.

c) Estimar a carga (Qadm) na profundidade de para um tubulão de base 1,00 x1,00 com os 
dados do terreno do Exercício 2. 
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Com base na planta de carga dos pilares (EIXOS) de um 
edifício residencial e no perfil geotécnico do solo do 
local , pede-se projetar as suas fundações. 
Dados: 
1. Perfis de Sondagens (SP-01 e SP-02)
2. Locação das Sondagens
3. Planta de carga dos pilares (EIXOS)

‘

Projeto de Fundações de um Edifício Residencial 


