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RESUMO 
 

A seleção de martelos vibratórios para cravação de estacas prancha é algo que 

envolve uma série de variáveis sendo buscadas soluções para esse problema 

desde a metade do século XX, com desenvolvimento de métodos como o 

Vibdrive, NVAFloc, NVAFgen, CUR166, EAU1996, TNOWAVE, Vibdrive, Vipere, 

Azzouzi, NVAF-PSD design charts além dos ábacos empíricos desenvolvidos 

pelos fabricantes de estacas ou de martelos. Os modelos mais modernos se 

baseiam no modelo de equação de onda proposto por Smith (1960), tal solução 

é empregada pelo software GRLWEAP da PDI. Segundo o US COE (1997;2004), 

para a calibração desse programa pode-se empregar os resultados de provas de 

carga dinâmica (PDA). Assim, com base nos resultados obtidos de ensaio PDA 

que forneceu dados de damping, quake, resistência do conjunto solo/estaca e 

de sondagens à percussão (SPT) para reconhecimento do solo local, foi 

calibrado software de análise de cravabilidade de estacas (GRLWEAP da PDI) 

a fim de avaliar taxas de penetração e resistências máximas oferecidas por 

estacas-prancha metálica cravadas com martelo vibratório em solo da Formação 

Guabirotuba. A pesquisa utilizou como estudo de caso a obra de contenção da 

trincheira da Av. Mário Tourinho sob a Av. Nsa. Aparecida em Curitiba-PR, 

utilizando ensaios de PDA realizados nas estacas modelo AZ19-700 que servem 

como meso e infraestrutura para o tabuleiro da referida trincheira. Durante a 

pesquisa ficou claro que os métodos mais usuais de verificação de cravabilidade 

não levam em conta o efeito de excentricidades existentes entre a pinça e estaca 

e atritos entre estacas adjacentes, como no caso de cortinas de estacas, o que 

pode dificultar a análise de cravabilidade, levando a previsão de cravação e cotas 

de cravação divergentes das que serão verificadas em campo. Após os estudos 

e análises realizadas, é possível observar que a não convergência entre os 

resultados do software GRLWEAP e os encontrados no ensaio PDA pode estar 

associada a excentricidades e atritos desconsiderados pelo software, que geram 

perdas na eficiência e ganhos na resistência à cravação, superiores aos 

previstos na modelagem, bem como da dificuldade em estabelecer valores 

adequados de quake e damping ao solo do modelo. 

 

Palavras chaves: Martelo vibratório. Prova de carga dinâmica. Cravabilidade. 



 
 

ABSTRACT 
 

The selection of vibro hammers to drive steel sheet piles is something that 

involves a series of variables, a problem solution have being sought for since the 

mid-twentieth century, with the development of methods such as Vibdrive, 

NVAFloc, NVAFgen, CUR166, EAU1996, TNOWAVE, Vibdrive, Vipere, Azzouzi, 

NVAF-PSD design charts, besides empirical charts development by piles or 

vibratory hammers producers. More modern models are based in the wave 

equation model proposed by Smith (1960), such solution is used by GRLWEAP 

software from PDI. According to US COE (1997-2004), to calibrate this program, 

it can be used the results of Pile Dynamic Analysis (PDA). Thereby, based on the 

results obtained from the analysis (PDA) that provided data about damping, 

quake, resistance of soil/pile and probing to percussion (SPT) for local soil 

reconnaissance, the pile drivability analysis software (GRLWEAP by PDI) was 

calibrated in order to evaluate piercing rates and maximum resistance presented 

by steel sheet piles drove with vibro hammer into Guabirotuba Formation soil. 

This research used as case study the underpass containment work on Mário 

Tourinho Ave. under Nsa. Aparecida Ave. in Curitiba, Paraná done on piles model 

AZ19-700, which serve as abutment and substructure for the deck of that 

underpass. During the research it became clear that the most usual driveability 

verification models do not take into account the eccentricities effects present 

between the grips and piles and friction between adjacent piles, such as in steel 

sheet pile walls, what can make it harder to make driveability analysis. leading to 

divergent driving predictions and driving quotas from those observed in field. After 

conducting studies and analysis, it is possible to observe that the non-

convergence between GRLWEAP software results and those find in PDA 

analysis may be associated to eccentricities and friction not considered by the 

software, what generate efficiency loss and resistance gains to pile driving, higher 

to those predicted in the modeling, as well the difficulty in establishing adequate 

values of quake and damping to the model's ground. 

 

Key words: Vibro hammer, Pile Dynamic Analysis, Driveability. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Devido à urbanização, a engenharia geotécnica vem sendo demandada 

para prover condições técnicas que permitam a ocupação ou uso de espaços 

que necessitam de escavações e contenções, sendo necessário levar em conta 

a influência da obra sobre as construções adjacentes. Estes efeitos são 

complexos de serem previstos, pois envolvem variáveis de difícil domínio 

absoluto, tais como: características e condições do solo, presença de água, 

rigidez dos elementos de contenção, métodos construtivos e qualidade da mão 

de obra (BARKAN, 1962; MILITITSKY, 2016). 

Segundo MILITITSKY (2016), para a execução de obras de escavação 

e contenção as possibilidades executivas são diversas, dentre elas, a cortina de 

estacas prancha metálicas. Mesmo não sendo uma solução usual para obras 

permanentes, apresenta-se como uma opção viável em locais com espaço 

suficiente para a execução de maneira a garantir a verticalidade das estacas e o 

problema. Trata-se de 

uma metodologia que proporciona poucas vibrações no terreno. Por todas essas 

possibilidades, apresenta-se como solução interessante no meio urbano. 

A tecnologia de construção utilizando estacas prancha possui mais de 

100 anos, datando desde 1.900, com uso de estacas em madeira ou ferro. As 

estacas, na forma como existem hoje, só foram possíveis com o avanço da 

tecnologia da laminação, sendo as primeiras desenvolvidas em 1.914.  

Para cravação das estacas prancha uma alternativa é o uso de martelos 

vibratórios. Esses, por sua vez, foram inicialmente desenvolvidos na Alemanha 

e na União Soviética entre os anos de 1930 e 1931, sendo o conceito de 

cravação vibratória desenvolvido por Pavyluk em 1931. O primeiro uso comercial 

foi realizado por Hertwig em 1932, cravando estacas de madeira para fundações 

da Universidade Técnica de Berlim, em Charlottenburg (VIKING, 2002). 

Inicialmente, os martelos vibratórios foram desenvolvidos para cravação 

em solos granulares, com pesquisas a respeito dessa metodologia nesse tipo de 

solo. Porém, durante a Segunda Guerra Mundial, as pesquisas dessa técnica 

construtiva foram prejudicadas, sendo retomadas no pós-guerra e estendidas 

também para solos coesivos por Rusakov e Kharkevih (1942) e por Tsaplin 

(1953). Contudo, ainda hoje a escolha do equipamento de vibração é um tema 



16 
 

envolto de incertezas e que conta com a prática de fornecedores e de ábacos 

empíricos para nortear a seleção do martelo vibratório (ALONSO, 2019). 

O primeiro uso de estacas prancha metálicas em uma obra viária na 

América Latina foi na construção do Túnel Paulo Autran, em São Paulo, no ano 

de 2008, permitindo uma passagem para a via de acesso ao estacionamento do 

Aeroporto de Congonhas. Uma obra com 310m de extensão, sendo 160m sob a 

Avenida Washington Luís e 150m aberta, apenas como contenção. (ARCELOR 

MITTAL, 2020) 

Este trabalho tem como estudo de caso a execução da trincheira da 

Avenida Mário Tourinho sob a Avenida Nossa Senhora Aparecida, na qual a 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), por meio do Instituto Tecnológico de 

Transportes e Infraestrutura, atuou como projetista e consultora. O método de 

cravação de estacas prancha metálicas foi definido como sendo por vibração 

com intuito de preservar as construções vizinhas e gerar menos ruídos que em 

comparação com cravação por impacto. 

Durante a execução, houve dificuldade além da prevista para cravação 

por vibração das estacas. Foram observadas: deformações excessivas, quebra 

por cisalhamento e dificuldade de cravação, mais pontualmente nas estacas que 

deveriam ser cravadas a 13 m de profundidade, sendo estas as que enfrentariam 

maior resistência do solo, conforme sondagens realizadas, incorrendo na 

interrupção precoce de sua cravação total prevista. 

Note-se que, além da já complexa questão geotécnica, há outros fatores 

envolvidos na prática de cravação de estacas prancha metálicas por meio de 

martelos vibratórios. Questões essas que este trabalho pretende contribuir com 

pesquisa bibliográfica e aplicação prática no contexto da obra supramencionada 

como estudo de caso. 
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1.1 Objetivo geral 
 

Calibrar software de análise de cravabilidade de estacas (GRLWEAP da 

PDI) com os coeficientes de amortecimento do solo, damping e quake, com base 

nos resultados obtidos de ensaio de prova de carga dinâmica (PDA), tratados 

pelo método CASE e CAPWAP, e de sondagens à percussão (SPT), a fim de 

avaliar a cravabilidade de estacas prancha metálica através de martelo vibratório 

em solo da Formação Guabirotuba, utilizada em obra na região de Curitiba.  

 

1.1.1 Objetivos específicos 

 

a) Levantar bibliografia específica sobre o tema com aplicação prática. 

b) Relatar e avaliar as dificuldades encontradas durante a cravação de 

estacas prancha metálica por vibração em obra na região de Curitiba. 

c) Aplicar conceitos levantados na pesquisa bibliográfica em análise das 

condições de obra de trincheira na região de Curitiba como estudo de 

caso através do software GRLWEAP em comparação com os 

resultados obtidos com o ensaio PDA. 

 

1.2 Justificativa 
 

Gerscovich et al. (2019) descrevem a necessidade de cuidados com 

escavações em centros urbanos com relação a recalques e movimentações que 

afetem construções adjacentes. Essa cautela se deve, normalmente, às 

restrições de espaço e interferências com redes de serviços públicos nestas 

áreas. Devido a isso, o taludamento, por exemplo, é inviável.  

Isto posto, em situações em que o espaço disponível para a solução de 

contenção é restrito, o uso de estacas prancha metálicas se apresentam como 

uma possível solução, podendo serem cravadas por martelos a percussão ou 

vibração, sendo que a última tem impacto reduzido na vizinhança da obra. Assim, 

sua utilização é possível até mesmo em regiões densamente urbanizadas, como 

descreve Sena (2016). 
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O uso de martelos vibratórios para cravação de estacas é um método 

que submete as estacas a menor esforço axial. Desta forma, permite que sejam 

utilizadas seções mais esbeltas, que geram economia financeira. 

O projeto de engenharia proporciona a introdução de novas tecnologias 

no canteiro de obras, indicando em sua concepção inovações tecnológicas 

oriundas dos setores de materiais, componentes e de equipamentos. Considerar 

a possibilidade de uma alternativa construtiva nova possibilita elevar o grau de 

industrialização do processo de produção. (BARROS, 1996) 

 Por isso, é interessante entender as limitações desse método quanto à 

sua aplicabilidade em solos argilosos. Contudo, a dificuldade de previsão da 

cravabilidade reside na falta de total conhecimento a respeito do mecanismo de 

redução da resistência à penetração do solo devido ao movimento de vibração 

da estaca. (VIKING, 2002). 

Segundo Viking (2002), é notável a quantidade reduzida de estudos que 

são publicados com relação ao uso de martelos vibratórios, dada a quantidade 

de estacas cravadas anualmente. Em complemento, o autor afirma que são 

quilômetros de estacas cravadas anualmente e não se dominam as variáveis 

que influenciam sua aplicabilidade, implicando na limitação do total uso da 

capacidade dessa técnica. Essa dificuldade também é relatada por Sinke (2020), 

sendo uma verdadeira incógnita conseguir determinar qual martelo vibratório é 

capaz de cravar à estaca à profundidade prevista em projeto. 

Além destes autores, dentro do cenário nacional a problemática a 

respeito do uso de martelos vibratórios não é diferente. Segundo Falconi, 

Gusmão e Alonso (2020) esta tecnologia é muito recente no Brasil, carecendo 

ainda de muitos estudos que ficam ainda mais complexos quando se trata de 

estacas prancha por introduzir variáveis que estacas de fundação não possuem. 

Porém, essa é uma técnica de cravação de estacas que está em uso no Brasil, 

e por conta do superficial conhecimento teórico é dependente do conhecimento 

prático e experiências pessoais de projetistas e executores. 

Segundo Kormann (2002), informações geotécnicas a respeito da 

Formação Guabirotuba são escassas, sendo em grande parte obtidas com 

intuito específico de execução de obras sem ampla divulgação técnica dos 

resultados. Em contraposição à experiência internacional, em que argilas rijas e 

duras são objetos de intensa pesquisa acadêmica. 
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As incertezas ainda existentes acerca do tema e desenvolver pesquisa 

que proporcione maior industrialização na construção motivam os estudos 

realizados neste trabalho. 

 

1.3 Estrutura da dissertação 
 

A presente dissertação está estruturada em cinco capítulos. O capítulo 

atual, Capítulo 1, corresponde a introdução, em que se apresenta a 

contextualização, a problemática do tema, os objetivos e as justificativas para a 

execução desta pesquisa. 

No Capítulo 2 é apresentada a pesquisa bibliográfica fundamentada em 

normas, artigos, dissertações e teses que versam sobre o tema, trazendo 

informações quanto ao comportamento do solo quando submetido à vibração, 

métodos de análise desse comportamento, o método de cravação e experiências 

pretéritas. Apresenta, dentre outras abordagens, o histórico do uso de martelos 

vibratórios no mundo e no Brasil, modelos matemáticos empíricos para seleção 

de martelos vibratórios, normas e emprego do ensaio de prova de carga 

dinâmica (PDA) e mecanismo de cálculo utilizado pelo GRLWEAP. 

A caracterização do local do estudo de caso foi desenvolvida no 

Capítulo 3, com apresentação das considerações de projeto, da execução em 

campo e dos resultados obtidos durante a cravação, além de apresentar os 

resultados de ensaio SPT realizados no local da obra, equipamentos 

empregados, resultados do PDA e os dados utilizados como inputs no software 

GRLWEAP. 

No Capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos através da 

modelagem no GRLWEAP, buscando-se um modelo que representa o PDA 

como forma de validação do modelo para a posteriori analisar a cravabilidade 

das estacas prancha com martelo vibratório. Neste mesmo capítulo estão os 

resultados obtidos e as discussões. 

Ao final, no Capítulo 5, são expostas as conclusões e considerações 

finais a respeito dos resultados e sugestões de abordagens para estudos 

subsequentes que se dediquem a temas semelhantes. 

Nos Anexos e Apêndices estão expostos informações complementares 

ao melhor entendimento desse trabalho.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Esse capítulo contém um levantamento teórico a respeito das condições 

que envolvem o Solo da Formação Guabirotuba encontrado na região de 

Curitiba, bem como do emprego de martelos vibratórios para cravação de 

estacas prancha metálicas e as considerações de diversos autores sobre as 

questões específicas, cuja compreensão se faz necessária para o entendimento 

a respeito do solo local, do processo de cravação e dos modelos que podem ser 

aplicados para previsão do comportamento. Inicia com breve histórico do 

emprego de martelos vibratórios, caracterização geológica e geotécnica de 

Curitiba, efeitos da vibração no solo, prova de carga dinâmica e emprego do 

GRLWEAP a previsão de cravabilidade. 

 

2.1 Histórico do uso de estacas prancha e cravação por vibração 
 

As estacas prancha têm sido utilizadas desde o início do século XX. Em 

1902, Tryggve Larssen, inspetor de construção do governo de Bremen na 

Alemanha, desenvolveu o perfil U para utilização em construções de cortinas de 

estacas. Este perfil passou a ser conhecido como LARSSEN em atribuição ao 

seu inventor. O perfil foi então laminado pela HOESCH e empregado pela 

primeira vez na beira-mar de Hohentorshafen, em Bremen, estando lá ainda hoje 

cumprindo sua função (THYSSENKRUPP, 2008). 

Desde então, as estacas foram modificadas e adaptadas, possuindo 

diversos formatos e formas de conexão entre si e possibilidades de composições 

de perfis. 

Com relação aos martelos vibratórios, estes foram desenvolvidos 

inicialmente para cravação de estacas em solos granulares e fofos. Porém, 

experimentalmente, foi percebido que também se pode aplicar a técnica em 

argilas saturadas e mediamente rígidas, assim como em areias densas não 

saturadas, mesmo que a redução da resistência ao cisalhamento nestes solos 

seja menor por este método. Na Suécia, essa técnica de cravação tem sido 

comumente utilizada em solos coesivos com resultados satisfatórios 

(GUILLEMET, 2013). 
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Desenvolvidos na Alemanha e na então União Soviética, entre os anos 

de 1930 e 1931, tiveram o primeiro uso comercial por Hertwig em 1932, cravando 

estacas de madeira para fundações da Technischule Hochschule, em Berlim 

Charlottenburg, sendo então registrada a patente relativa ao princípio de 

cravação por vibração em Dusseldorf, por Hertwig e Losenhausenwerk (VIKING, 

2002). 

Com os anos, essa técnica evoluiu tanto em equipamentos quanto na 

própria execução, com seu uso sendo generalizado e revelando-se eficaz e 

econômico, devido à facilidade de cravação e baixas perturbações nas áreas 

adjacentes. 

O primeiro uso de estacas prancha metálicas com cravação por martelo 

vibratório em uma obra viária na América Latina foi na construção do Túnel Paulo 

Autran, em São Paulo, no ano de 2008 (Figura 2-1 e Figura 2-2), permitindo uma 

passagem para a via de acesso ao estacionamento do aeroporto de Congonhas. 

Uma obra com 310m de extensão, sendo 160m sob a Avenida Washington Luís 

e 150m aberta, apenas como contenção, com gabarito de 4,7m 

(ARCELORMITTAL, 2020). 

 
Figura 2-1 - Escavação da trincheira Washington Luis 

 
FONTE: TÜNKERS (2008). 
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Figura 2-2 - Trincheira Washington Luis Finalizada 

 
FONTE: TÜNKERS (2008). 

 

Em outras oportunidades, esta técnica construtiva também foi 

empregada no Brasil, como no Complexo Viário da Arena das Dunas, em Natal, 

no Rio Grande do Norte (Figura 2-3), e na cidade de Tuneiras do Oeste, Paraná 

(Figura 2-4). 

 
Figura 2-3 - Complexo viário da Arena das Dunas em Natal/RN 

 
FONTE: ARCELORMITTAL (2020) 
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Figura 2-4 - Trincheira em Tuneiras do Oeste/PR 

 
FONTE: ARCELORMITTAL (2020) 

 

Em Curitiba o uso de estacas-prancha metálicas teve uso na construção 

de algumas obras de edifícios executados nas décadas de 1980 e 1990, exemplo 

ilustrado na Figura 2-55 e Figura 2-6, mesmo com a dificuldade de importação 

deste material na época. Para facilitar a dobra dos perfis na época se utilizavam 

chapas de pequena espessura, o que limitava o uso desse material em solos 

mais resistentes ou em obras muito profundas. (OLAVO ET AL, 2012). 
 

Figura 2-5 - Uso de estacas prancha metálicas em Curitiba 

 
FONTE: TWIN CITIES (2012). 
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Figura 2-6 - Uso de estacas prancha metálicas em Curitiba - Próximo à reitora da UFPR 

 
FONTE: TWIN CITIES (2012). 

 
2.2 Características geológicas e geotécnicas de Curitiba 

 

A compreensão das características geológicas da área de construção de 

uma obra, bem como a composição físico-química e mineralógicas, podem ser 

determinantes para o sucesso de um projeto e melhor compreensão das 

limitações dos ensaios de prospecção utilizados (GERSCOVICH ET AL, 2019). 

 

2.2.1 Características geológicas 

 

Curitiba e sua região metropolitana estão assentes sobre uma Bacia 

sedimentar, preenchida por unidade geológica conhecida como Formação 

Guabirotuba, estando sobre rochas do Complexo Cristalino. Este tipo de solo é 

composto por argila siltosa ou silte argiloso, podendo ser também encontrado 

solos granulares. São comuns as cores cinzas e tons de verdes ou azul e marrom 

para as argilas, e em locais com processos químicos mais intensos as cores 

avermelhadas são predominantes. (SALAMUNI, 1998). Segundo Fiori e 

Salamuni (2012), em média a Formação Guabirotuba tem cerca de 40 m de 

espessura, podendo variar de 1 m a 80 m, sendo as maiores espessuras 
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encontradas localizada na região central e centro-sudeste da bacia, nos bairros 

do centro sul e sudeste do município. 

A Bacia de Curitiba é considerada pequena, podendo ser definida como 

do tipo rifte, depressão formada por esforços distensivos e controlada por falhas 

normais, compondo conjuntamente com outras Bacias semelhantes o rifte 

Continental do Sudeste do Brasil. Esses conjuntos de Bacias tiveram sua origem 

no Período Cenozoico associado à abertura do Atlântico Sul. Isto, devido a 

reativações de estruturas do embasamento, formando assim pequenas 

depressões alongadas em direção NE-SW que, na região de Curitiba, 

condicionou a formação de espaço de acomodação para a deposição da 

Formação Guabirotuba (RICOMMINI ET AL., 2004).  

A Formação Guabirotuba é descrita como constituída por espessas 

camadas de lama com intercalações de níveis lenticulares de areias arcosianas 

carbonática - calcretes). Sua sedimentação é atribuída, predominantemente, a 

depósitos de leques aluviais que ao centro da Bacia alimentariam porções 

lacustres (BIGARELLA E SALAMUNI, 1962). A idade da sedimentação era 

controversa até a descoberta da fauna Guabirotuba em afloramento na Cidade 

Industrial de Curitiba, que possibilitou estimar a deposição da unidade no 

Período Eoceno (SEDOR ET AL., 2017). Lima et al. (2013). Assim, 

caracterizaram o ambiente deposicional da formação como um sistema fluvial 

distributário, atribuíram a deposição dos sedimentos na região da obra em 

questão aos rios rasos, dominados por inundação laminar arenosa, 

caracterizados por sucessões de lamas maciças intercalados com estratos de 

areia fina/média.  

Em relação às lamas esverdeadas, características da Formação 

Guabirotuba, Bigarella e Salamuni (1962), atribuíram ao intemperismo sua 

mudança gradual para tons avermelhados nas porções superiores de 

afloramentos. Tais argilas foram caracterizadas por Kormann (2002) como 

compostas predominantemente por esmectitas nos perfis esverdeados, 

passando a caulinitas nas porções avermelhadas em virtude de ação do 

à sua dureza em seu estado natural, é um material bastante plástico que quando 

umedecido torna-se bastante liso e escorregadio. Frequentemente, ocasiona 
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atraso em obras por conta de desmoronamentos durante escavações ou 

estrangulamento do fuste de estacas (MASSAD ET AL, 1981). 

Segundo Fiori e Salamuni (2012), na abertura de trincheiras e obras de 

engenharia a Formação Guabirotuba, devido a sua grande variabilidade 

litológica apresenta-se como um complicador além das questões de instabilidade 

lateral. 

 

2.2.2 Características geotécnicas 

 

Segundo Salamuni (1999), dentro da Bacia de Curitiba, a depender da 

localização, o solo pode variar de materiais mais finos no centro a depósitos de 

materiais mais grosseiros nas regiões periféricas, conforme a FONTE do material 

sedimentar. A Figura 2-7 ilustra a ocorrência de materiais mais finos e grosseiros 

da Formação Guabirotuba na Bacia de Curitiba. 
 

Figura 2-7 - Deposição de fácies na Bacia de Curitiba 

 
FONTE: SALAMUNI (1999). 

 

Segundo Sinke (2020), a capacidade das vibrações provocarem a 

diminuição da resistência ao cisalhamento oferecida pelo solo está intimamente 

ligada à sua granulometria de forma que solos mais arenosos apresentam maior 

facilidade de redução de resistência. 
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Sendo o principal depósito sedimentar da Bacia de Curitiba, os 

sedimentos de argila e silte são os mais abundantes nessa Formação, como 

pode ser observado na Figura 2-8 que apresenta os resultados de ensaios de 

granulometria dos sedimentos realizados por Duarte (1986). 

 
Figura 2-8 - Curvas granulométricas de solo para a Bacia de Curitiba 

 
FONTE: DUARTE (1986 apud KORMANN, 2002). 

 
 

Uma das características relevantes em solos da Formação Guabirotuba 

é o sobreadensamento. Segundo Salamuni et al. (1962), o sobreadensamento 

observado nos solos desta formação pode ser explicado pelo seu histórico 

geológico. Contudo, para Kormann (2002), o Sobreadensamento observado no 

solo da Formação Guabirotuba, carece de mais estudos. O autor sugere que 

apenas a ação da erosão não seria capaz de produzir tensões de 

Sobreadensamento com valores tão expressivos quanto os encontrados em seu 

estudo, da ordem de 300 a 1.280 kPa. Embora a erosão seja um contribuinte, 

também pode-se explicar os elevados valores devido a variação de pressão 

neutra por conta do regime climático regional, sem se descartar a influência de 

tectonismo e cimentação. 

Kormann (2002) agrupou informações disponíveis na literatura de 

ensaios realizados no solo da Formação Guabirotuba, em condições inalteradas 
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ou de pouca alteração. Dentre estas informações, as de razão de sobre 

adensamento ou Over Consolidation Ratio (OCR), variando conforme a 

profundidade, em maiores profundidades a proporção OCR é menor uma vez 

que o alívio de carregamento é menor no histórico desses solos mais profundos. 

Portanto, a cota em que o material se encontra influi em suas características 

geotécnicas devido ao histórico de carregamento e maior suscetibilidade ao 

intemperismo. 

Além da granulometria, histórico geológico e de tensões do solo, 

informações referentes aos parâmetros de resistência do solo como coesão (c) 

e ângulo de atrito (ø), devem ser consideradas. Segundo Kormann (2002), o 

estudo desses parâmetros deve ser feito dentro de uma faixa de tensões 

aplicável ao problema que se deseja estudar, pois conforme a tensão normal 

aplicável varia, estes valores também podem sofrer variação, como ilustrado na 

Figura 2-9. 
 

Figura 2-9 - Tensão cisalhante máxima x tensão normal 

 
FONTE: KORMANN et al. (1999). 

 

Quanto ao teor de umidade natural presente no solo da Formação 

Guabirotuba, pode-se observar valores que variam de 32,6% a 55%, sendo o 

menor atribuído aos solos menos intemperizados. Elevados teores de umidade 

podem ser encontrados mesmo em camadas superficiais como ilustrado na 

Figura 2-10, situação essa que pode ser explicada tanto pelo fenômeno de 

capilaridade, importante para solos argilosos, como por consequência do regime 
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pluviométrico da cidade de Curitiba, com valores de precipitação consideráveis, 

da ordem de 1.200 a 2.100 mm anuais (KORMANN, 2002). 

 
Figura 2-10 - Variação da umidade versus profundidade da camada 

 
FONTE: KORMANN (2002). 

 
 

Com relação à permeabilidade, Duarte (1986) chegou a um coeficiente 

(k) para argilas da ordem de 10-9 cm/s. Contudo para Kormann (2002), em campo 

a permeabilidade tende a ser significativamente maior do que as medidas em 

laboratório devido às falhas e fraturas existentes no solo em seu estado natural, 

diferentemente do material ensaiado em laboratório que está intacto. Isso chama 

a atenção para a importância do efeito de escala para solos compostos por argila 

fraturada, como a da Formação Guabirotuba. 

Com relação ao ensaio de SPT nos solos da Bacia de Curitiba, uma das 

características observadas é de que, frequentemente, já nas camadas 

superficiais o material argiloso pode apresentar consistência considerada de 

média a rija, com resultados para sondagem SPT valores na ordem de 15 a 30 

golpes. Essa consistência dura dos solos da Formação Guabirotuba explica a 

limitação frequente nas sondagens SPT a profundidades inferiores a 20 m 

(KORMANN, 2002). 
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1.2 Standard Penetration Test  SPT 
 

O objetivo de uma investigação para um projeto geotécnico é obter 

detalhes a respeito da estratigrafia local de forma a estabelecer o perfil 

geotécnico para análise da estabilidade, além dos parâmetros de solo 

(GERSCOVICK, 2019). 

Apesar de ser um método de investigação geotécnica largamente 

utilizado no mundo todo e, no Brasil, o Standard Penetration Test (SPT) se 

estabeleceu como método rotineiro para projeto de fundações diretas e 

profundas. Oferece diferentes técnicas de perfuração, equipamento e 

procedimento de ensaio nos diversos países onde é empregado, culminando em 

incongruência no significado real dos resultados obtidos por intermédio deste 

ensaio. Na Figura 2-11 está ilustrado um equipamento em configuração típica do 

ensaio SPT. 

 
Figura 2-11 - Esquema básico de equipamento SPT 

 
FONTE: SCHNAID E ODEBRECHT (2012) 
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Um dos méritos da sondagem SPT é a análise tátil visual do solo e em 

conjunto com a obtenção da resistência à penetração oferecia pelo solo, com 

sua classificação conforme a NBR 6484 (2001), como na Tabela 2-1. 
 

Tabela 2-1 - Designação de solos com base na resistência a penetração para ensaio SPT 
Solo Índice de resistência a penetração Designação 

Areia e silte 
arenoso 

<4 Fofa 
5-8 Pouco compacta 
9-18 Medianamente compacta 

19-40 Compacta 
>40 Muito compacta 

Argila e silte 
argiloso 

<2 Muito mole 
3-5 Mole 
6-10 Média 

11-19 Rija 
>19 Dura 

FONTE: NBR 6484 (ABNT, 2001) 
 

O uso dos valores obtidos no ensaio de SPT exige certo cuidado, pois, 

devido às diferenças entre a perda de energia teórica de queda do martelo com 

relação às práticas brasileiras e internacionais, recomenda-se correlacionar os 

valores de SPT ao padrão internacional Nspt60. Para isso, os valores do Nspt, 

obtido por meio da prática brasileira, devem ser majorados em cerca de 15 a 

30% para realizar correlações internacionais. A equação 2-1 representa essa 

correção de energia (SCHNAID E ODEBRECHT, 2012). 

 

2-1 

 

Onde: 

Nspt = Número de golpes segundo a prática brasileira 

EnergiaAplicada = Eficiência do sistema em relação aplicação da energia teórica 

Nspt,60 = Nspt em padrões internacionais 

 

Cintra et al. (2013) descreve a necessidade de correção do valor de Nspt 

conforme a eficiência do ensaio. Sabendo-se que o índice de Nspt é 

inversamente proporcional à energia efetivamente aplicada na cravação do 

amostrador (Eaplicada), a qual não atinge 100% da energia de queda livre (Eteórica) 

em razão das perdas que ocorrem no sistema. Por isso, podemos definir a 

eficiência do sistema (ef) pela relação 2-2: 
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  x 100 2-2 
 

Assim, um valor de Nspt obtido com eficiência ef= 72% (aceito como o 

valor médio no sistema manual empregado no Brasil) deveria ser multiplicado 

por 1,2 para ser comparado ao obtido com ef= 60% (considerado o valor médio 

do sistema mecanizado americano). 

A fim de projeto, existem duas formas de abordar a correlação do Nspt: 

por meios indiretos ou por meios diretos. Nos métodos indiretos, os resultados 

do SPT são utilizados para estabelecer os parâmetros constitutivos do 

comportamento do solo. Nos métodos diretos, o SPT é aplicado diretamente para 

prever resistência do solo sem utilização de parâmetros intermediários. 

(SCHNAID E ODEBRECHT, 2012) 

 

2.3 Martelos vibratórios 
 

O martelo vibratório é composto por uma caixa de força na qual existe 

um motor a diesel, responsável por gerar a energia que alimentará o bloco 

excitador, em que estão as massas excêntricas, responsáveis por produzir a 

vibração no sentido vertical conforme giram. Acoplado abaixo do bloco excitador 

fica a pinça hidráulica, com função de segurar a estaca. Para que a vibração não 

seja transferida ao guincho que suspende o martelo, o conjunto é composto 

também por um isolador de vibração. Um esquema de martelo vibratório está 

representado na Figura 2-12. 
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Figura 2-12 - Esquema de um martelo vibratório 

 
FONTE: Adaptado de MULLER (2013). 

 

Como forma de classificação dos martelos vibratórios pode-se 

considerar as suas frequências, classificando-os da seguinte forma: 

 

a) Baixa frequência: que operam em frequência inferior a 20Hz (1.200 rpm);  

b) Média frequência: que operam em frequência entre 20Hz (1.200 rpm) e 35Hz 

(2.100 rpm);  

c) Alta frequência: que operam em frequência superior a 35Hz (2.100 rpm).  

 

Holeyman (2002) e Viking (2006) também apresentam a classificação 

dos martelos vibratórios com base na frequência de vibração, mas acrescentam 

as margens de trabalho dos momentos excêntricos, força máxima de cravação 

e amplitude, conforme Tabela 2-2. Ou seja, mesmo dentro de uma faixa de 

frequência que o martelo opere, ainda existem outras variáveis que interferem 

em seu desempenho. 

 
Tabela 2-2 - Classificação dos martelos vibratórios 

Tipo Frequência 
(Hz) 

Momento excêntrico, 
Me (kg.m) 

Força máxima de 
cravação, Fd (kN) 

Amplitude, Sp 
(mm) 

Frequência 
padrão <30 até 230 Até 4.600 Até 30 

Alta frequência >30 6-45 400-2.700 13-22 
Excentricidade 

variável 31-40 0 a 10-54 600-3.300 14-17 

FONTE: HOLEYMAN (2002). 
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Segundo Guillemet (2013), martelos com frequência abaixo de 30Hz 

apresentam boa aplicação em solos mais densos por possuir amplitudes maiores 

e frequência variável. Já os de alta frequência foram desenvolvidos para evitar a 

ressonância, uma vez que desempenham frequências superiores aos naturais 

do solo e assim preservam construções vizinhas reduzindo as vibrações. 

Contudo, sua força de cravação e amplitude o torna limitado. 

Os de excentricidade variável são os que possuem maiores vantagens 

frente aos demais em áreas urbanas com maior sensibilidade a vibração.  

A vibração causada pelas massas excêntricas que giram em 

sincronismo cria forças centrífugas ascendentes e descendentes, como ilustrado 

na Figura 2-13. O sincronismo é importante para que esforços horizontais (Fh) 

sejam anulados, para assim evitar a perda de eficiência por intermédio de 

esforços fora do sentido de cravação. 

Cabe ressaltar que apesar da vibração reduzir o atrito lateral estaca-solo, 

a cravação ocorre, principalmente, devido à carga do peso próprio do martelo e 

da própria estaca (ALONSO, 2019). 

 
Figura 2-13 - Forças centrífugas (Fv e Fh) geradas pelas massas excêntricas (m) girando com 

velocidade constate w 

 
FONTE: GERDAU (2015) 

 
 

Como pode ser notado, o tipo de vibração imposta pelo martelo se 

assemelha ao tipo harmônico, podendo ser descrita por uma função senoidal ou 

cossenoidal. Na Figura 2-14 estão ilustradas as propriedades de movimento de 

vibração harmônico do tipo senoidal, bem como as equações de amplitude, 

velocidade e aceleração. 
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Figura 2-14 - Funções descritivas do movimento harmônico 

 
FONTE: Adaptado de GUILLEMET (2013). 

 

Onde: 

A = Amplitude (m); 

T = Período (comprimento de uma rotação) (s); 

  Frequência angular (rad/s); 

f = 1/T  Frequência (rotações por segundo) (Hz); 

 

 

2.4 Efeito da vibração no solo 
 

A vibração gerada pelos excêntricos do martelo vibratório faz com que o 

atrito existente entre a estaca e o solo diminua, facilitando o processo de 

cisalhamento do solo representando, normalmente, ganhos significativos em 

termos de tempo de cravação em relação aos martelos por impacto 

(MASSARSCH, 2017). 

Segundo Head e Jardine (1992 apud GUILLEMET, 2013), a propagação 

da vibração, por intermédio de um meio elástico, pode ser entendida pela 

vibração de uma única partícula que estando em contato com outras ao seu redor 

as excita, fazendo-as vibrarem. Assim, pode-se descrever o princípio da 
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propagação de onda, em que existe a transferência de energia de vibração, 

porém sem que as partículas se desloquem. 

A vibração gerada pelo martelo vibratório produz um estado de 

movimento estacionário. A ressonância pode ocorrer quando a frequência 

coincide com uma das frequências características do solo, isso ocorre quando 

durante o processo de cravação a excitação específica da camada de solo 

coincide com a frequência natural, dependendo das propriedades do solo e da 

espessura da camada. 

Segundo Guillemet (2013), solos com velocidade de onda na faixa de 

130 a 600m/s, com espessuras de 1 a 5m, podem entrar em ressonância quando 

a frequência de cravação é da ordem de 20 a 30Hz. 

Aplicando uma vibração contínua, em um sistema em frequência 

semelhante à frequência natural do material, definida pela equação 2-3, para um 

sistema linear elástico com um grau de liberdade como um sistema massa mola, 

ocorre um efeito conhecido como Ressonância.  

 

 
2-3 

 

Onde: 

 
 

Em teoria, mantendo-se o a vibração contínua, o sistema entraria em 

ressonância e produzirá amplitudes de deslocamento infinitas. No entanto, boa 

parte da energia aplicada na forma de vibração ao solo é perdida por conta da 

fricção, deformação e outros meios, sendo este fenômeno definido como 

 

(Equação 2-4). Em materiais com comportamento viscoelástico, esse 

amortecimento depende das características do solo e da amplitude do 

carregamento cíclico.  

Frequência natural 
Frequência angular natural 
Coeficiente de mola 
massa 
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2-4 

 
Onde: 

 

 

 

Segundo Vucetic e Dobry (1991), areias e lodos não-plásticos são mais 

suscetíveis à degradação plástica devido ao rearranjo das partículas e perda de 

contato durante a vibração. Já as partículas de argila são mais firmemente 

unidas umas às outras por ligações elétricas e químicas que conservam um 

suscetíveis à degradação cíclica. 

Viking (2002) e Denies (2010) desenvolveram estudos do 

comportamento de solos granulares quando submetidos à vibração. Com a 

representação gráfica das tensões em uma porção de solo granular 

representadas na Figura 2-15. 

 
Figura 2-15 - Redução da resistência cisalhante de solo granular por conta da vibração 

 
FONTE: VIKING (2002). 

 

Taxa de amortecimento 
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Segundo Sinke (2020), em solos coesivos o deslocamento da estaca 

tende a causar uma reorientação das partículas do solo e gerar poro pressão. 

Devido à reorientação e excesso de poro pressão gerados, a força de cisalhante 

transmitida ao solo é reduzida, pois nesse processo as partículas da argila se 

posicionam de maneira paralela à superfície cisalhante, como ilustrado na Figura 

2-16, sendo esse efeito mais representativo de argilas normalmente adensadas 

e de baixa resistência. 

 
Figura 2-16 - Reorientação das partículas de argila devido ao movimento de cravação 

 
FONTE: SINKE (2020). 

 
Quanto a propagação das ondas no solo geradas durante o processo de 

cravação pode-se dividi-las em três tipos. As ondas que se propagam a partir do 

pé da estaca são ondas P e ondas S e têm uma forma esférica. Parte da energia 

destas ondas, ao encontrar a superfície, é convertida em ondas Rayleigh (ondas 

R) e outra parte é transmitida de volta ao solo, como ilustrado na Figura 2-17. 
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Figura 2-17 - Propagação de ondas geradas pela vibração do martelo 

 
FONTE: ATHANASOPOULOS; PELEKIS (2000). 

 

cisalhamento, causando uma alteração de forma. Isto considerando-se o 

movimento em um corpo homogêneo, isotrópico e mediamente elástico. Ambas 

 

Pode-se tratar cada uma dessas ondas separadamente, por intermédio 

da equação do movimento em um corpo homogêneo, isotrópico, mediamente 

elástico. Na Figura 2-18, está representado de maneira simplificada o 

 
 

Figura 2-18 - Forma de propagação das ondas P e S no solo 

 
FONTE: GUILLEMET (2013) 
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atua longitudinalmente em um movimento de tração e compressão, alterando a 

sua 

propagação vinculada à resistência uniaxial do material do solo, sendo este 

dependente do módulo edométrico (M), com a sua velocidade de propagação 

descrita pela equação 2-5. 
 

2-5 

 

Onde: 

 

M = Módulo edométrico (Pa); 

  = Densidade do solo (kg/m³); 

G = Módulo de cisalhamento do solo (Pa); 

  = Coeficiente de Poisson. 
 

na massa. A propagação desta onda se baseia na propriedade de transmitir 

forças de cisalhamento entre partículas, dependendo, portanto, do módulo de 

cisalhamento, conforme a Equação 2-6.  
 

2-6 

 

 

Onde: 

Cs = Velocidade da onda S (m/s); 

G = Módulo de cisalhamento do solo (Pa); 

  = Densidade do solo (kg/m³). 

 

Segundo Dowding (1996 apud GUILLEMET, 2013), a onda P se propaga 

com maior velocidade através da água do que da estrutura do solo, motivo pelo 
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qual, em solos com maior teor de umidade esta onda se propaga em maiores 

velocidades. 

Como a onda S se propaga através da capacidade de transmissão da 

força cisalhante pelas partículas do solo, e sendo que a água não oferece 

qualquer resistência a este tipo de força, em solos saturados esta onda tende a 

apresentar baixas velocidades. 

A Tabela 2-3 apresenta algumas velocidades para cada uma dessas 

ondas, considerando o solo em seu estado seco ou saturado. 
 

Tabela 2-3 - Velocidade típica de propagação das ondas P e S de acordo com Bodare (1998) 

Material p 
[m/s] 

s 
[m/s] 

Argila Seca 100-600 40-300 
Saturada 1450 40-250 

Areia Seca 150-1000 100-500 
Saturada 1450 80-450 

FONTE: GUILLEMET (2013). 
 

A onda R, ilustrada pela Figura 2-19, é gerada na interface de vibração 

entre materiais de diferentes módulos de elasticidade, como solo e o ar . A 

importância dessa onda está no quão prejudicial ela é ao solo, pois possui 

grandes deslocamentos, baixas frequências, baixa velocidade e carrega a maior 

parte da energia vibratória. Sendo uma combinação da onda P e S, podendo ser 

associada a um movimento elíptico, cujo formato depende da profundidade do 

solo e do coeficiente de Poisson.  

 
Figura 2-19 - Propagação da onda R na camada superficial do solo 

 
FONTE: GUILLEMET (2013). 

 

Segundo Guillemet (2013), solos duros apresentam uma resistência de 

ponta na estaca, influenciando significativamente os níveis de vibração. Apesar 

de ser realizada por martelos que induzem a vibração na vertical, nota-se uma 

componente horizontal significativa, sendo até mesmo de mesma magnitude ou 

até maior. 
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A resistência oferecida pelo fuste da estaca varia conforme a vibração 

oscila verticalmente e a resistência de ponta varia entre zero e um valor máximo 

da maneira ilustrada pela Figura 2-20. 

 
Figura 2-20 - a) Movimento de penetração da estaca prancha; b) Resistência de fuste;  

c) Resistência do pé da estaca 

 
FONTE: DECKNER (2013). 

 
A resistência dinâmica oferecida pelo conjunto estaca-solo é 

influenciada por quatro fatores principais, tanto para solos granulares e coesivos: 

Frequência de cravação, velocidade da estaca, amplitude e número de ciclos. 

Porém para solos coesivos há um acréscimo significativo na resistência de ponta 

e de fuste quando incrementada a frequência de cravação por vibração. Ao 

contrário do que ocorre em solos granulares, em que quanto maior o incremento 

dessas propriedades do martelo, menor a resistência oferecida pelo solo a 

cravação, tanto pela ponta quanto pelo fuste (MASSARSCH, 2000). 

 

2.5 Seleção da estaca prancha 
 

O Steel Construction Institute (SCI) (1998) apresenta um esquema 

orientativo para dimensionamento de cortinas de estacas-prancha, que irão 

cumprir papel duplo como contenção do solo e como pilares da superestrutura 

da ponte ou viaduto. Este esquema está representado na Figura 2-21. Conforme 

o fluxograma apresentado, além das verificações de estabilidade e capacidade 

estrutural das estacas como cortina e como pilares para a OAE (Obra de Arte 

Especial), uma das verificações necessárias para o uso de estacas prancha 
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submetidas a cravação por equipamento, seja vibratório ou por impacto, é a 

cravabilidade da estaca. 
  

Figura 2-21 - Fluxograma para projeto de cortina de estacas prancha como pilar de OAE 

 
FONTE: Adaptado de THE STEEL CONSTRUCTION INSTITUTE (SCI) (1998). 
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Segundo Arcelormittal (2018), a escolha da estaca-prancha deve levar 

em consideração o seu comprimento, bem como as condições de solo, 

apresentando para esta seleção alguns parâmetros conforme listados na Tabela 

2-4 e representado na Figura 2-22, levando-se em consideração o Módulo de 

Resistência por metro de parede indicado para cada faixa de dificuldade de 

cravação em função da profundidade. 

 
Tabela 2-4 - Escolha de estaca a ser utilizada 

 SPT (golpes) CPT (mN/m²) 
Condição de 

cravação Coesivo Não coesivo Coesivo Não coesivo 

Fácil 0-5 0-20 0-0,5 0-7,5 
Normal 5-15 20-40 0,5-1 7,5-1,5 
Difícil >15 >40 >1 >15 

FONTE: ARCELORMITTAL (2018). 
 

Figura 2-22 - Cravabilidade para estacas AZ duplas 

 
FONTE: ARCELORMITTAL (2018) 
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Conforme o SCI (1998), as boas práticas executivas influenciam a 

facilidade com que a estaca adentrará ao solo. Além disso, para solos coesivos, 

a resistência à penetração é predominantemente oferecida pela resistência 

lateral da estaca, de forma que a escolha da seção adequada deve considerar 

essa resistência oferecida pelo solo à cravação, de maneira a garantir que não 

empene. Para auxiliar na escolha da estaca, em função do módulo de resistência 

da parede, apresenta a Tabela 2-5 que leva em conta o grau de aço da estaca, 

a consistência da argila e a profundidade de cravação. 
 

Tabela 2-5 - Escolha de estaca a ser utilizada em solos coesivos de acordo com o SCI, 1998 

Descrição da argila 

Mínimo módulo de resistência da parede 
(cm³/m) Máximo 

comprimento de 
cravação (m) Grau de aço: 

(S270GP) 
Grau de aço: 

(S355GP) 
Mole a média 450 400 6 

Média 600-700 450-600 9 
Média a rija 700-1600 600-1300 14 

Rija 2000-2600 1300-2000 16 
Muito rija 2600-3000 2000-2500 18 

Dura Não recomendado 4200-5000 20 
FONTE: SCI (1998) 

 

2.6 Seleção do martelo vibratório e cravabilidade 
 

Segundo Baars (2004) nos países baixos 70% das estaca-prancha são 

cravadas com martelos vibratórios. O autor aponta que ao longo dos anos 

diversos métodos foram desenvolvidos a fim de definir martelo mais adequado à 

cravação.  

O autor submeteu os métodos Vibdrive, NVAFloc, NVAFgen, CUR166, 

EAU1996 a 18 situações de cravação na qual observou que o método mais 

condizente com as situações definidas em seu estudo foi o Vibdrive. É um dos 

métodos que considera o efeito de atrito entre os conectores em sua equação. 

Holeyman (2002), classifica em três as questões que envolvem a 

cravação de estacas: A estaca ser cravada, a seleção do martelo e as condições 

impostas pelo solo (Figura 2-23). 
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Figura 2-23 - Questões que envolvem a cravação de estacas por vibração 

 
FONTE: HOLEYMAN (2002) 

 
Holeyman (2002) relata que não só a resistência do solo pode ter seu 

cálculo subestimado ou superestimado, mas também a amplitude de vibração 

que o martelo poderá entregar, em estudo descrito pelo autor a amplitude na 

ponta da estaca foi de apenas 20% em relação a amplitude nominal do martelo 

power pack

potência, a cravação continuou obtendo êxito com o mesmo martelo. 

Recomendando maiores estudos para definir estas perdas, tais como 

testes em escala real com extenso monitoramento, uma vez que testes de 

laboratório não conseguem reproduzir adequadamente a dissipação de energia, 

recomenda a elaboração de procedimentos para testes de carga vibratória. A 

Figura 2-24, ilustra as variáveis envolvidas no processo de projeto e execução 

de cravação da estaca por vibração.  
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Figura 2-24 - Fatores envolvidos no processo de execução e projeto de cravação de estacas 
por vibração 

 
FONTE: HOLEYMAN (2002) 

 

Em seu Anexo F, a Norma Brasileira NBR 6122 (2019) define critérios 

para emprego de martelos de queda livre para cravação de estacas metálicas. 

Contudo, a NBR deixa desguarnecidos projetistas e executores quanto a critérios 

para emprego de martelos vibratórios, deixando a cargo da recomendação dos 

fabricantes. 

Já a Norma Europeia EN 12063 (1999) orienta quanto à execução de 

cravação de estacas prancha em diferentes condições, além de apresentar 

cautelas que devem ser tomadas com relação a soldas, fixação em rochas, 

estocagem e movimentação. As Normas Holandesa e a alemã, CUR 166 (2012) 

e a EAU (1990), respectivamente, apresentam equações baseadas em estudos 

empíricos para seleção do martelo vibratório. 

Sinke (2020) considera que, normalmente, o projeto de fundação é 

conduzido por uma abordagem que leva em conta a capacidade última vertical 

e lateral. Conseguir acrescentar na análise de projeto a cravabilidade da estaca 

conduz à necessidade de haver uma previsão desta característica. 
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O termo cravabilidade é normalmente utilizado para expressar a taxa de 

penetração ou velocidade de penetração em milímetros por segundo (mm/s) 

para o caso de martelos vibratórios. Porém, Rooduijn e De Gijt (2017), estendem 

este entendimento além da velocidade de penetração. Definem cravabilidade 

como sendo a facilidade de um elemento de fundação ser inserido a uma 

determinada profundidade com certa velocidade, sem exceder a capacidade 

estrutural do material. 

Particularmente para estacas cravadas, atingir a cota de projeto é 

importante, pois, caso contrário, pode ocorrer instabilidade da fundação. Além 

disso, o não atingimento da profundidade de cravação pode ser interpretado 

como uma falha executiva. 

Para Alonso (2019), atualmente a seleção do martelo vibratório é 

empírica, contando apenas com o conhecimento e prática do executor. Há 

alguns métodos que procuram estabelecer parâmetros para conduzir a uma 

escolha mais criteriosa, porém ainda dotados de empirismo. 

Sinke (2020) descreve que vários métodos para previsão da 

cravabilidade foram desenvolvidos ao longo dos anos, tendo como origem os 

desenvolvidos para martelos de impacto, sendo igualmente empíricos e sem 

comprovação teórica. 

De maneira simplificada, Ernst & Sohn (2004), US COE (1997; 2004) 

apresentam uma forma de seleção de martelo vibratório com base na força 

centrífuga mínima que os excêntricos devem produzir para cravar a estaca a 

profundidade desejada. Essa força é obtida através da equação 2-7. Ressalta-

se, essas equações são aplicáveis em solo uniforme, bem estruturado e 

saturado. 

 

 [kN] 2-7 
 

Onde:  

F = Força centrífuga mínima (kN);  

t = Profundidade de cravação (m);  

mpile,mat = Peso da estaca (kg). 
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Ainda, segundo a recomendação, devem existir 15kN de força centrífuga 

para cada metro de profundidade e 30kN de força centrífuga para cada 100 kgf 

de peso de estaca. Além da força centrífuga, a amplitude também pode ser um 

parâmetro para seleção do martelo vibratório, obtido pela equação 2-8, em 

função do peso dinâmico do sistema, incluso a pinça. 

 

 [mm] 2-8 
 

Amplitude inferior a 3mm não é recomendada. Como forma orientativa, 

a amplitude deve ser da ordem de 4mm, 6mm e 8mm, conforme a cravabilidade 

fácil, normal e difícil, respectivamente, referente à dificuldade de cravação 

(ERNST & SOHN, 2004).  

Alonso (2019), estudou a cravação de estacas de fundação com uso de 

martelos vibratórios, a fim de definir uma metodologia de seleção dos martelos. 

Segundo Alonso (2019) a carga de ruptura geotécnica (PR) em uma estaca é a 

soma da resistência de ponta e de resistência lateral. Porém, a resistência 

oferecida pelo solo durante a cravação de uma estaca por martelo vibratório é 

menor do que (PR). Com base nesse conceito e com estudo de cravação de 

estaca de seção transversal simples (H), com martelos de alta frequência, na 

costa brasileira, especificamente em Santos (SP), Barra da Tijuca (RJ), Jaboatão 

dos Guararapes (PE) e São Luís (MA), os parâmetros para seleção deste 

equipamento podem ser obtidos de acordo com as equações a seguir: 

 

Pdin est               2-9 

e       

Fc = 0,8.Padm  (Pest + Pdin + Ppd)                       2-10 

 

Onde:  

Pdin = Peso dinâmico mínimo;  

Pest = Peso da estaca;  

Fc = Força centrífuga mínima;  

Padm = Carga de trabalho da estaca;  

Ppd = Pull-Down (Quando o martelo dispõe desse elemento). 
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O modelo proposto por Alonso (2019) se baseia na conservação de 

força, semelhante aos propostos por Jonker e Warrington (1987, 1989 apud 

HOLLEYMAN, 2002), para estimativa da velocidade de cravação. Ressalta-se 

que o modelo de Alonso (2019) foi aplicado para argilas moles e, como descrito 

pelo autor, não seria aplicável a solos de consistência dura, uma vez que parcela 

de resistência de ponta deveria ser considerada, o que implicaria em mais uma 

variável. Ainda, cabe ressaltar que o estudo de Alonso (2019), foi com base em 

estacas de fundação, que diferentemente de estacas de cortinas com estacas 

prancha não possuem atrito dos conectores das estacas adjacentes. 

Existe ainda, a possibilidade de utilização de ábacos fornecidos pelos 

fabricantes de martelos para escolha do modelo, como de Muller (2013) 

apresentado na Figura 2-25. Contudo, esses ábacos são limitados à 

amostragem utilizada para sua concepção, não havendo qualquer 

fundamentação teórica (ALONSO, 2019). Além de haver um conflito de 

interesse, uma vez que o fornecedor do martelo, em tese, tem interesse em 

fornecer o martelo mais pesado/caro. 

 
Figura 2-25 - Ábaco para seleção de martelo vibratório 

 
FONTE: Adaptado de MULLER (2012). 
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A Universidade de Huston no Texas, em 1993, após teste em escala 

reduzida, classificou a cravabilidade em três estágios: fácil, moderado e difícil, 

com velocidades de cravação (Vp) em mm/s, conforme a Tabela 2-6. Para a 

Associação Técnica Europeia de Estacas Prancha, a velocidade limite adotada 

como parâmetro para interromper a cravação é de 8mm/s, pois velocidades de 

cravação inferiores a esta podem provocar aquecimento nos conectores. 

(VIKING, 2002) 

 
Tabela 2-6 - Classificação da cravabilidade quanto a velocidade de cravação (mm/s) 

Difícil Moderado Fácil 

Vp< 22 22<Vp<60 Vp>60 

FONTE: VIKING (2002). 
 

Os métodos mais sofisticados de previsão de cravabilidade são os 

numéricos como o TNOWAVE, Vibdrive e Vipere.  

Nesses modelos, a teoria física é introduzida por intermédio de 

considerações como fadiga do solo e propagação de onda, com a resistência 

inserida através de molas, amortecimento e inércia. O resultado destes métodos 

de previsão é a velocidade de cravação em função da profundidade, como 

ilustrado na Figura 2-

projeto considerando uma velocidade de avanço limite (SINKE, 2020). Para 

Falconi (2020) esse avanço pode ser de 100 s/m, ou seja, 10 mm/s, 

considerando o Martelo vibratório adequadamente dimensionado, a Associação 

técnica Europeia de estacas prancha sugere a o limite de 8mm/s. 
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Figura 2-26 - Exemplo de curva de velocidade de cravação x profundidade 

 
FONTE: SINKE (2020). 

 
Sinke (2020) propõe em sua dissertação uma abordagem probabilística 

para previsão de cravabilidade, por método estocástico com levantamento das 

variáveis envolvidas na cravação de estacas prancha e aplicando a um estudo 

de caso. O autor lista as diversas variáveis relacionadas, desde as propriedades 

do próprio martelo e estaca, solo e incertezas, envolvendo análises de amostras 

e ensaios de campo e laboratoriais. Dentre os métodos de previsão de 

cravabilidade já existentes, relaciona os mais comumente utilizados: 

 

a) CUR166 (2012): Norma Holandesa que define o martelo com base na 

amplitude pela equação 2-11. 

 

2-11 

 

Onde: 

d = Amplitude (m) 

 = Momento excêntrico (kgm) 

 = Massa dinâmica (kg) 
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Busca-se com essa equação, sem envolver o solo, verificar se a 

amplitude do martelo atende ao mínimo de 5mm, sendo suficiente para degradar 

a resistência do solo a penetração. 

 

b) EAU: Norma alemã que define a força vertical mínima que o martelo deve 

ser capaz de impor à estaca, através da equação 2-12. 

 

2-12 
 

Onde: 

 = Força vertical cíclica requerida (N); 

 = 15E10-3 (N/m); 

L = Comprimento de penetração da estaca (m); 

= 3E10-4 (N/kg); 

 = Massa dinâmica do martelo e estaca (kg). 

 

c) Azzouzi: Baseado no método numérico Hypervib1, sugere a equação 2-13, 

para definição da força vertical mínima necessária do martelo vibratório. Com 

base em 180 cálculos utilizando o Hypervib1 é um método baseado 

principalmente na resistência de cone (CPT) em camadas de areias. 

 

2-13 
 

Onde: 

 

 = Força vertical cíclica requerida (N); 

  = 1,92.10-3  

L = Comprimento de penetração da estaca (m); 

  = Perímetro da estaca prancha (m); 

 = Resistência média do cone nas camadas de areia (N/m²); 

 = 1,2 .10-2 

 = Área da seção transversal da estaca (m²) 

 = Resistência de cone na ponta da estaca (N/m²) 
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d) NVAF-PSD design charts: São ábacos desenvolvidos para solos típicos da 

região dos países baixos, com um exemplo apresentado na Figura 2-27. 
 

Figura 2-27 - Exemplo de ábaco NVAF-PSD 

 
FONTE: DELTARES (2016) 

 
e) Vibdrive: Método desenvolvido na Universidade Louvain-la-Neuve na 

Bélgica, é um método semiempírico que prevê a redução da resistência ao 

cisalhamento do solo durante a vibração. Cita como isso é afetado por dois 

tipos de fenômenos que alteram as características iniciais de resistência ao 

cisalhamento do solo: a fluidização, relacionada ao movimento cíclico das 

partículas do solo devido à aceleração vibratória; e a Liquefação, relacionada 

ao acréscimo de poro pressão induzido.  
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Figura 2-28 - Modelo com esforços durante cravação por vibração 

 
FONTE: Cock, (1990 apud SINKE, 2020) 

 

Onde: 

m0 = Massa dos excêntricos (kN) 

m0 = Massa do bloco excitador (kN) 

Fv = Força centrifuga (kN) 

RS = Resistência lateral (kN) 

Rc = Atrito entre conectores da estaca (kN) 

Rt = Resistência de ponta (kN) 

 

A resistência oferecida pelo conjunto tendo em conta suas a resistência 

a vibração e de fluidizarão do solo podem ser calculadas neste método pelas 

utilizando-se as equações 2-14 a 2-17. 

 

 2-14 

 2-15 

 2-16 

 2-17 
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Onde:  

qd = Resistência de ponta a vibração (MPa) 

ql = Resistência de ponta a liquefação (MPa) 

qs = Resistência estática de ponta (CPT) (MPa) 

d = Resistência lateral da estaca a vibração (kPa) 

l = Resistência lateral da estaca a liquefação (kPa) 

s = Resistência estática lateral da estaca (CPT) (kPa) 

liquefação (4< <10) 

FR = Taxa de atrito (%) 

 

 

f) Vipere: Este método é um refinamento do modelo 1-D radial proposto por 

Holeyman (1993), desenvolvido por Vanden Berghe e Holeyman (2002). 

Assim, sendo chamado de VIPIRE model (VIbratory PEnetration 

Resistance). Com este método pode-se prever a variação da capacidade 

resistente do solo com o tempo e a velocidade de penetração em função da 

profundidade, durante o processo de cravação vibratória. Aqui, o 

comportamento do solo é assumido como hipoplástico e considera-se como 

não drenado utilizando o modelo constitutivos de Bauer e Gudehus (1996 

apud SINKE, 2020). Calcula-se a resistência de ponta durante a cravação, 

considerando a estaca como um cilindro. Sua aplicação prática é limitada 

devido à quantidade de variáveis de entrada necessárias. (WHENHAM E 

HOLEYMAN, 2010). 

 

g) TNOWAVE: Em 1960, a TNO começou a desenvolver na Europa pesquisas 

com intuito de iniciar um programa próprio para solução de equação de onda, 

considerando o uso do algoritmo proposto por Smith (1960), solucionando 

equações diferenciais por integração numérica. (SINKE, 2020). 

 

h)  Modelo de Smith: Foi o primeiro modelo a utilizar a equação de onda 

unidirecional para análise de cravação. 
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O método proposto por Smith (1960) foi desenvolvido para a solução da 

equação de onda aplicada à cravação de estacas sendo adaptado por diversos 

autores para tratar o comportamento de cravação por vibração, dentre estes, 

Gardner et al. (1981 apud HOLEYMAN, 2002) que desenvolveram um algoritmo 

computacional que representa martelo vibratório por um sistema de duas 

massas separadas por uma mola. Interpretando o conjunto de componentes 

como massas, molas e amortecedores, como ilustrado na Figura 2-29, é o 

modelo aplicado no Software GRLWEAP (Wave Equation Analysis of Pile 

Driving), da Pile Dinamic, Inc (PDI), com capacidade para modelar martelos 

vibratórios desde sua versão de 1998. (HOLEYMAN, 2002). 

 
Figura 2-29 - Representação da estaca e do sistema de cravação proposta por Smith em 1960 

 
FONTE: Adaptado de CINTRA et al (2013). 



58 
 

Nesse modelo a resistência a penetração (Rt) é composto por uma 

parcela estática (Ru) e uma parcela dinâmica (Rd), conforme a equação 2-18: 

2-18 
 

Assim, tem-se que com o esforço aplicado pelo martelo a ponta da 

estaca penetra no solo comprimento o solo elasticamente até que ocorre a 

ruptura plástica tendo-se a penetração permanente da estaca e a partir de então 

continuando o esforço de cravação há a resistência dinâmica, adiciona, 

decorrente do amortecimento do solo, de forma que: 
 

2-19 
 

Onde: 
 

Js = Coeficiente de amortecimento do solo 

v= Velocidade da partícula 
 

Figura 2-30 - Modelo elastoplástico idealizado por Smith (1960) 

 
FONTE: Aoki (1996 apud CINTRA, 2013) 
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2.6.1  Fontes de perdas de eficiência do martelo e de cravabilidade 

 

A seleção do martelo está diretamente relacionada a cravabilidade, pois 

deseja-se definir o modelo interpretará as condições de campo a fim de definir o 

martelo que conseguirá cravar à estaca até a cota de projeto, influenciada pela 

resistência oferecida pelo solo e a capacidade resistente da estaca. Estas são 

as preocupações nos modelos de cálculo. Contudo, existem outros fatores que 

também interferem no desempenho do equipamento, como a posição da pinça 

sobre a estaca e atrito entre os conectores influenciando o desempenho do 

martelo, bem como o método executivo. 

Segundo Viking et al (2000), a pinça em posição excêntrica ao centro de 

gravidade da seção da estaca é a uma causa comum de indução de movimento 

de flexão, introduzindo momentos em seu topo, conforme Figura 2-30, e 

desorientando a vibração vertical gerada pelos momentos excêntricos do 

martelo, gerando vibrações laterais. Isto pode ocasionar flambagem, além de 

aumentar o atrito durante a cravação. 

 
Figura 2-31 - Efeito de pinça em posição excêntrica à estaca 

 
FONTE: VIKING (2000). 

 
Conforme Arcelormittal (2018), para evitar a excentricidade entre a pinça 
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qualquer seção com largura a partir de 700mm sejam utilizadas pinças duplas, 

como demonstrado na Figura 2-31. Pinças únicas aplicam a carga de cravação 

excentricamente em relação ao centro de gravidade da seção da estaca, o que 

gera esforços não condizentes com a direção de cravação. Isto acaba por 

provocar perdas de energia e de eficiência, conduzindo a uma cravação mais 

lenta. 

 
Figura 2-32 - Forma de evitar excentricidade na estaca por conta da posição da pinça 

 
FONTE: ARCELORMITTAl (2018). 

 

Outra forma de perda de energia durante a cravação é o atrito entre 

conectores. Legrand et al. (1993 apud GUILLEMET, 2013) desenvolveu estudos 

que demonstram que a resistência dos conectores das estacas pode aumentar 

de duas a cinco vezes as vibrações no solo, o que gera perda de eficiência do 

martelo. A origem deste atrito está na fricção das partículas de solo e no contato 

aço-aço (Figura 2-32), principalmente em estacas com problemas de 

própria geometria 

induzem a excentricidade. (WHENHAM, 2011). 

 
Figura 2-33 - Esforço por fricção entre conectores das estacas 

 
FONTE: VIKING (2002). 
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Segundo Ferron (2001), o acréscimo de resistência dinâmica causada 

pelo atrito entre conectores pode ser da ordem de 1 kN/m, para Vanden Berghe 

(2001), o atrito estático entre conectores pode estar entre 2 e 20 kN/m. Contudo, 

Sinke (2020) notou que softwares de previsão de cravabilidade não levam em 

conta este atrito, mesmo quando o autor configurou, em seu modelo, esforços 

de atrito superiores a força centrífuga do martelo. 

 

2.7 Prova de carga dinâmica  PDA 
 

Segundo Cintra et al. (2013), a capacidade de carga de um sistema 

estaca-solo pode ser determinada experimentalmente por meio de prova de 

carga estática ou dinâmica. 

A NBR 6122 (ABNT, 2019) orienta a necessidade de realização de prova 

de carga estática de acordo com o porte da obra, número de estacas cravadas, 

material da estaca e condições geotécnicas, conforme a Tabela 2-7. A norma 

permite o uso de provas de carga dinâmica em substituição às provas de cargas 

estáticas, na proporção de cinco provas de carga dinâmica para cada prova de 

carga estática, devendo o procedimento executivo da prova de carga dinâmica 

atender o especificado pela NBR 13.208 (ABNT, 2007). 

 
Tabela 2-7 - Condições que exigem prova de carga estática nas estacas 

Tipo de estaca 

A 
Tensão de trabalho abaixo da qual não 

serão obrigatórias provas de carga, desde 
que o número da obra seja inferior à coluna 

(B), em MPab c d 

B 
Número de estacas da obra 

a partir do qual serão 
obrigatórias provas de carga 

b c d 

Pré moldadaa 7,0 100 

Madeira - 100 

Aço 0,5 fyk 100 

Hélice 5,0 100 

 
5,0 75 

Raiz e 
 

75 
 

Microestaca e 15,0 75 

Trado vazado 
segmentado 5,0 50 

Franki 7,0 100 
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Escavadas fluído ø< 70 
cm 4,0 100 

Strauss 4,0 100 

 

a    Para o cálculo da tensão de trabalho consideram-se estacas vazadas como maciças, desde que a 
seção vazada não exceda 40% da seção total 

b    Os requisitos acima são válidos para as seguintes condições (não necessariamente simultâneas): 
     - Áreas onde haja experiências prévias com o tipo de estaca empregado. 
     - Onde não houver particularidades geológico-geotécnicas. 
     - Quando não houver variação do processo executivo padrão 
     - Quando não houver dúvida quanto ao desempenho das estacas. 
c    Quando as condições desta Tabela não ocorrerem, devem ser feitas provas de carga em, no mínimo, 

1% das estacas. Observando-se um mínimo de uma prova de carga (conforme ABNT NBR 12131), 
qualquer que seja no nº de estacas. 

d     As provas de carga executadas exclusivamente para avaliação de desempenho devem ser levadas 
até que se atinja pelo menos duas vezes a carga admissível ou até que se observe um 
deslocamento que caracterize ruptura. Caso exista prova de carga prévia, as provas de carga de 
desempenho devem ser levadas até que se atinja pelo menos 1,6 vezes a carga admissível ou até 
que se observe um deslocamento que caracterize ruptura. 

e     Diâmetros de perfuração conforme Anexo K. 
FONTE: NBR 6122 (ABNT, 2019). 

 

Segundo a NBR 13.208 (ABNT, 2007), para ter representatividade, deve 

ser realizada prova de carga dinâmica em pelo menos 5% das estacas, desde 

que sejam ensaiadas com um mínimo de três elementos, podendo variar de 

acordo com as condições geológico-geotécnicas e variabilidade das fundações. 

O ensaio de carregamento dinâmico pode ser realizado com o uso de 

duas metodologias, a de energia crescente e a de energia constante. 

O método de energia constante consiste na aplicação de golpes com 

energia sempre constante e que seja preferencialmente igual ou superior a 

energia empregada na utilizada ao fim da cravação. 

Já para o método de energia crescente a altura de queda para os golpes 

é variável e crescente, partindo inicialmente de um nível de energia inferior ao 

do término da cravação. A norma recomenda que este método não deve ser 

utilizado quando existe a possibilidade de manifestação do fenômeno de 

relaxação. Para calibração das resistências, recomenda-se a análise numérica 

do tipo CAPWAP©. Para qualquer um dos casos é obrigatória a obtenção dos 

valores de penetração permanente (negas). 

Segundo a NBR 13.208 (ABNT, 2007) para execução do PDA, o 

equipamento utilizado é composto por: 

Martelo: deve apresentar massa e energia potencial, ou massa ou 

energia para provocar força de impacto suficiente para deslocar a estaca 
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permanentemente em sua ponta e mobilizar as camadas atravessadas pelo 

fuste; 

Transdutores: podem ser de velocidade ou de deslocamento, desde que 

produzam resultados com precisão equivalente. Devem ser instalados na seção 

transversal da estaca, aos pares e em posições opostas. A Figura 2-33, 

apresenta a maneira adequada de instalação dos transdutores em estacas de 

perfil metálico. 

Equipamentos de leitura: Que devem ser calibrados e os desvios de 

leituras não devem exceder 2% dos valores da calibração. 

 
Figura 2-34 - Arranjo da instalação dos transdutores em perfil metálico 

 
FONTE: NBR 13.208 (ABNT, 2007). 

 
 

A resposta da estaca ao impacto do martelo é medida através dos 

transdutores em uma seção da estaca acima da cota do terreno. Dois tipos de 
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transdutores são utilizados, os de deformação específica e os de aceleração 

(acelerômetros), além de um equipamento para leitura e registro das medições 

realizadas, o Pile Driving Analyser (PDA). 

Para determinação da força, é adotado o módulo de elasticidade 

dinâmico do material da estaca, dado pela Equação 2-20 (NBR 13.208:2007). 

 
2-20 

                
Onde: 

  = massa específica do material 

c = velocidade de onda no material 

 

A Tabela 2-8 apresenta valores característicos desses parâmetros para 

os materiais comumente empregados na fabricação de estacas. 

 
Tabela 2-8 - Características físicas de concreto e aço utilizados em estacas 

Material E (GPa) c (m/s) 

Concreto 23 2.500 3.000 
Aço 210 8.000 5.120 

FONTE: CINTRA (2013). 
 

Por meio da teoria da propagação de onda, o processador do 

equipamento PDA calcula os resultados de: 

 

 Força máxima no impacto (FMX); 

 Energia máxima no golpe (EMX); 

 Resistência estática mobilizada (RMX); 

 Deslocamento máximo da estaca durante o impacto (DMX); 

 Integridade da estaca; 

 Tensões máximas na estaca; 

 Eficiência do equipamento da cravação. 

 

A equação da onda é uma equação diferencial de derivadas parciais de 

segunda ordem envolvendo as variáveis: posição de seção transversal ao longo 

da estaca (x) na qual se quer determinar o deslocamento u(x,t) em um instante 

de tempo (t) qualquer do impacto de um martelo de peso W caindo de uma altura 

H. A equação 2-21, representa a equação da onda. 
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2-21 

 

Essa equação (2-17) é utilizada tanto para avaliar a capacidade de carga 

de estacas por meio de ensaio de PDA, bem como avaliar a cravabilidade das 

estacas através de softwares específicos, como o GRLWEAP. 

Na teoria da propagação unidimensional da onda, para a interpretação 

da resposta ao carregamento aplicado no sistema estaca-solo, considera-se 

inicialmente que o impacto do martelo causa uma onda de tensão descendente 

na estaca. Qualquer que seja a mudança na seção da estaca ou o atrito lateral 

provoca reflexões ascendentes das ondas de tensão, que são mensuradas por 

meio de instrumentação que realizam medidas de força e velocidade no topo da 

estaca. (CINTRA et al., 2013) 

 

2.7.1 Interpretação dos resultados 

 

Pode-se interpretar os resultados de provas de carga dinâmica por 

intermédio de dois métodos distintos, o CASE, desenvolvido pelo Case Institute 

of Technology, e o CAPWAP (Case Pile Wave Analysis Program). A NBR 13.208, 

de 2007, orienta para que os dados obtidos e processados pelo método CASE 

devem ser confirmados e calibrados por análise numérica do tipo CAPWAP ou 

por outra prova de carga estática. 

Pelo método CASE, a resistência total é dada pela equação 2-22, onde 

se admite que a penetração é composta por uma parcela estática (Ru), conforme 

a equação 2-23, e um parcela dinâmica (Rd), sendo a parcela dinâmica 

proporcional a velocidade na ponta da estaca (Vp). 

 

2-22 

 

Onde: 

Rt = Resistência à penetração da estaca; 

Rp = Resistência de ponta; 

RL = Resistência lateral ao longo da estaca; 
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 = Tempo de maior intensidade do golpe; 

 =  + 2L/c; 

  = Força no tempo ; 

  = Velocidade no tempo ; 

  = Força no tempo ; 

  = Velocidade no tempo . 

 

2-23 
 

Sendo, 

Onde: 

 

 

Z = Impedância = EA/c 

Jc = damping do CASE (amortecimento). Depende do tipo do solo na 

ponta da estaca, uma proposição é a de Rausch, Goble e Likins (1985 apud 

CINTRA, 2013), como demonstrado na Tabela 2-9. 

 
Tabela 2-9 - Valores de fator de amortecimento (Jc) 

Solo Variação de Jc Valor sugerido de Jc 
Areia 0,05-0,20 0,05 

Areia siltosa ou silte arenoso 0,15-0,30 0,15 
Silte 0,20-0,45 0,30 

Argila siltosa ou silte argiloso 0,40-0,70 0,55 
Argila 0,60-1,10 1,10 

FONTE: RAUSCH, GOBLE e LIKINS (1985 apud CINTRA, 2013) 
 

Segundo a NBR 13.208 (ANBT, 2007), o método CASE é capaz de 

fornecer as seguintes informações principais: 

 

a) Carga mobilizada na interface solo-estaca; 

b) Integridade estrutural; 

c) Tensões dinâmicas máximas compressivas e de tração; 

d) Deslocamento máximo; e 

e) Máxima energia transferida. 

 



67 
 

Já no método CAPWAP, modelo do sistema estaca solo é estabelecido 

com base na proposição de Smith (1960), levando-se em conta o perfil de solo 

local da estaca a ser ensaiada. Obtidos os resultados do ensaio, o modelo 

previamente montado é ajustado para que as coincidir com a medição do ensaio 

realizado in-loco, sendo assumido como representativo da realidade a curva 

ajustada. Este ajuste interativo para definição da resistência estática (Ru) é 

realizado por meio de programa de computador chamado CAPWAP. 

A NBR 13.208 orienta que para cada estaca ensaiada seja realizada uma 

análise do tipo CAPWAP©. Tal análise é recomendada quando desenvolvido 

ensaio de carregamento dinâmico de energia crescente ao se desejar avaliação 

das cargas máximas mobilizadas por atrito lateral e ponta. 

Segundo Gonçalves et al (1996) para o método de previsão de carga de 

ruptura que mais recomendável para comparação entre provas de carga de 

carga estática e dinâmica é o de Davisson, pois é um método de previsão de 

carga de ruptura desenvolvido pelos mesmos pesquisadores que desenvolveram 

o CAPWAP. 

 

2.8 GRLWEAP 
 

O programa GRLWEAP  2005 resolve a equação unidimensional da 

onda, usando um modelo discreto de massas concentradas. O GRLWEAPTM 

calcula os esforços dinâmicos resultantes da cravação, e relaciona a nega com 

a capacidade de carga da estaca. Para sua concepção, em 1988, o programa 

GRLWEAPTM foi baseado no programa WEAP de 1976, segundo informações 

em PDI (2005).  

Segundo Us Army Corps of Engineers (1997); (2004), o uso de PDA 

auxilia a calibração da análise da equação de onda para determinação da 

capacidade de carga que pode ser feita com auxílio do software GRLWEAP. 

Harpoth (2017) afirma que o GRLWEAP é o software mais prático e 

comercialmente utilizado para análise de cravação de estacas demonstrando 

uma acurácia adequada, que tem sido alcançada devido às calibrações 

realizadas. A precisão do programa é dependente da correta aplicação do 

modelo de resistência estática a cravação ou static resistance to driving (SRD), 
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que é baseada nas experiências conhecidas e já calculadas, não sendo um 

problema para casos com extensa bibliografia a respeito. 

Utilizando-se do conceito de equação de onda e do método numérico 

desenvolvido por Smith (1960), o software realiza uma previsão de nega, em que 

o usuário é responsável por inserir as características do solo ou então permitir 

que o software realize correlações com base em valores do Nspt, inseridos pelo 

usuário. 

Em sua tela principal, apresentada na Figura 2-34, o programa permite 

a seleção do modelo de martelo em uma variada lista. Já estando no catálogo 

informações como frequência e carga aplicada que são automaticamente 

preenchidos, porém podendo ser modificado pelo usuário. 

 
Figura 2-35 - Tela inicial do GRLWEAP 2005 para seleção de martelo, estaca e definição de 

parâmetro do solo 

 
FONTE: PDI, 2005. 

 

De maneira semelhante, informações podem ser preenchidas 

acessando uma lista com diversos tipos de estacas comerciais de concreto, aço 

ou madeira.  



69 
 

Preenchidas essas informações, o usuário deve definir cargas últimas 

que para as quais o programa buscará as informações de nega para o caso de 

martelos de impacto ou de tempo de penetração, para o caso de martelos 

vibratórios, caso esteja buscando essas informações, caso a análise seja para a 

cravabilidade o software solicita a entrada dos valores de Gain/Loss a serem 

avaliados, assunto que será tratado mais adiante.  

Com relação aos dados de entrada do solo, o software possui dois 

Soil Type Based Method) e o 

SPT N-value Based Method). O primeiro é um método simplificado que 

utiliza informações de Bowles e Fellenius descrito por Hannigan et al. (1998). 

utilizando a equação 2-24 e a resistência na ponta da estaca calculada pela 

equação 2-25 

. Para solos não coesivos são consideradas a tensão efetiva e para solos 

coesivos tensão total. 

 

2-24 
 

Onde: 

 

 = Resistência no fuste 

 = Coeficiente de Bjerrum-Burland, relacionado ao ângulo de atrito entre 

solo e estaca; 

 = Pré-carregamento em tensão efetiva 

 

2-25 
 

Onde: 

 = Coeficiente de capacidade no pé da estaca 

 = Tensão efetiva de pré-carregamento no pé da estaca 
 

Estes coeficientes descritos estão apresentados na Tabela 2-10, para 

solos não coesivos e na Tabela 2-11 para solos coesivos. 
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Tabela 2-10 - Parâmetros de análise para solos não coesivos 

Solo Nspt 

Ângulo 
de 

atrito 
(graus)  

Peso 
unitário 
(kN/m³) 

 Nt 

Limites (kPa) 

qs Qt 

Muito fofo 2 25-30 13,5 0,203 12,1 24 2.400 
Fofo 7 27-32 16,0 0,242 18,1 48 4.800 

Médio 20 30-35 18,5 0,313 33,2 72 7.200 
CoMPacto 40 35-40 19,5 0,483 86,0 96 9.600 

Muito 
coMPacto 50+ 38-43 22,0 0,627 147,0 192 19.000 

FONTE: Manual do GRLWEAP, 2005 
 

Tabela 2-11 - Parâmetros de análise para solos coesivos 

Solo Nspt qu (kPa)  
Peso 

unitário 
(kN/m³) 

qs 
(kPa) 

qt 
(kPa) 

Muito mole 1 12 17,5 3,5 54 
mole 3 36 17,5 10,5 162 

Médio 6 72 18,5 19,0 324 
Rija 12 144 20,5 38,5 648 

Muito rija 24 288 20,5 63,5 1.296 
Dura 32+ 384+ 19-22 77,0 1.728 

FONTE: Manual do GRLWEAP, 2005 
 

o software define a resistência oferecida pelo fuste e pela ponta com base na 

Tabela 2-12. Ressalta-se que, de acordo com o próprio manual do software, os 

dados de entrada do SPT devem ser ajustados para o Nspt.60. 

Primeiramente, o software encontra o peso específico do solo com base 

em Bowles (1977 apud PDI, 2005) e a partir daí define a tensão efetiva vertical 

, considerando também carregamentos adicionais e a espessura da camada.
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O fluxo para avaliação da cravabilidade por meio do GRLWEAP segue 

o fluxograma apresentado na Figura 2-35, sendo inserido dados referentes ao 

martelo, estaca, profundidade, gain/loss, configuração de solo e nível d`água, 

além de eficiência do martelo. 

 
Figura 2-36 - Fluxo para análise de cravabilidade pelo GRLWEAP 

 
FONTE: Adaptado de PDI (2010) 

 

Segundo Falcão (2016), o fator de ganho ou perda (Gain/loss) é um dado 

de entrada no GRLWEAP, relacionado ao fator de cicatrização do solo, ou 

-se interpretar o fator Gain/loss como o inverso do setup.  

 

 
2-26 

 

SRD = Static Resistance to Drive  

LTSR = Long Term Static Resistance 

fs = Fator de configuração (setup) ou cicatrização 
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Tabela 2-13 - Fator de "Setup" em função de seu tipo 
Tipo de solo  

Argila 3 
Silte argiloso 2,5 
Silte arenoso 1,5 

Areia 1,2 
Areia fina 1 

Areia grossa 1 
FONTE: FALCÃO (2016) 

 

Passini et al (2017) estudou o ganho de resistência, medido para estacas 

de concreto de seção quadrada de 26x26 cm pré-tensionados com comprimento 

total de 10 m. Neste estudo foi observado que o ganho de resistência lateral 

devido a cicatrização do solo foi de cerca de 95%, sem grandes ganhos para a 

resistência de ponta, ao todo, o ganho de resistência da estaca foi de cerca de 

53%, com o ganho sendo mais significativo nos primeiros dias após a cravação. 

Utilizando a equação 2-27 proposta de Skov e Danver (1988). 

 

 
2-27 

 

Onde: 

 

Rt = Resistência estimada da estaca 

Redo = Resistência ao fim da cravação (End of Driving) 

A = Constante a ser definida 

 

Os valores encontrados por Passini et al (2017) para tedo = 0,1 dia para 

o parâmetro A foi de 0,217 para resistência lateral e 0,131 para resistência total 

da estaca.  

Na Figura 2-36, retirada do manual do GRLWEAP é ilustrado como o 

fator de gain/loss é interpretado e utilizado dentro do software para análise da 

cravabilidade. 
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Figura 2-37 - Variação do gain/loss para análise de cravabilidade pelo GRLWEAP 

 
FONTE: PDI (2010) 

 

De acordo com o manual do GRLWEAP para avaliar o instante da 

cravação o gain/loss deve ser inserido no software como sendo o inverso do 

setup, já para análise de uma recravação o mais adequado é utilizar o valor 1 

para gain/loss. Segundo Falcão (2016), podemos entender o fator G/L da 

seguinte forma:0 

 

G/L = 1  Não há alteração de força durante a cravação, então, 

nenhuma resistência ganha ou perdida será analisada pelo software. Significa 

que a perda de atrito, decorrente do processo de cravação, não será analisada. 

Portanto, os resultados fornecidos pelo software serão provenientes de LTSR 

Resistência estática de longo prazo. 

G/L < 1  Faz com que o software considere que existe uma perda de 

resistência do solo durante o processo de cravação e, após a cravação, ocorrerá 

 

G/L > 1  induz ao software a consideração de que após a cravação o 

solo sofrerá um processo de relaxação, ou seja, a resistência oferecida pelo solo 

durante a cravação será maior do que a resistência final da estaca cravada. 

Este efeito é significante, sendo adequado aguardar 15 dias após a 

cravação das estacas para ser realizado o ensaio PDA, devido ao efeito de 

cicatrização do solo (setup).  

A Análise através do GRLWEAP para martelos vibratórios é limitada e 

difícil, pois é um método que depende fortemente do impacto que a vibração da 

estaca tem nas tensões efetivas do solo. Assim em solos fortemente coesos 
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podem apresentar nenhuma perda de resistência durante a cravação por 

vibração. (HOLEYMAN, 2002; GRLWEAP, 2010). 

Quake, é o deslocamento necessário para mobilizar a resistência do solo 

deslocamento do quake é a resistência estática. O damping é a sensibilidade à 

velocidade de impacto em comparação a uma rocha resistente, sendo os valores 

de damping geralmente são elevados para argilas rijas. Normalmente os valores 

de quake e damping assumidos em problemas de engenharia são os 

apresentados na e Tabela 2-14. (JIACHEN, 2018) 

Na Tabela 2-14 os valores recomendados para quake e damping por 

Jiachen (2018), para análise no software GRLWEAP estão apresentados e 

condizem com os valores sugeridos pelo manual do software supramencionado.  
 

Tabela 2-14 - Valores recomendados de quake e damping 
Solo quake de fuste 

(mm) 
quake de ponta 

(mm) 
damping de 
fuste (s/m) 

damping de 
ponta (s/m) 

Coesivo 2,0  3,5 Diâmetro da 
estaca/60 

0,7  1,3 0,5  0,6 

Não coesivos 1,5  3,0 Diâmetro da 
estaca/120 

0,6 - 0,9 0,3  0,5 

Base rochosa 1,0  2,0 2,5 0,5  0,8 0,1  0,3 
FONTE: JIACHEN, 2018 

 
Apesar de ser considerado um padrão de quake em torno de 2,5 mm, 

Aoki (1991 apud CINTRA, 2013) descreve que para solos resilientes 

quake pode apresentar 

valores da ordem de até 30 mm. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Neste tópico será apresentado o estudo de caso objeto deste trabalho, 

bem como os materiais empregados e os métodos adotados. Caracterização do 

solo conforme sondagem SPT realizada, estacas utilizadas, martelos 

empregados e resultados do ensaio PDA feito sobre estacas portantes da OAE, 

bem como o emprego destes dados na modelagem no GRLWEAP, inicialmente 

com objetivo de simular a prova de carga dinâmica com intuito de validar o 

modelo para então ser simulado a cravação por vibração.  

 

3.1 Estudo de caso 
 

Na porção noroeste da cidade de Curitiba/PR, no cruzamento entre a rua 

General Mário Tourinho e a Avenida Nossa Senhora Aparecida, no bairro 

Seminário (Figura 3-1), foram realizadas obras de implantação de uma trincheira. 

Nesta obra, a contenção foi feita com estacas prancha metálicas, cravadas por 

martelo vibratório na escavação realizada na Rua Mário Tourinho, sob a Avenida 

Nossa Senhora Aparecida. 

 Em relação ao substrato, a região é caracterizada pela ocorrência dos 

sedimentos da Formação Guabirotuba  Bacia de Curitiba, além dos depósitos 

recentes do rio Barigui e porções de exposição de rochas do embasamento da 

Bacia nas proximidades. 
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Figura 3-1 - Localização geográfica e contexto geológico do local da obra 

 
FONTE: O autor (2019). 

 
Ao todo a cortina de contenção da obra possui extensão de 280m, 

aproximadamente, em cada um dos lados da Rua Mário Tourinho, onde foi 

projetada a trincheira, somando cerca de 560 m de cravação de estacas.  

Este estudo de caso aborda apenas o trecho composto por 112 estacas 

do tipo AZ19-700 que, além da função de contenção, cumprem também o papel 

de fundação para OAE que sustenta o trecho da Avenida Nossa Senhora 

Aparecida sobre a escavação realizada na rua Mário Tourinho, ou seja, as 

estacas quem cumprem também função portante. Neste trecho foi percebida, em 

campo, uma maior dificuldade de cravação das estacas prancha por mais de um 

tipo de martelo empregados na obra, ambos vibratórios. 
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3.2 Caracterização do solo  
 

Para investigação de solo, foram realizadas sondagens SPT por 

empresas diferentes, antes e durante a execução da obra, e a partir de tais 

informações foram feitas correlações semiempíricas para dimensionamento da 

cortina de contenção. 

 

3.2.1  Sondagens Standard Penetration Test (SPT) 

 

Ao todo foram realizadas treze sondagens SPT (Standard Penetration 

Test), sendo sete antes do início da obra, identificadas por meio de numeração, 

para subsidiar a elaboração do projeto geotécnico, e outras seis, identificadas 

por letras, já durante a execução da obra para confirmação das primeiras 

sondagens (Figura 3-2), em virtude de dificuldades executivas na cravação das 

estacas prancha. A Figura 3-3, apresenta a locação dos ensaios SPT realizados 

(ANEXO A). 

 
Figura 3-2 - Execução de sondagem SPT durante as obras 

 
FONTE: O autor (2019).
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Na Figura 3-4 é a presentado de forma simplificada a localização a variação do SPT 

de acordo com a profundidade para cada um dos ensaios realizados.  

O trecho de cravação de estacas que apresentou maior dificuldade foi o 

Figura 3-5 está ilustrado o perfil 

estratigráfico de acordo com as sondagens SPT, a profundidade de cravação alcançada 

pelas estacas com os martelos vibratórios empregados, demonstrando que no trecho da 

OAE da trincheira, muitas das estacas AZ19-700 não atingiram a profundidade de 13m 

prevista para sua cravação. Identificadas pelo contorno em vermelho, na Figura 3-6 e na 

Figura 3-7 estão as estacas ensaiadas no PDA que será tratado mais adiante.
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Com a escavação para abertura da passagem da trincheira foi possível 

perceber o perfil de maneira visual, como demonstrado na Figura 3-8 e Figura 

3-9. 
 

Figura 3-8 - Corte do solo para abertura da trincheira 

 
FONTE: O autor (2021). 

 

Figura 3-9 - Corte do solo para abertura da trincheira 

 
FONTE: O autor (2021). 
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3.3 Estacas utilizadas 
 

Na Figura 3-17 estão representadas as seções das estacas-prancha 

utilizadas no dimensionamento da cortina de contenção. As estacas PU 8HWS 
possuem grau de aço S355GP, enquanto as estacas GU 8N e AZ19-700 possuem 

grau de aço S430GP. 
A profundidade de cravação das estacas é variável, conforme o greide da 

trincheira, bem como dos esforços solicitantes. Assim as estacas PU-8HWS foram 

cravadas a profundidades que variam de 4 a 12 m, as GU-8N a profundidades que 
vão de 12 a 13 m e as AZ19-700 projetadas para cravação a 13m de profundidade, 
conforme Tabela 3-1. 

 
Figura 3-10 - Dimensões da seção das estacas utilizadas com dimensões em mm 

PU 8HWS 

 

GU 8N 

AZ 19-700d 

 
 

FONTE: ARCELORMITTAL (2016). 
 

Tabela 3-1 - Modelos de estacas utilizada e comprimento cravado 

Perfil N. Estaca início N. Estaca fim Comprimento (m) Peso 
kg/m Qtd. Peso Total 

Kg 
LADO ESQUERDO 

PU8 E-1000 E-1017 4 52,8 18 3.801,6 
PU8 E-1018 E-1038 5,9 52,8 20 6.230,4 
PU8 E-1039 E-1102 8 52,8 65 27.456,0 
PU8 E-1103 E-1127 9 52,8 25 11.880,0 
PU8 E-1128 E-1143 12 52,8 16 10.137,6 

GU8N E-1144 E-1152 12 48,5 9 5.238,0 
GU8N E-1153 E-1182 13 48,5 30 18.915,0 
AZ19 E-1183 E-1238 13 80 56 58.240,0 
GU8N E-1239 E-1288 13 48,5 50 31.525,0 
GU8N E-1289 E-1296 12 48,5 8 4.656,0 
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PU8 E-1297 E-1323 12 52,8 27 17.107,2 
PU8 E-1324 E-1358 10 52,8 35 18.480,0 
PU8 E-1359 E-1389 11 52,8 31 18.004,8 
PU8 E-1390 E-1414 10 52,8 25 13.200,0 
PU8 E-1415 E-1430 12 52,8 16 10.137,6 
PU8 E-1431 E-1435 10 52,8 5 2.640,0 
PU8 E-1436 E-1458 5,9 52,8 23 7.164,96 

LADO DIREITO 
PU8 E-2000 E-2021 4 52,8 22 4.646,4 
PU8 E-2022 E-2041 5,9 52,8 20 6.230,4 
PU8 E-2042 E-2101 8 52,8 60 25.344 
PU8 E-2102 E-2126 9 52,8 25 11.880,0 
PU8 E-2127 E-2141 12 52,8 15 9.504,0 

GU8N E-2142 E-2151 12 48,5 10 5.820,0 
GU8N E-2152 E-2186 13 48,5 35 22.067,5 
AZ19 E-2187 E-2242 13 80 56 58.240,0 
GU8N E-2243 E-2312 13 48,5 70 44.135,0 
GU8N E-2313 E-2322 12 48,5 10 5.820,0 
PU8 E-2323 E-2337 12 52,8 15 9.504,0 
PU8 E-2338 E-2357 10 52,8 20 10.560,0 
PU8 E-2358 E-2393 11 52,8 36 20.908,8 
PU8 E-2394 E-2423 10 52,8 30 15.840,0 
PU8 E-2424 E-2438 12 52,8 15 9.504,0 
PU8 E-2439 E-2448 10 52,8 10 5.280,0 
PU8 E-2449 E-2458 5,9 52,8 10 3.115,2 

TOTAL: 918 533.213,46 
FONTE: RELATÓRIO DE PROJETO (2019), não publicado. 

 

3.4 Equipamentos empregados 
 

A obra teve início no dia primeiro do mês de outubro de 2019, onde foram 

realizadas tentativas de cravação de estacas isoladas do modelo AZ19-700, com 

martelo ABI modelo MRZV 18-V (Figura 3-18) com suas configurações técnicas 

apresentadas na Tabela 3-2. Este modelo de martelo foi utilizado para cravação 

de todas as estacas, obtendo êxito para cravação das estacas modelo PU-8HWS 

e GU-8N. 

Para a cravação das estacas PU-8HWS o martelo ABI teve êxito para 

cravação até o comprimento total previsto em projeto para essas estacas, porém 

encontrou dificuldade para cravação das estacas GU-8N para profundidades 

maiores de 8 m. 
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Figura 3-11 - Primeiro modelo de martelo utilizado, MRZV 18-V 

  
FONTE: O autor (2019). 

 
 

Tabela 3-2 - Especificações técnicas do martelo MRZV 18V 
Modelo ABI - MRZV 18V 
Força Centrífuga 925 kN 
Momento Excêntrico 18 kg.m 
Velocidade 2.160 rpm 
Frequência 36 Hz 
Peso dinâmico (sem pinça) 2.730 kg 
Peso total (sem pinça) 4120 kg 
Amplitude 2*13 | 26 mm 

FONTE: ABI (2020). 
 

Percebida pela executora a dificuldade do martelo MRZV 18V para 

atingir a cota de cravação nas estacas com maior profundidade, foi testada a 

utilização de um outro martelo vibratório, modelo MS-50 H3, da fabricante Muller, 
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demonstrado na Figura 3-19, em que é utilizado para continuar a cravação das 

estacas que o MRZV 18V não conseguiu atingir a profundidade prevista em 

projeto. Contudo, o martelo MS-50 H3, também não obteve êxito em dar 

continuidade na cravação das estacas já cravadas com o agravante da 

necessidade de utilização de um guincho de grande porte para içá-lo, 

necessitando a interrupção do trânsito da região durante a sua operação. 

 
Figura 3-12 - Primeiro modelo de martelo utilizado, MRZV 18-V 

 
FONTE: O autor (2019). 

 
Tabela 3-3 - Especificações técnicas do martelo MS-50 H3 

Modelo MS-50 H3 
Força Centrífuga 1.430 kN 
Momento Excêntrico 50 kg.m 
Velocidade 1.615 rpm 
Frequência 26,9 Hz 
Força de cravação 500 kN 
Peso dinâmico (sem pinça) 3.820 kg 
Peso total (sem pinça) 8.050 kg 
Amplitude 26,2 mm 

FONTE: MULLER (2017). 
 

Durante a cravação várias formas foram testadas, variando-se a 

frequência de cravação, a amplitude, cravando estacas individualmente e com 
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utilização gabarito de cravação, ilustrado na Figura 3-20. Essa última forma de 

cravação, com uso de gabarito e o martelo MS50-H3, foi uma operação 

complexa de ser realizada na via, com necessidade de interrupção de tráfego a 

cada momento de suspensão do martelo, por motivos de segurança. Porém, 

apesar das variações na forma de cravação não houve sucesso, inclusive, 

chegando a fundir o aço das estacas, quando insistiu na cravação quando esta 

já não avançava mais.  

A pinça utilizada durante a cravação com o martelo MS50-H3 foi sempre 

a mesma em todas as situações, destacando a excentricidade gerada por ela, 

como pode ser observado na Figura 3-21.  

 
Figura 3-13 - Martelo MS-50 H3 com uso de gabarito para cravação 

    
FONTE: O autor (2019). 

 
Figura 3-14 - Detalhe da pinça durante a cravação de uma estaca GU8N 

 
FONTE: O autor (2019). 
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Como apontado por VIKING (2002), a fricção entre conectores das 

estacas é uma questão relevante durante a cravação, podendo gerar esforços 

consideráveis e, como descrito na revisão bibliográfica, a velocidade de 

cravação abaixo de 8mm/s pode conduzir ao aquecimento dos conectores, 

situação essa ocorrida com as estacas mostradas na Figura 3-22.  

 
Figura 3-15 - Estacas GU 8N fundidas por atrito durante a cravação 

 
FONTE: O autor (2019). 

 
Notada a dificuldade, foram realizados pré-furos com diâmetro de 30 cm 

e comprimento até a cota de cravação das estacas, e mesmo assim não houve 

ganho de produtividade na cravação. A Figura 3-23 ilustra um dos momentos em 

que a execução de pré-furo era realizada. Devido ao baixo ganho de 

produtividade, e por impor ainda mais uma etapa ao processo de cravação, a 

execução dos pré-furos foi abandonada durante o andamento da obra. 
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Figura 3-16 - Execução de pré-furos 

 
FONTE: O autor (2019). 

 
3.5 Ensaio PDA realizado 

 

Entendendo que a obra estava sendo executada em local com 

particularidades geológico-geotécnicas e existindo dúvidas quanto ao 

desempenho das estacas quanto a sua capacidade portante da OAE (Obra de 

Arte Especial  estrutura do tabuleiro da trincheira), foi realizado ensaio PDA nas 

estacas E1190, E1212, E1233, E2206, E2211, E2215, localizadas conforme 

ilustrado na Figura 3-24.  

Entendendo que apenas estas estacas possuem função de fundação 

para a OAE com as demais trabalhando como contenção, ao ensaiar 6 das 112 

estacas AZ19-700 presentes na obra, atendendo ao mínimo de 5% de estacas 

a serem ensaiadas (considerando apenas as com função portante da OAE), 

conforme a NBR 13.208:2007.
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Como descrito no Capítulo 2, o ensaio PDA pode ser empregado como 

forma de avaliar a capacidade de carga de estacas por meio da teoria de 

equação da onda. Desta forma, foram realizados ensaios PDA pela Fugro, 

seguindo a NBR 6122, NBR 13208 e a D 4945 (ASTM, 1989), com 6 estacas 

ensaiadas de um total de 56 estacas do modelo AZ19-700.  

 

Os equipamentos utilizados foram os seguintes: 

 

1 Acelerômetros de PDA nº: K3924(853) e K3925(867); 

2 Transdutores de Força nº: L520 e L540; 

3 Aparelho de PDA modelo PAX nº: 3606. 
 

O método de ensaio contou com um bate estaca com martelo de queda 

livre de 25 kN com altura de queda crescente, de 30cm, 60cm e 90cm. Na Figura 

3-25 pode-se observar o equipamento utilizado, com a instalação da 

instrumentação em uma das estacas ensaiadas, e na sequência a execução do 

ensaio (Figura 3-26). 

 
Figura 3-18 - Martelo para realização de ensaio PDA 

 
FONTE: BAUER (2020), não publicado. 
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Figura 3-19 - Instalação da instrumentação e execução do ensaio 

 
FONTE: BAUER (2020), não publicado. 

 

Ao todo foram ensaiadas seis estacas, todas do modelo AZ19 700 uma 

vez que estas estacas receberiam a estrutura da OAE, bem como seus 

carregamentos verticais oriundos do peso próprio e carregamento móvel. Na 

Tabela 3-4 estão listadas as estacas ensaiadas, seguidos do comprimento 

cravado e a resistência máxima mobilizada, discriminada por fuste, ponta e total. 

Destaca-se a elevada resistência máxima mobilizada frente a carga de trabalho 

prevista, não havendo uma relação aparente quanto ao comprimento das 

estacas. 

 
Tabela 3-4 - Estacas ensaiadas com PDA e resumo de cargas mobilizadas 

Local Estaca Seção 
Comp. 
Total 
(m) 

Comp. 
Cravado 

(m) 

Carga de 
Trabalho 

(kN) 

Carga 
ao longo 
do fuste 

(kN) 

Carga 
de ponta 

(kN) 

Resistência 
máxima 

mobilizada (1) 
(kN) 

Lado esquerdo E1190 AZ19-700 6,62 5,42 220 381,5 798,3 1150 
Lado esquerdo E1212(2) AZ19-700 10,94 9,74 220 2109,6 327,4 2437 
Lado esquerdo E1233 AZ19-700 12,71 11,51 220 1821,9 246,3 2068 

Lado Direito E2206 AZ19-700 5,73 4,53 220 385,2 756,1 1141 
Lado Direito E2211 AZ19-700 8,82 7,62 220 636,5 235 872 
Lado Direito E2215(2) AZ19-700 11,26 10,06 220 664,8 159,8 825 

 

(1) Método CAPWAP® 

(2) Estacas com emenda 

FONTE: FUGRO (2020), não publicado.
 

Com relação a leitura das medições foi utilizado um aparelho da Pile 

Driving Analyzer (PDA) e a avaliação da capacidade de suporte realizado pelos 
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métodos CASE e CAPWAP. Importante identificar o tempo decorrido desde a 

cravação da estaca até a data da realização do ensaio (Tabela 3-5), pois como 

descrito no capítulo 2 deste trabalho existe o efeito da cicatrização do solo 

(setup), sendo um efeito relevante para solos argilosos ou siltosos. 

  
Tabela 3-5 - Tempo decorrido desde a cravação até a data do ensaio 

Estaca Data de cravação Data do ensaio PDA Tempo 

E1190 28/10/19 04/06/20 220 dias 
E1212 28/10/20 04/06/20 220 dias 
E1233 05/11/19 04/06/20 212 dias 
E2206 15/02/20 04/06/20 110 dias 
E2211 15/02/20 04/06/20 110 dias 
E2215 15/02/20 04/06/20 110 dias 

 

3.5.1 Resultados PDA 

 

A seguir são apresentados os resultados do ensaio PDA, analisado pelo 

método CASE e CAPWAP para as estacas E1190, E1212, E1233, E2215, E2211 

e E2206, para o caso das estacas E1190, E1212, E1233, E2206 e E2215, não 

foi possível obter um Jc adequado, sendo que para estas estacas o fator de 

amortecimento adequado foi obtido através do método CAPWAP apenas, como 

está apresentado na Figura 3-21 para a estaca E1190, os resultados das demais 

estacas ensaiadas estão demonstrados no Anexo B. 

Na Figura 3-20, estão os resultados da análise CASE para a estaca E 

1190 com identificação do golpe utilizado na análise CAPWAP apresentada na 

Figura 3-21. Observa-se que o CAPWAP match quality, fator utilizado para 

avaliar a qualidade da análise, fica próximo a 3 para todas as estacas, indicando 

boa correspondência entre o que foi medido e calculado pelo CAPWAP.  

Na Figura 3-22 está ilustrada a simulação de prova de carga estática realizada 

pelo CAPWAP para a estaca E1190, destacando que para elaboração de cada 

simulação de carga x recalque foram utilizados informações de apenas um golpe 
(*) a Figura 3-20. 

Não é possível notar o Quake e Damping definidos pelo Software com base na 

equação de onda e nos resultados medidos em campo da força e velocidade 

durante o ensaio de carregamento dinâmico. Percebe-se para o caso da esta 

E1190 um valor de Quake de ponta da estaca, da ordem de 2,115 mm, algo 

esperado conforme a bibliografia consultada.
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Muito embora seja de grande interesse conhecer a curva carga x 

recalque da estaca ensaiada, pelo método do PDA, o gráfico emitido pelo 

software deve ser tratado com cautela, pois o número de golpes adotado neste 

ensaio em específico, que foram 3 a alturas variáveis, permitem apenas uma 

extrapolação da curva. 

Na Tabela 3-6, estão resumidas as informações de quake, damping, 

resistência total mobilizada, resistência lateral e de ponta calculado para cada 

uma das estacas ensaiadas no PDA, estando resultados em sua íntegra 

apresentados no Anexo B, no GRLWEP estes valores foram utilizados como 

parâmetros de entrada de configuração do solo, influenciando o deslocamento 

calculado para a carga mobilizada a ser obtida. 

  
Tabela 3-6 - Resumo dos valores calculados pelo CAPWAP 

 E1190 E1212 E1233 E2206 E2211 E2215 
Shaft quake (mm) 0,995 0,992 0,999  0,825  

Shaft damping (s/m) 1,492 0,257 0,134 0,522 0,154 0,96 
Toe quake (mm) 2,115 0,628 1,004  0,288  

Toe damping (s/m) 1,704 0,804 0,358 0,079 0,080 0,3 
Jc (damping case)     0,65  

RS (kN) 381,5 2109,6 1821,9 385,2 636,5 664,8 
RT (kN) 768,3 327,4 246,3 756,1 235,0 159,8 
RU (kN) 1149,8 2437,0 2068,2 1141,3 871,5 824,6 
 

Sendo:  

 

RS = Resistência lateral  

RT= Resistência de ponta 

RU = Resistência Total 

 

A fim de compreender a variabilidade dos resultados obtidos, foram 

elaborados gráficos que ilustram a resistência lateral, de ponta, de damping e 

quake em cada uma das estacas ensaiadas. 

Na Figura 3-45, a resistência lateral para cada metro de estaca, obtida 

através do ensaio PDA foram agrupadas. Na Figura 3-46 estão agrupadas as 

informações de resistência de ponta de cada estaca ensaiada. 
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Figura 3-23 - Distribuição da resistência lateral em função da profundidade 

 
 

As estacas E1190, E2206 e E2211 apresentam semelhança no 

desenvolvimento da resistência lateral ao longo do fuste não ultrapassando o 

valor de 150 kN. As estacas E1212 e E1233 apresentaram um descolamento 

significativo das demais estacas, sendo que a estaca E1212 apresenta um 

incremento de resistência já nos primeiros metros chegando a cerca de 300 kN, 

praticamente o dobro das demais, e decrescendo a partir de 2 metros de 

profundidade. Já a estaca E1233 até os 4 m de profundidade apresenta 

resistência lateral da mesma ordem de grandeza das estacas E1190, E2206, 

E2211 e E2215, menos de 150 kN, evoluindo rapidamente até 370 kN em 8 

metros de profundidade e decaindo subitamente, chegando a menos de 50 kN, 

já nos 10 metros cravados. 
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Na Figura 3-24 apresenta a resistência calculada pelo CAPWAP foi 

distribuída entre fuste e ponta em seu percentual, nota-se que as estacas E1190 

e E2206 são as que têm maior parte da carga resistida pela ponta, sendo 

também as mais curtas.  
 

Figura 3-24 - Resistência mobilizada pela ponta e lateral por estaca ensaiada 

 
 

Dentre as 5 estacas ensaiada a resistência lateral por metro de estaca 

cravada varia entre 66 e 85 kN/m, para as estacas E1190, E2206, E2211 e 

E2215, sendo que as estacas E1212 e E1233, as que foram cravadas a maior 

profundidade apresentam resistência lateral em kN/m superior as demais, como 

ilustrado na Figura 3-25.  

 
Figura 3-25 - Resistência mobilizada por metro cravado de estaca (kN/m) 
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Com relação a resistência de ponta, as estacas apresentaram uma 

variabilidade considerável, havendo estacas com maior profundidade cravada 

apresentando menor resistência do que estacas mais curtas. Aparentemente as 

estacas E1190 e E2206 encontraram uma resistência maior de ponta, mesmo 

com menor profundidade em relação as demais, sem que a resistência lateral 

pudesse se desenvolver como nas estacas mais longas como pode ser 

observado na Figura 3-24.  

Para o deslocamento permanente medido e calculado pelo método 

CAPWAP, o gráfico apresentado na Figura 3-47 ajuda a visualizar as estacas 

que obtiveram os melhores ajustes na modelagem do CAPWAP, sendo que 

todas tiveram deslocamento calculado e medido abaixo de 10 mm. 
 

Figura 3-26 - Deslocamento medido x calculado pelo CAPWAP 

 
 

Como pode ser observado as estacas E2206, E2211 e E2215 

conseguiram uma modelagem do CAPWAP muito próxima do que foi observado 

em campo.  
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3.6 Dados de entrada no GRLWEAP-2005 
 

Como demonstrado no capítulo 2, existem algumas formas de realizar a 

previsão de cravabilidade da estaca, seja utilizando-se a capacidade de carga 

prevista para a estaca, como descrito por Alonso (2019), podendo-se utilizar a 

teoria de equação da onda através do software GRLWEAP como mecanismos 

de cálculo ou simplesmente o uso de ábacos fornecidos pelos fabricantes. Neste 

trabalho será abordada o método utilizando equação de onda com auxílio do 

GRLWEAP e comparando com os resultados obtidos durante a obra e a análise 

CAPWAP feita para as prova de carga dinâmica realizadas, como o US COE 

(2004) prevê como uma prática adequada. 

No GRLWEAP os dados do solo foram inseridos no software através do 

método SA, o qual permite o entrar com os valores de Nspt e o software realiza 

os cálculos de correlações de resistência com base nas equações apresentadas 

no capítulo 2 deste trabalho. 

Para correção dos valores do SPT, para valores de NSPT60, foi 

considerada uma eficiência de 72%, valor considerado adequado pelas 

bibliografias consultadas e apresentadas no capítulo 2. 

Por ausência de um martelo de queda livre de 25 kN no catálogo do 

software como o utilizado durante o ensaio PDA, foi necessário adaptar um 

modelo existente, para tal, o BSP SL30 teve o peso alterado. Por falta do modelo 

e outro tipo de martelo correspondente ao ABI MRZV 18V a análise por vibração 

foi feita considerando o martelo Muller MS50-H3. 

Na fase de verificação dos resultados da análise CAPWAP para o 

martelo de queda, foi configurada a altura de queda conforme a tabela de 

resultados da análise por CASE, indicados na Figura 3-27, Figura 3-30, Figura 

3-33, Figura 3-36, Figura 3-39, Figura 3-42 que indicam a altura utilizada na 

análise CAPWAP do ensaio PDA para cada estaca. 

gain/loss

software na calibração foi utilizado a equação 2-22 e a Tabela 2-13 apresentadas 

gain/loss

que o solo é argiloso e possui camadas de transição para Silte. 

Os parâmetros de quake e damping do solo foram inseridos com valores 

calculados pelo CAPWAP, com modificações apenas quando os resultados do 
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GRLWEAP não apresentavam convergência com os valores de deslocamento 

para a resistência máxima mobilizada calculados pelo CAPWAP. 

Os dados da estaca foram inseridos conforme catálogo do próprio 

software para uma estaca AZ19-700. 

 
Figura 3-27 - Configuração dos dados do martelo, estaca e de fator de "gain/loss  

 
FONTE: PDI (2005). 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Neste capítulo é apresentada a análise de cravabilidade das estacas 

AZ19-700, com emprego de martelo vibratório, utilizadas na obra do estudo de 

caso com uso do software GRLWEAP-2005 da PDI, com base nas informações 

dos ensaios SPT realizados e interpretados conforme orientações do próprio 

manual do software e informações de quake e damping do CAPWAP. 

Primeiramente o ensaio de prova de carga dinâmica (PDA) foi 

reproduzido, para cada uma das estacas ensaiadas, no GRLWEAP afim de 

validar os inputs utilizados. 

 

4.1 Modelagem no GRLWEAP 
 

O ensaio de PDA sobre as estacas E2215, E2211, E2206, E1233, E1212 

e E1190, foi simulado no software GRLWEAP com base nos relatórios de ensaio 

PDA e dos ensaios de SPT para configuração do solo. Nesta situação à estaca 

tem suas propriedades conhecidas como descrito no capítulo 3, o martelo 

também, o solo também através do SPT. Contudo, as correlações de resistência 

do solo, da interação solo estaca e a interpretação das condições de contorno 

que descrevem esta situação são variáveis sob influência do operador do 

Software. Assim, a modelagem do ensaio PDA foi desenvolvida seguindo o fluxo 

descrito na Figura 2-35. 

Após a reprodução do ensaio PDA, sem alterar as configurações de solo, 

o martelo foi substituído pelo vibratório MS50-H3 para verificação de taxa de 

penetração e de resistência máxima. 

Na Figura 4-1 estão demonstrados os inputs de martelo e estaca, bem 

como o de solo para modelagem do ensaio de PDA no GRLWEAP, com objetivo 

de obter valores próximos de carga versus deslocamento medido no ensaio de 

PDA, com os resultados demonstrados na Figura 4-2, onde pode-se ler os 

resultados de máxima resistência mobilizada prevista (Rult, kN), máximo 

deslocamento (Set, mm), golpes/m (Bl/m), máxima força empregada pelo 

martelo no topo da estaca (TopFx, kN), máxima tensão de compressão (MxCs, 

Mpa), máxima tensão de tração (MxTS, Mpa), energia  empregada (ENTHRU, 

kJ), resistência buscada (ActRes, kN) e a altura de queda (Stroke, m).
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Figura 4-2 - Resultados obtidos para E1190  inputs baseados nos resultados do CAPWAP 

 
 

Para os valores de quake e damping baseados no CAPWAP, não foram 

obtidos os mesmos valores de deslocamento e de golpes por metro quando 

observados na análise para queda de martelo a 0,3 m, com significativa diferença 

para os valores máximos de compressão, tensão e de energia calculados pelo 

CAPWAP e o GRLWEAP. 

Reduzindo-se os valores de damping de ponta e fuste para 0,1 e 0,4, 

respectivamente, os valores para máximos de tensão de compressão, tração, 

energia bem como o número de golpes e de deslocamento calculados pelo 

GRLWEAP se mostraram mais próximos aos obtidos pelo CAPWAP, como 

demonstra a Figura 4-3. Porém, esses valores de damping são distantes de 

valores do que seria um solo coesivo conforme recomendações da Tabela 2-14 

e aproximando de valores de uma base rochosa, com pouca deslocabilidade. 

 
Figura 4-3 - Resultados obtidos para E1190  inputs baseados nos resultados do CAPWAP 

  
 

Definidos os valores de quake e damping, o martelo de queda livre foi 

substituído pelo MS50-H3 para dar sequência na análise de carga e taxa de 

penetração para a estaca E1190, observa-se que com emprego desse modelo 

de martelo a resistência última de 1150 kN é obtida para cravação a frequência 
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mínima de 24 Hz sendo atingida a taxa de penetração de aproximadamente 7 

mm/s. Entende-se, portanto, que a resistência de 1150 kN para as condições da 

estaca E1190 seria o limite até o qual o martelo MS-50 H3 seria capaz de cravar 

à estaca.  

Contudo, quando se analisa a cravabilidade da estaca, demonstrado na 

Figura 4-5, da forma como ela se encontrava quando ensaiada pelo PDA, ou 

seja, com 5,4 m cravados, a resistência última prevista pelo GRLWEAP seria de 

213 kN, considerando o setup pleno para o solo (gain/loss=1), pois quando o 

martelo MS50-H3 foi empregado, tratava-se de uma recravação. Portanto, não 

seria esperado uma resistência de 1050 kN para a estaca cravada até a 

profundidade de 5,4 m. 

 
Figura 4-4 - Resultados obtidos para E1190  Análise para martelo MS50-H3 

 
FONTE: O autor, 2021. 

 

Mesmo com o setup já desenvolvido a análise demonstrada na Figura 

4-5 a resistência oferecida esperada seria de 303,67 kN e, ainda, considerando 

a resistência oferecida por duas estacas, como analisado na Figura 4-6, a 

resistência última oferecida seria de 362 kN. 

 
Figura 4-5 - Cravabilidade para E1190  Análise para martelo MS50-H3 com estaca simples 

 
FONTE: O autor, 2021. 
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Figura 4-6 - Cravabilidade para E1190  Análise para martelo MS50-H3 com estaca dupla 

 
FONTE: O autor, 2021. 

 

Esse processo de análise foi realizado para as demais estacas, variando 

os valores de quake e de damping conforme necessário para obter convergência 

com os valores calculados pelo CAPWAP na análise do ensaio PDA, estando os 

detalhes de inputs e outputs desse processo para as demais estacas 

apresentadas no Apêndice A. O resumo dos resultados da modelagem realizada 

no GRLWEAP está apresentado na Tabela 4-1. 

  
Tabela 4-1 - Resumo dos resultados obtidos da modelagem no GRLWEAP por estaca 

Local Estaca Seção Comp. 
Total (m) 

Comp. 
Cravado 

(m) 

Resistência 
máxima 

mobilizada (1) 
(kN) 

Penetração 
(mm/s) 

Análise pelo GRLWEAP 
Gain/loss 1.0 

Simples Dupla 
kN mm/s kN mm/s 

Lado esquerdo E1190 AZ19-700 6,62 5,42 1150 27 213 303 362 175 
Lado esquerdo E1212(2) AZ19-700 10,94 9,74 2437 0,1 543 121 1003 49 
Lado esquerdo E1233 AZ19-700 12,71 11,51 2068 0,2 761 73 1479 25 

Lado Direito E2206 AZ19-700 5,73 4,53 1141 1 458 405 249 260 
Lado Direito E2211 AZ19-700 8,82 7,62 872 25 391 150 703 76 
Lado Direito E2215(2) AZ19-700 11,26 10,06 825 81 764 48 1575 0,1 

FONTE: O autor, 2021. 
 

A resistência última calculada é dada pelas características do solo 

(argila, silte ou areia) e o Nspt inserido no software. O gain/loss também exerce 

influência sobre esse valor, uma vez que esse coeficiente traduz a diferença de 

resistência oferecida pelo solo durante a cravação e o ganho de resistência após 

a cicatrização do solo. Portanto, manipulando esses valores, a Rult calculada se 

altera. 

O quake e o damping são valores que como visto no capítulo 2 influem 

na interação solo/estaca durante o processo de cravação. Na análise realizada 

pelo GRLWEAP a variação desses valores irá impactar na velocidade de 

cravação e, consequentemente, na nega esperada para obter a Rult definido em 

projeto. 

Para simular a condição de cravabilidade da estaca até a cota de projeto 

para as estacas AZ-19 700, ou seja, até 13 m de profundidade foi adotado o 
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mesmo Nspt utilizado nas simulações realizadas até agora e os valores de quake 

e damping que retornaram resultados de resistência máxima mobilizada e de 

deslocamento convergentes com o CAPWAP, a proporção de resistência de 

fuste e de ponta foram definidos conforme a Figura 3-24. Os resultados obtidos 

estão demonstrados na Tabela 4-2. 

 
Tabela 4-2 - Resumo dos resultados obtidos da modelagem no GRLWEAP por estaca 

Estaca 
Comprimento 

de projeto 
(m) 

Quake Damping Rult. 
GRLWEAP 

(kN) 

Taxa de 
penetração 

(mm/s) Fuste Ponta Fuste Ponta 
E1190 13 2.54 2.54 0.648 0.49 1281 23,30 
E1212 13 0.992 0.628 0.257 0.804 2065 12,42 
E1233 13 0.999 1.004 0.134 0.358 933 52,87 
E2206 13 2.5 0.5 0.8 0.2 2461 4,80 
E2211 13 0.825 0.288 0.6 0.03 1299 23,67 
E2215 13 1 2.3 0.96 0.3 2639 0,10 

FONTE: O autor, 2021. 
 
 

Nota-se que a resistência máxima mobilizada prevista para a situação 

das estacas serem cravadas até a cota de projeto seria limitada a 

aproximadamente 2.000 kN, resistência em que a taxa de penetração se 

aproxima de 10 mm/s. Duas estacas não seriam capazes de atingir a cota de 13 

m, a E2206 e E2215.  

As estacas E2206 e E2215 foram modeladas com quake e damping 

menores que da estaca E1190. Porém, apresentaram maior resistência e taxa 

de penetração menor para a profundidade de 13 m.  

Como o quake e damping foram ajustados para obterem valores de 

deslocabilidade e de resistência máxima mobilizada de acordo com a análise 

CAPWAP estaca à estaca e sabendo que apesar das similaridades cada estaca 

está submetida a condições próprias e específicas diferentes umas das outras, 

notavelmente observado pela diferença de cota de cravação atingida por cada 

estaca, bem como do próprio resultado CAPWAP. 

Através do ensaio PDA e análise CAPWAP, não foi possível estabelecer 

um valor adequado e representativo de quake e damping que pudesse ser 

adotado para modelar todas as estacas e obter valores similares. Possivelmente, 

os resultados do ensaio PDA e, consequentemente, a análise CAPWAP tenha 

sofrido alguma interferência devido a problemas de verticalidade das estacas, de 
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alteração da geometria durante a cravação e de contato com as estacas 

adjacentes. 

Uma vez que o ensaio PDA depende de medições de velocidade e força 

e estando as estacas em contanto com outras estacas formando a cortina é 

razoável pensar que essas condições de contorno interferiram nas medições de 

campo e, logo, nas análises, prejudicando a adoção de valores precisos para 

quake e damping. 

Experimentalmente, como forma de avaliar a influência dos parâmetros 

de quake e damping sobre o modelo de equação de onda, com auxílio do 

GRLWEAP, foi selecionada a estaca E1233, por essa ter sido a que atingiu maior 

profundidade cravada para realizar simulações, variando os valores de quake 

desde 0 mm a 15 mm. Mantendo os valores de Nspt já utilizados e a 

profundidade sendo 13 m para estaca simples, os valores de damping como zero 

para fuste e ponta estando os resultados demonstrados na Tabela 4-3 e 

representados graficamente na Figura 4-7. 

 
Tabela 4-3 - Variação de quake, damping e influência na taxa de penetração 

Profundidade (m) Quake 
(mm) 

Damping 
(s/m) Rult (kN) Taxa de penetração 

mm/s 
Damping = 0 

13 0 0 374 159 
13 1 0 374 170 
13 2 0 374 158 
13 3 0 374 163 
13 4 0 374 175 
13 10 0 374 70 
11 12 0 289 11 
10 15 0 192 7,85 

Damping = 1 
13 0 1 374 130 
13 2 1 374 131,08 
13 3 1 374 134,91 
13 5 1 374 115,65 
13 10 1 374 55,11 
11 12 1 289 6,75 
9 15 1 192 5,91 

Damping = 2 
13 0 2 374 85 
13 2 2 374 85 
13 3 2 374 86,48 
13 5 2 374 86,37 
12 10 2 323 15,19 
11 12 2 289 0,42 
10 15 2 192 0,1 
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Figura 4-7 - Influência do valor de quake e damping na taxa de penetração 

 
 

Como esperado, a medida que o quake é incrementado a taxa de 

penetração reduz, pois para mobilizar a resistência dinâmica da estaca o 

deslocamento da estaca deve ser maior, representando um solo argiloso rígido. 

Os valores usuais de quake da ordem de 1mm a 2,5 mm retornaram valores altos 

de penetração para o solo modelado, sendo reduzidos com o incremento do 

damping.  

Conforme análise da Figura 4-7 os valores de quake na ordem de 10 mm 

a 30 mm, sugeridos Aoki (1991 apud CINTRA, 2013), parecem mais condizentes 

com o que foi observado em campo durante a cravação, em termos de taxa de 

penetração. Porém, não há como ter certeza devido a falta de rigor com a 

verticalidade da estaca e a estaca estar em contato com outras duas por seus 

conectores. 
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4.2 Cravabilidade com base nos métodos empíricos e semiempíricos 
 

Além do GRLWEAP, pode-se empregar, dadas as limitações desse 

estudo com relação a ensaios, alguns dos demais métodos apresentados no 

capítulo 2 para seleção do martelo vibratório.  

Começando pelo ábaco fornecido pela Muller, é uma forma bastante 

simples de selecionar martelos vibratórios desse fabricante, pois basta conhecer 

o comprimento da estaca, seu peso total e as características do solo facilmente 

detectáveis através de ensaio SPT, quanto a solo arenoso, argiloso, compacto 

ou rijo, respectivamente.  

Na Figura 4-8, está demonstrado a aplicação para o caso das estacas 

em AZ19 aplicadas na obra desse estudo de caso, com 13 m de comprimento a 

ser cravado, com 80 kg/m, com peso total de 1040 kg.  

A avaliação demonstra que o martelo MS-50 H3 utilizado para tentar 

recravar as estacas da obra até atingirem a profundidade de 13 m, seria capaz 

de tal tarefa mesmo em uma argila muito rija, conforme ábaco do próprio 

fabricante. 

 
Figura 4-8 - Cravabilidade para E1190  Análise para martelo MS50-H3 com estaca simples 

 
FONTE:  Adaptado de MULLER (2012). 



113 
 

Pelo método apresentado por Ernst & Sohn (2004) e pelo COE (1997; 

2004), aplicando-se a equação 2-7, ambos os martelos, MS-50 H3 e o ABI 

MRZV-18 V, atenderiam as condições mínimas desse método para julgar o 

martelo adequado para emprego na obra do estudo de caso. 

A verificação pelo método apresentado em CUR166 (2012) descrito no 

capítulo 2, aplicando a equação 2-11, considerando o peso dinâmico do martelo 

ABI MRZV  18V (2.730 kg) e o peso da estaca AZ-19 700 de 1040 kg, temos 

que essa amplitude mínima requerida seria de 0,5 cm. De acordo com a Tabela 

3-2 o martelo ABI MRZV-18V possui amplitude de 2,6 cm, portanto, considerada 

adequado ao emprego por esse método. 

Aplicando-se a mesma metodologia para o martelo MS-50 H3, com peso 

dinâmico de 3.820 kg, a amplitude requisitada seria de 1,02 cm, inferior à desse 

modelo de martelo, conforme Tabela 3-3. 

Assim, considerando-se a equação proposta em CUR166 (2012) tanto o 

martelo ABI MRZV 18-V quanto o MS 50 H3 seriam capazes de cravar a estaca 

AZ 19-700 a profundidade de 13 m. 

Os métodos Azzouzi e Vibdrive, além de outros parâmetros utilizam 

resultados de ensaio de cone (CPT), ensaio esse não aplicado no estudo de 

caso em questão, de maneira que a aplicação desses dois métodos foi 

impossibilitada. 
 
 

4.3 Discussão dos resultados 
  

O GRLWEAP é um software de análise de cravabilidade e previsão de 

resistência de estacas cravadas por martelo de impacto ou de vibração, que 

pode ser empregado para selecionar o martelo mais adequado para uma 

determinada obra com base em conceitos de resistência do solo, capacidade do 

martelo, e interação do conjunto martelo, estaca e solo através da equação de 

onda solucionada pelo método de Smith (1960), traduzindo todo o conjunto em 

sistema de amortecedores e molas, de modo que aumentando-se o valor de 

quake a capacidade de penetração diminui, pois a resistência estática 

considerada aumenta. 
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Na Figura 4-9 está ilustrado o que a Tabela 4-1 apresenta 

numericamente para as resistências calculadas pelo CAPWAP e pelo 

GRLWEAP considerando estacas AZ-19 700 simples e duplas. 
 

Figura 4-9 Resistências máximas para cada estaca ensaiada conforme CAPWAP e GRLWEAP 

 
FONTE: O autor, 2021 

 

Pode-se notar que a resistência calculada pelo CAPWAP com base no 

ensaio PDA, em geral são superiores ao previsto pelo GRLWEAP, tanto 

considerando estacas AZ19 700 simples, quanto estacas AZ19 700 duplas, com 

exceção da estaca E2215, em que a modelagem para estaca simples ficou bem 

próximo aos valores do CAPWAP e considerando estaca dupla na modelagem 

do GRLWEAP a resistência foi superior a calculada pelo CAPWAP. 

Considerando a estaca simples na modelagem GRLWEAP, o valor 

previsto de carga última para a estaca com comprimento cravado mais próximo 

ao previsto em projeto, a E1233, com 12,71 m cravados, seria 761 kN, cerca de 

3 vezes a carga de trabalho de projeto (220 kN). 

Na análise CAPWAP, para se obter resultados próximos aos medidos 

em campo, foram utilizados valores de quake e damping que correspondem aos 

orientados pelo fabricante do software (PDI), próximos aos apresentados na 

Tabela 2-14. 

Conforme bibliografia pesquisada o valor para o quake pode ser até 

mesmo da ordem de 10 a 30 mm, para solos com características mais elásticas, 

contudo durante a modelagem no GRLWEAP optou-se por manter os valores de 

quake e damping mais próximos dos utilizados na análise CAPWAP. Porém, 
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conforme verificado através da Figura 4-7 os valores de quake que melhor 

representaria um solo siltoso a coesivo da Formação Guabirotuba seja superior 

ao utilizado na modelagem pelo CAPWAP e o GRLWEAP, se aproximando de 

10 mm. 

Para a cota de projeto das referidas estacas a previsão através do 

GRLWEAP é de que todas atingiriam resistência superior à de trabalho prevista 

em projeto de 220 kN, convergindo com o que foi verificado no ensaio PDA, 

embora o GRLWEAP tenha apresentado de maneira geral previsão de carga 

inferior a verificada pelo PDA. 

Observa-se, para o caso em estudo, certa dificuldade em convergir os 

resultados apresentados pelo software GRLWEAP mesmo quando se detém 

informações do ensaio PDA analisados pelo CAPWAP, ressaltando que os 

valores apresentados na análise CAPWAP são definidos indiretamente com 

base nas leituras de campo do ensaio PDA, não sendo, portanto, definitivos.  

A análise pelo GRLWEAP, apresentou resultados de resistência 

consideravelmente menores do que as obtidas pela análise CAPWAP do ensaio 

PDA, na maior parte dos casos analisados mesmo considerando-se estacas 

duplas.  

O motivo da diferença entre a previsão de carga pelo GRLWEAP e o 

ensaio PDA pode ser atribuída a alguns fatores com base na pesquisa 

bibliográfica e observações de campo. No software não há recursos para 

considerar a excentricidade da estaca, atrito entre conectores das estacas e 

possíveis deformações existentes na estaca decorrente de manuseio e estoque. 

Ou seja, o GRLWEAP considera a cravação sem perdas dessas naturezas. 

Além da questão da excentricidade uma hipótese é a condição de cortina 

em que as estacas se encontram em campo, de forma que quando se mobiliza 

uma estaca no ensaio PDA, as estacas adjacentes à estaca ensaia podem 

influenciar no resultado.  

Existem métodos específicos para seleção de martelos vibratórios, 

embora alguns sejam simplórios e desenvolvidos por meios empíricos, como o 

caso do CUR, EAU e ábacos de fabricantes. A critério de comparação foi 

verificado através desses métodos se os martelos empregados na obra estariam 

adequados, e por todos os métodos supracitados os martelos seriam capazes 

de cravar as estacas até a cota prevista no projeto. Ressalta-se que esses 
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métodos não consideram boa parte das variáveis que ocorrem em campo e 

podem dificultar a cravação. 

Das 918 estacas a serem cravadas, 363 apresentaram maior dificuldade 

de cravação, ou seja, com cerca de 60% das estacas não tiveram problemas em 

atingir a cota prevista em projeto, com as estacas sendo cravadas rapidamente 

pelo ABI MRZV 18 V até a profundidade de 8m, ressalta-se que estes eram perfis 

GU8N e PU8-HWS, seções com menor excentricidade em relação a seção 

AZ19-700. 

Embora o martelo ABI-MRZV 18V não tenha sido simulado percebe-se 

a variação de resistência calculadas para as estacas ensaiadas, o que levanta a 

questão da capacidade do martelo empregado, pois existem estacas com 825 

kN a 2437 kN de resistência mobilizada, conforme análise PDA. O que leva a 

crer que o limite de cravação não se deu por conta da capacidade do martelo, 

mas sim por fatores envolvendo qualidade da execução em garantir a 

verticalidade as estacas com uso de gabaritos de cravação e sequência de 

cravação alternada por painel de estacas. 
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5 CONCLUSÃO 
 

Esse trabalho atendeu aos objetivos de descrever os fatores que 

influenciam a cravabilidade de estacas prancha metálicas por vibração, relatar a 

experiência deste método de cravação em solo da Formação Guabirotuba e a 

avaliação através de prova de carga dinâmica, utilizado para análise de 

cravabilidade auxílio do software GRLWEAP aplicadas a um estudo de caso 

localizado na cidade de Curitiba-PR. 

Através da interpretação dos modelos elaborados com informações 

advindos do CAPWAP e nos resultados apresentados na Tabela 4-3 e ilustrados 

na Figura 4-7 bem como da aplicação dos métodos empíricos e semiempíricos 

conclui-se que os martelos empregados seriam suficientes para cravar as 

estacas até a cota de projeto. Porém, a facilidade de cravação prevista com 

auxílio do GRLWEAP ou através dos demais métodos conforme descritos no 

capítulo anterior, não se apresentou em campo. 

Com base na bibliografia estudada e na experiência de campo algumas 

variáveis podem ter contribuídos para a dificuldade da cravação para ambos os 

martelos empregados, além das impostas pelo próprio solo, sendo: atrito entre 

os conectores, excentricidade da estaca em relação a pinça do martelo, falta de 

cuidado no manuseio das estacas no canteiro podendo causar deformações e 

rudimentar controle de verticalidade das estacas durante a cravação. 

Conforme análise da influência do quake e do damping sobre a taxa de 

penetração da estaca, demonstrada na Figura 4-7 os valores dessas variáveis 

tanto no modelo do GRLWEAP e CAPWAP poderiam ser maiores do que os de 

fato empregados para o tipo de solo da Formação Guabirotuba. 

A formulação de equações e métodos para seleção de martelos 

vibratórios com precisão é ainda incipiente no Brasil e sem métodos 

consolidados internacionalmente. Muito embora uns possam ser mais 

avançados do que outros, ressalta a desconsideração do atrito nos conectores 

não considerado em diversos métodos de análise de cravabilidade, com exceção 

ao Vibdrive. 

Com relação ao ensaio de PDA, o tempo de realização após a cravação 

foi de 110 a 220 dias desde a data de cravação, o que influi na cicatrização do 

solo, e assim as condições do dia em que a estaca foi cravada e no dia em que 
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foi ensaiada são diferentes. Como é um solo com siltoso a argiloso, rijo inclusive,  

entende-se que houve um ganho de resistência desde o dia de cravação até o 

dia do ensaio. 

Destaca-se que embora a parada das estacas tenha sido determinada 

quando instintivamente o operador percebeu a interrupção do avanço da estaca, 

não houve qualquer tipo de monitoramento quanto ao tempo de avanço da 

estaca para que se possa estabelecer um comparativo entre as recomendações 

citadas neste trabalho e o que ocorreu em campo. 

Para a calibração de softwares que utilizam equação de onda como 

modelo matemático como o caso do GRLWEAP, para adequada definição do 

quake e damping uma sugestão seria cravar uma estaca teste isoladamente, 

instrumentá-la para ensaio PDA, realizar as leituras para só então cravar as 

estacas adjacentes e novamente realizar o ensaio PDA. Dessa forma a influência 

ou não das estacas adjacentes à estaca ensaiada ficaria evidenciada. 

Essa experiência de emprego de martelo vibratório para cravação de 

estacas prancha na cidade de Curitiba em solo da Formação Guabirotuba, 

estando relatada neste trabalho somada às dificuldades encontradas poderão 

ser comparadas a experiencias futuras e assim melhor compreendidas, 

principalmente se forem mais ricamente instrumentadas, controladas e estudos 

a fim de estabelecer valores quake e damping para o solo local forem 

desenvolvidos. 
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APÊNDICE A  ANÁLISES GRLWEAP (2005)



A análise das estacas E1212, E1233, E2206, E2211 e E2215  quanto a 

resistência última e cravabilidade estão descritos na sequência desse apêndice 

em complemento ao item 4.1 do capítulo 4. 

Da mesma forma que foi realizado a análise da estaca E1190, a 

modelagem no GRLWEAP foi inicialmente realizada com os dados de quake e 

damping conforme análise CAPWAP a fim de se obter resultados similares de 

deslocamento e de resistência última. Na Figura A 1 estão os valores de inputs 

no GRLWEP com base nos resultados do CAPWAP e na Figura A 2 os inputs de 

solo com base nas sondagens SPT. 

 
Figura A 1 – Inputs para análise da Estaca E1212 no GRLWEAP  



Figura A 2 – inputs de Nspt para análise da Estaca E1212 no GRLWEAP 

 
 

Na  Figura A 3 estão os resultados da modelagem no GRLWEAP para a 

estaca E1212, em que a resistência última de 2.437 kN é obtida com o martelo 

de queda livre à altura de 0,9 m com deslocamento previsto de 0,12 mm, similar 

ao previsto pela análise CAPWAP. Portanto, dessa forma foi assumido que os 

dados de inputs estão adequados.



Figura A 3 – Resultados obtidos para E1212 – inputs baseados nos resultados do CAPWAP 

 
Mantendo-se os inputs demonstrados na Figura A 1 e Figura A 2 e 

substituindo o martelo para o MS50-H3 fica claro que a resistência medida no 

PDA calculada pelo CAPWAP de 2437 kN, n-*ão seria mobilizada pelo martelo 

vibratório em qualquer variação de sua frequência, como mostrado Figura A 4. 
 

Figura A 4 – Resultados obtidos para E1212 – Análise para martelo MS50-H3 

 
Quando analisado a recravação da estaca no GRLWEAP (gain/loss=1), 

como mostrado na Figura A 5 pelo martelo de vibração, demonstra que para a 

estaca com 9,9 m de comprimento cravado a máxima resistência esperada seria 

de apenas 543 kN a uma taxa de penetração de 121 mm/s, bem distante dos 

2437 kN calculados no CAPWAP e com penetração muito mais fácil do que os 

10 mm/s que indicariam parada de cravação conforme Falconi (2020) ou a 

técnica europeia de 8 mm/s. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura A 5 – Cravabilidade para E1212 – Análise para martelo MS50-H3 com estaca simples 

 
Ainda que considerando a estaca dupla de AZ19-700 a resistência 

máxima calculada pelo GRLWEAP foi de 1003 kN quando esta atingisse a taxa 

de penetração de 49 mm/s (Figura A 6). 

 
Figura A 6 – Cravabilidade para E1212 – Análise para martelo MS50-H3 com estaca dupla 

 
 

Realizando a análise considerando a situação de recravação, ou seja, 

com a cicatrização desenvolvida e a situação em que não há o ganho de 

resistência pela cicatrização, ou seja, com redução da resistência pelo 

coeficiente de gain/loss definido em 0,4 conforme cálculo baseado nas 

considerações apresentadas no capítulo 2 desse trabalho. Caso o martelo 

MS50-H3 fosse empregado não para recravação, mas para a primeira cravação 

da estaca enfrentaria uma resistência ainda menor, de 263,1 kN, a uma taxa de 

penetração de 4,1 s/m para a profundidade de 9,9 m, como demonstrado na 

Figura A 7. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura A 7 – Cravabilidade para E1212 – Análise para martelo MS50-H3 para gain/loss = 1 e 
0,4 

 

 
 

Com relação a modelagem da estaca E1233, assim como ocorreu para 

a estaca E1212, os inputs de quake e damping com base no ensaio PDA e 

análise CAPWAP, como mostra a Figura A 8, ofereceram valores convergentes 

de deslocamento calculados pelo GRLWEAP como demonstrado na Figura A 9, 

porém com certa distância dos valores de tensão de compressão e de tração em 

relação aos calculados no CAPWAP.  

Mantendo-se as mesmas configurações de solo e substituindo o  martelo 

de queda utilizado para simular o ensaio de PDA pelo martelo vibratório MS50-

H3 no GRLWEAP tem-se os resultados demonstrados na Figura A 10, verifica-

se que o martelo vibratório só seria capaz de atingir a resistência calculada pelo 

CAPWAP, 2068 kN, operando a frequência máxima e quando a taxa de 

penetração fosse de 5065 s/m, ou seja, 0,2 mm/s, algo impossível.
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Figura A 9 – Resultados obtidos para E1233 – inputs baseados nos resultados do CAPWAP 

  
 
 

Figura A 10 – Resultados obtidos para E1233 – Análise para martelo MS50-H3 

 
 

Quanto a recravação, ao que indica a análise feita no GRLWEAP o 

martelo MS 50-H3 seria capaz de realizar, a uma taxa de penetração de 73,29 

mm/s ou 13,6 s/m, operando a frequência máxima de 26 Hz, mobilizando uma 

resistência de 761 kN, como apresentado na Figura A 11 em que é considerada 

a estaca simples, ou única, sendo cravada. 

 
Figura A 11 – Cravabilidade para E1233 – Análise para martelo MS50-H3 com estaca simples 

 
 

Para a estaca dupla, com resultados apresentados na Figura A 12, a 

taxa de penetração seria menor, 25,43 mm/s ou 39,3 s/m, porém ainda longe 



dos 10 mm/s como critério de parada indicado por Falconi (2020) ou os 8 mm/s 

conforme indicados por Viking (2002). 

 
Figura A 12 – Cravabilidade para E1233 – Análise para martelo MS50-H3 com estaca dupla 

 
 

Ao considerarmos a perda de resistência no momento da cravação em 

relação ao setup do solo através da aplicação de gain/loss de 0,4, a previsão da 

cravação feita com GRLWEAP para emprego do martelo MS50-H3 é de uma 

cravação sem dificuldades com taxa de penetração máxima de 167 mm/s ou 6 

s/m, já próximo a cota de parada prevista no projeto com resistência de 324 kN 

no momento da cravação, podendo chegar a 760 kN após o desenvolvimento do 

setup, como demonstra a Figura A 13. 
 
 

Figura A 13 – Cravabilidade para E1233 – martelo MS50-H3 para gain/loss = 1 e 0,4 

 



A estaca E2206 é a com menor comprimento cravado, com a resistência 

de ponta influenciando mais significativamente sobre a resistência máxima 

mobilizada, conforme análise do CAPWAP. 

Assim, para análise da estaca E2206 no GRLWEAP o uso de valores de 

quake e damping calculados pelo CAPWAP, apresentados na Tabela 3-6, 

forneceram deslocamentos superiores aos calculados pelo CAPWAP, sendo, 

portanto, os valores alterados para os demonstrados na Figura 4-19, que 

forneceram valores de deslocamento e resistência (1141 kN) semelhantes aos 

do CAPWAP, como está demonstrado na Figura A 14. 
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Para os dados de entrada no GRLWEAP como demonstrados na Figura 

A 14, foi modelada a simulação do ensaio PDA com martelo de queda obtendo-

se os resultados demonstrados na Figura A 15, verificando-se que os 

deslocamentos e resistência convergiam com o calculado pelo CAPWAP. 

Modelando a situação de cravação com o martelo vibratório MS50-H3, 

para obter a resistência de 1141 kN este teria de operar a 27 Hz com taxa de 

penetração de 1 mm/s ou 930,7 s/m, muito inferior aos 10 mm/s tidos como 

critério de parada pelas referências pesquisadas, ou seja, segundo esta análise 

a resistência de 1141 kN, conforme Figura A 16, ou seja, essa resistência 

dificilmente seria alcançada com o emprego do martelo MS50-H3 ou outro mais 

leve, como é o caso do ABI MRZV 18V. 
 
 

Figura A 15 – Resultados obtidos para E2206 – inputs baseados nos resultados do CAPWAP 

 
Figura A 16 – Resultados obtidos para E2206 – Análise para martelo MS50-H3 

 
 
 

Quanto a cravabilidade até a cota em que se obteve em campo, o 

GRLWEAP indica ser uma cota que martelo MS50-H3 não teria dificuldade para 

cravar a estaca, pois mesmo considerando a condição de recravação com 

gain/loss = 1, a taxa de penetração seria 405 mm/s como demonstrado na Figura 

A 17.  



Considerando a cravação para estaca dupla, como demonstrado na 

Figura A 18 ainda assim não haveria resistência suficiente para impedir a 

penetração da estaca conforme análise do GRLWEAP além dos 4,5 m obtidos 

em campo. 
 
 

Figura A 17 – Cravabilidade para E2206 – Análise para martelo MS50-H3 com estaca simples 

 
 

Figura A 18 – Cravabilidade para E2206 – Análise para martelo MS50-H3 com estaca dupla 

 
 

Na Figura A 19, está demonstrando os inputs para análise da estaca 

E2211 no GRLWEAP, sendo que mantendo-se os valores de quake e damping 

para este caso, os resultados de deslocamentos previstos para a estaca quando 

esta alcança a resistência máxima de 841,5 kN, como demonstra a Figura A 20, 

ou seja, existe convergência entre o que foi calculado pelo CAPWAP e o que o 

GRLWEAP obteve com os dados de entrada.  
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Figura A 20 – Resultados obtidos para E2211 – inputs baseados nos resultados do CAPWAP 

 
 

Mantido a configuração do solo e estaca, foi alterado o martelo para o 

vibratório MS50-H3 obtendo-se os valores apresentados na  

 

Figura A 21, em que se observa a resistência de 871,5 kN sendo obtida 

quando com o martelo operando a no mínimo 21 Hz cravasse a estaca a uma 

taxa de penetração de 20,8 mm/s. 

 
Figura A 21 – Resultados obtidos para E2211– Análise para martelo MS50-H3 

 
 

Porém, verifica-se que para a cota em que a estaca foi cravada, seria 

esperada uma resistência bem menor, da ordem de 391 kN a uma taxa de 

penetração de 150 mm/s como explicita a Figura A 22. 

 
Figura A 22 – Cravabilidade para E2211 – Análise para martelo MS50-H3 com estaca simples 

 



 

Mesmo considerando a cravação de estacas duplas, a taxa de 

penetração prevista seria de 76,59 mm/s conforme Figura A 23 , indicando que 

a estaca poderia continuar a ser cravada além da cota em que foi sessada a 

cravação (7,6 m). 

 
Figura A 23 – Cravabilidade para E2211 – Análise para martelo MS50-H3 com estaca dupla 

 
 

Quando comparadas as cargas e deslocamentos calculados tanto no 

CAPWAP quanto no GRLWEAP, estes apresentaram convergência com quake 

e damping idênticos. Contudo, para o comprimento de estaca cravado o 

GRLWEAP obteve uma resistência de 391 kN para estaca única com o setup 

totalmente desenvolvido, divergente dos 871 kN calculados pelo CAPWAP. 

Porém, quando se considera a análise para estaca dupla, obtém-se a resistência 

de 703 kN no GRLWEAP para a cota em que a estaca se encontra cravada, 

mesmo que a taxa de penetração de 76 mm/s não indicando que a cravação 

deveria ser encerrada a 7,6 m. 

Para a estaca E2215, com os valores de quake e damping calculados 

pelo CAPWAP, com os inputs demonstrados na Figura A 24, o deslocamento 

previsto para a carga de 825 kN foi ligeiramente divergentes dos previstos pelo 

GRLWEAP, como demonstra a Figura A 25, apresentando deslocamentos 

menores.  

Modificando o damping para 0,1 s/m o deslocamento calculado do 

GRLWEAP se aproxima do calculado pelo CAPWAP para a carga de 825 kN, os 

resultados estão demonstrados na Figura A 26, ou seja, restringiu-se os 

deslocamentos.
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Figura A 25 – Resultados obtidos para E2215 – inputs baseados nos resultados do CAPWAP 

 
  

Figura A 26 – Resultados obtidos para E2215 – damping do shaft = 0,1 s/m 

 
 

Mantendo-se as configurações de solo e trocando o martelo para o 

vibratório o GRLWEAP foi realizada a análise de carga variando a frequência, 

conforme Figura A 27. Assim, nota-se que só com uma frequência superior a 

18Hz o martelo consegue cravar a estaca a taxa de 9,02 mm/s com resistência 

máxima de 825 kN. Com o martelo operando a frequência máxima para o modelo 

do equipamento a taxa de penetração passa a ser de 81,6 mm/s. 
 
 

Figura A 27 – Resultados obtidos para E2211– Análise para martelo MS50-H3 

 
 
 
 

0



Com a análise de cravabilidade com auxílio do GRLWEAP verificou-se 

que a estaca com 10,3 m cravados com frequência de 26 Hz apresentaria uma 

resistência máxima de 764 kN com taxa de penetração de 48,3 mm/s. Ao 

considerarmos a cravação de estaca dupla a análise auxiliada pelo GRLWEAP 

sugere que a cravação seja interrompida a profundidade entre 9 e 10 m, como 

demonstrado na Figura A 28. 
 
Figura A 28 – Cravabilidade para E2215 – Análise para martelo MS50-H3 com estaca simples 

 
 
 

Mantendo-se as configurações de solo e de estaca, porém realizando a 

análise para cravação de estaca dupla, nota-se através dos resultados 

apresentados na Figura A 29 que incremento na resistência com indicação de 

que para essa situação o limite da cravação se daria a cota próxima da que a 

estaca de fato foi cravada em campo. 
 

Figura A 29 – Cravabilidade para E2215 – Análise para martelo MS50-H3 com estaca dupla 
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ANEXO A  SONDAGENS SPT
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ANEXO B  ENSAIO PDA 










































































