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RESUMO
A pesquisa parte do fato de que os métodos semiempíricos de estimativa da
capacidade de carga de estacas não devem ser empregados indiscriminadamente
em qualquer região do país sem as devidas adequações às características do solo
local. Constata-se, com isso, que não existem metodologias específicas para
proceder tais adequações e que o meio técnico acaba por realizar a mera
classificação dos métodos em “conservador” ou “contra a segurança”, o que se
constitui num certo paradigma. Assim, o presente trabalho propõe uma Metodologia
Semiempírica Unificada (MSU), em três etapas. Na primeira delas, o projetista
estima a capacidade de carga a partir da otimização das melhores práticas adotadas
pelos diversos métodos semiempíricos utilizados no Brasil. Discutem-se ainda o
embutimento da ponta e a criação de novos métodos semiempíricos. Na segunda
etapa, realiza-se a verificação de desempenho com base nos critérios de ruptura
aplicados à curva carga-recalque de provas de carga. Nessa etapa, as imprecisões
do dito paradigma são apontadas e faz-se uma nova proposta de aplicação dos
critérios de ruptura. Na terceira etapa, faz-se uma retroanálise para aferição da
estimativa semiempírica unificada da primeira etapa. Propõe-se, assim, o uso da
separação das parcelas de atrito e ponta por meio de métodos de transferência de
carga, bem como pela proposta de ajustes polinomiais, no caso de ensaios
instrumentados. A análise crítica desse processo gerou a proposta de uma nova
abordagem matemática da transferência de carga. A correção dos valores adotados
para os coeficientes semiempíricos de cada camada, individualmente, é feita pela
proposta de aplicação do conceito de Hierarquia dos Solos (AMANN, 2000). Os
resultados de correção dos métodos semiempíricos, contudo, são específicos para o
solo de cada local em estudo. Assim, são utilizados, como exemplo, ensaios em
diversas regiões do país, o que permite a verificação da aplicabilidade da
metodologia proposta.

Palavras-chave: Fundações por estacas. Critérios de ruptura. Carga de ruptura.
Capacidade de carga. Transferência de carga. Métodos semiempíricos.

ABSTRACT
The research starts from the fact that the semiempirical methods for estimating the
pile load capacity shouldn'
t be used indiscriminately in any country'
s region without
making proper adjustments to the local soil characteristics. It is verified, from this,
that there are no specific methodologies to make such adjustments and the
geotechnical engineers find themselves forced to perform a simple classification of
the methods in "conservative" or "against the safety", which constitutes a form of
paradigm. In this context, this paper proposes a Unified Semiempirical Methodology
(MSU) in three steps. In the first, the designer estimates the foundation load capacity
from the optimization of best practices adopted by different semiempirical methods
used in Brazil. A discussion is also made the toe embedment and the creation of new
semiempirical methods. In the second step, the verification of the foundation
performance is carried out, based on the failure criteria applied to the load-settlement
curve of load tests. At this step, the inaccuracies from that paradigm are outlined and
a new proposal is made for applying the failure criteria. In the third step, a backanalysis is accomplished to admeasure the unified semiempirical estimative from the
first step. It is, thus, proposed to separate both shaft friction and toe resistance from
the total load, by means of load transfer methods, and by the proposal of polynomial
adjustments in the case of instrumented piles. With the critical analysis of this
process, a new mathematical approach to load transfer is presented. The correction
of the coefficients of the semiempirical methods is made by the application of the
Soils'
s Hierarchy concept (AMANN, 2000). The results of semiempirical methods
correction, however, are specific to the soils of each particular site. The applicability,
of the proposed methodology, is illustrated using pile load tests from various parts of
the country.

Keywords: Pile foundation. Failure criteria. Failure load. Bearing capacity. Load
transfer. Semiempirical methods.
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