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Com a vontade de um iniciante, de senso crítico apurado e, ao mesmo tempo, 

com muito brilho e muito humor, o Autor traduz sentimento em todas as suas 

palavras. Seu desejo por uma melhor Engenharia Geotécnica, mais apurada no 

sentido técnico e muito mais profissional, é conhecido e respeitado por vários 

colegas. É admirado e espelho para muitos jovens engenheiros geotécnicos. Jarbas 

Milititsky é um amigo com quem compartilho ideias, anseios e conhecimento.

De sólida formação acadêmica, é engenheiro civil pela Universida-

de Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, 1968), com Mestrado em Geotecnia 

pela Coppe/UFRJ e PhD em Foundation Engineering pela University of Surrey 

(1983), no Reino Unido, além de professor titular de Engenharia Geotécnica da 

UFRGS, conselheiro vitalício da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos 

e Engenharia Geotécnica (ABMS), ex-vice-presidente da Sociedade Internacio-

nal de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica (ISSMGE) e orientador de 

dissertações de mestrado e teses de doutorado na UFRGS, entre outros títulos 

acadêmicos e vários artigos técnicos publicados e palestras proferidas. O Jarbas 

é dos poucos, ou melhor, dos muito poucos, que conseguiram fazer a solidez de 

sua formação se fundir com a prática profissional diária do engenheiro geotéc-

nico. Em projeto ou na obra, é um praticante diário de Engenharia Geotécnica 

que alia um profundo conhecimento teórico a uma solução prática e simples de 

problemas de fundações.

Depois de Patologia das fundações, Grandes escavações em perímetro urbano e 

Earth pressure and Earth-retaining structures, Jarbas se dedicou a escrever Funda-

ções de torres.

A crescente utilização de energia do vento e a consequente construção 

de parques eólicos em vários locais do Brasil, com torres de grandes alturas, 

especificações e exigências estrangeiras e ainda sem a enorme experiência 

brasileira de fundações em outros campos, obrigaram a um reexame minucio-

so de tudo que se produziu dentro do país e principalmente no exterior, como 

referência para os projetos no Brasil. Ao lado disso e por conta disso, o livro 

também trata de torres de linhas de transmissão e torres de telecomunicações.

“Com a finalidade de transmitir a experiência na solução de projetos, [...] 

é uma contribuição de natureza prática para que haja melhor entendimen-

to das características especiais [...] na engenharia de fundações de torres em 

geral”, diz o autor. É essa experiência que é passada no livro. Todos os temas 

relevantes para um bom projeto de engenharia são tratados: a investigação do 

subsolo, a definição de parâmetros de resistência e de compressibilidade, as 

soluções típicas em fundação rasa ou profunda, os ensaios de campo, chegan-

Apresentação
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do ao cálculo e ao dimensionamento e finalizando com o controle de execução 

e desempenho, contando, ainda, com a inclusão de ilustrações e exemplos de 

aplicação prática.

O livro é relevante e importante, e será útil para o estudante de Engenha-

ria que pretende atuar na área de Fundações e Geotecnia, assim como para o 

experiente projetista e consultor de fundações, tornando-se ótima referência 

para o tema no Brasil.

Ao lado dos demais livros lançados, Jarbas Milititsky conseguiu, com este 

Fundações de torres, produzir novamente uma obra de fôlego calcada em sua larga 

experiência profissional, com o cuidado e o esmero de um grande professor. 

Sem dúvida, mais uma grande contribuição sua para a Engenharia Geotécnica.

Frederico F. Falconi

ZF & Engenheiros Associados
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O crescente uso de energia eólica no Brasil fez com que os profissionais de 

Engenharia de Fundações tivessem que enfrentar um problema com caracte-

rísticas de natureza diversa daquele em que já tinham atingido maturidade e 

excelência. Especificações de fornecedores de equipamento estrangeiros, com 

práticas e exigências diversas, causaram e ainda causam contenciosos que 

podem ser evitados pelo conhecimento das características, exigências e reais 

necessidades desses projetos, bem como das publicações e do conhecimento 

atualizados nas referências disponíveis.

Com a finalidade de transmitir nossa experiência na solução de projetos 

nessa área, a presente publicação é uma contribuição de natureza prática para 

que haja melhor entendimento das características especiais e das necessida-

des técnicas e operacionais na engenharia de fundações de torres em geral. 

Entendemos válida a inclusão de torres de linhas de transmissão e torres de 

telecomunicações pelas características de carregamento e natureza de projeto 

associadas à sua solução.

As semelhanças dessas estruturas incluem o fato de que, em geral, são 

construídas em locais onde não existem experiências quanto à natureza dos 

solos; têm como carregamento preponderante cargas horizontais e momentos 

significativos; exibem fundações profundas geralmente submetidas a cargas 

de tração; e muitas vezes possuem requisitos estabelecidos pelos proprietários 

não necessariamente referentes à Geotecnia. No caso de aerogeradores e linhas 

de transmissão de energia, são sempre incluídos na mesma obra. Linhas de 

transmissão e torres de telecomunicações são normalmente construídas em 

locais de difícil acesso.

As diferenças são caracterizadas por aspectos específicos dos aerogera-

dores, com práticas de investigação, desempenho rigoroso com comprovação 

teórica de projeto, justificativas técnicas sempre presentes, níveis elevados de 

carregamento, rastreabilidade das soluções e revisão de projetos na maioria 

dos casos. Esses aspectos são ausentes na prática das linhas de transmissão e 

das torres de telecomunicações.

Não pretendemos apresentar os conteúdos técnicos já presentes nas publi-

cações clássicas e/ou disponíveis na bibliografia brasileira, apenas aspectos em 

geral não presentes relacionados com mecanismos e características de compor-

tamento. Chamamos a atenção para as eventuais limitações das formulações 

nas aplicações do mundo prático de engenharia ou variabilidade e incertezas 

associadas. É apresentada a variabilidade das condições tanto da natureza 

dos materiais naturais quanto dos resultados obtidos quando são utilizados 

Prefácio
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diferentes métodos de cálculo em comparação com ensaios. Quando a determi-

nação de valores de resistência usando diversos procedimentos é comparada 

com valores obtidos em ensaios reais, fica caracterizada a limitação de nossas 

ferramentas e a realidade a ser enfrentada pelos profissionais da área de funda-

ções, não somente nos projetos das fundações de aerogeradores e torres, mas 

das fundações em geral.

Referências nacionais e internacionais são apresentadas para o aprofunda-

mento dos diversos aspectos apresentados, algumas vezes desconhecidos dos 

profissionais da prática de fundações. Alguns tópicos ausentes da prática usual 

da Engenharia de Fundações são referidos, com ampla bibliografia indicada e, 

sempre que possível, com comentários sobre aplicações e limitações.

A abordagem escolhida para apresentar o tópico das fundações de torres, 

linhas de transmissão e aerogeradores foi agregar todos os aspectos do proble-

ma para cada uma das diferentes estruturas.

Sempre que existentes, apresentam-se casos de projetos reais de nossa 

autoria para diferentes condições de subsolo. São mostradas também as 

especificações de fornecedores e clientes, a natureza das cargas e os requisitos 

de comportamento usuais.

A questão de investigação do subsolo para cada tipo de torre é indicada, 

com as práticas internacionais servindo de balizamento no caso dos aerogera-

dores. A obtenção de propriedades e características dos solos para a elaboração 

de projetos básicos é exibida com detalhe, apresentando o estado atual da 

melhor prática disponível quanto a ensaios e correlações.

Os ensaios comprobatórios da efetividade das soluções utilizadas na etapa 

de construção são apontados, com avaliação crítica de sua representatividade, 

bem como a questão de procedimentos para a obtenção de dados para a carac-

terização da certificação das fundações construídas.

Finalmente, são indicadas as repercussões de eventuais “não conformida-

des” de fundações construídas, bem como a forma de solução dos problemas.

Esperamos, assim, contribuir para a evolução da prática da Engenharia de 

Fundações, fazendo com que os novos profissionais se beneficiem da experiên-

cia de quem enfrentou caminhos pouco trilhados e práticas de projeto não 

usuais no dia a dia das fundações de nossa realidade, bem como as limitações 

e as incertezas dessa área do conhecimento.
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1Fatores que afetam a escolha 
do tipo de fundação

Os fatores que afetam a escolha do tipo de fundação a ser utilizado para uma 

torre são, em geral, os seguintes:

 • localização e tipo de torre;

 • magnitude das cargas;

 • condições do subsolo;

 • acesso para equipamento;

 • custos relativos;

 • práticas construtivas locais e disponibilidade de materiais;

 • requisitos específicos de órgãos e/ou fornecedores de equipamentos/

proprietários dos serviços;

 • durabilidade dos materiais;

 • sustentabilidade.

A seguir, cada um desses aspectos será brevemente comentado para em segui-

da serem apresentadas as soluções disponíveis e/ou usadas na prática brasileira.

1.1 Localização e tipo de torre
A estrutura das torres varia desde aquelas constituídas por elemento único, do 

tipo poste ou elemento cilíndrico, até aquelas constituídas por vários elemen-

tos, como é característico das torres de linhas de transmissão. Cada tipo pode 

ter sua transferência de cargas ao solo de forma diferenciada, como mostrado 

nas figuras do Cap. 3.

A questão da localização é importante, especialmente quando a solução 

adequada é do tipo fundações profundas, em que é necessária a disponibili-

dade de equipamento e insumos para a confecção das estacas e seu acesso ao 

local da obra.

1.2 Magnitude das cargas
Sob a designação de torres, existem elementos metálicos treliçados, elemen-

tos metálicos esbeltos estaiados, elementos de concreto armado ou protendi-

do cilíndricos e elementos metálicos, com alturas entre 20 m e 250 m ou até 

maiores, com ou sem equipamentos fixos em sua estrutura, resultando em 

enorme variedade de cargas atuantes.
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2Cargas típicas

2.1 Aerogeradores
As cargas atuantes na base das torres que suportam as turbinas de aerogerado-

res são resultantes de solicitações de origem diferenciada (vento, ações de rotor 

e pás, excentricidades, peso próprio, ações sísmicas e considerações de fadiga) 

e extremamente elevadas, com momentos instabilizadores muitas vezes acima 

de 15.000 t ⋅ m. Nos casos em que as torres projetadas são metálicas, as cargas 

verticais significativas são as decorrentes do peso do bloco. Merece atenção 

especial o fato de o bloco poder estar submerso, alterando completamente a 

distribuição e a natureza das cargas nas fundações, bem como sua estabilidade 

nos casos de fundações diretas.

A Tab. 2.1 mostra, para diferentes combinações de hipóteses de atuação 

dos esforços, os carregamentos a considerar na base de uma torre com 120 m 

de altura.

Tab. 2.1 Carregamentos a considerar na base de uma torre com 120 m de altura 

Carga Caso Mx (kN ⋅ m) My (kN ⋅ m) Mxy (kN ⋅ m) Mz (kN ⋅ m) Fx (kN) Fy (kN) Fxy (kN) Fz (kN)

Mx Máx. 6.1j 141.954 46.698 149.437 4.836,5 745 –1.509,3 1.683,1 –17.154

Mx Mín. 6.1a –142.582 49.810 151.031 –3.335,8 826,3 1.510,3 1.721,6 –17.270

My Máx. 1.5v3 1.866,6 133.464 133.477 –2.211,6 1.377,1 33,1 1.377,5 –17.378

My Mín. 1.5v2 –25.141 –137.200 139.485 –6.406,5 –1.135,5 300,1 1.174,5 –17.251

Mxy Máx. 6.1a –142011 51.415 151.031 –3.396,5 852,2 1.514,7 1.738 –17.282

Mxy Mín. 8.1ea1 –3,9 –7,95 8,86 401,8 74 6,98 74,3 –19.324

Mz Máx. 1.5x2 –8.994,3 179,2 8.996,1 8.186,1 195,3 129,2 234,2 –17.307

Mz Mín. 2.2e –15.284 –51.541 53.760 –10.211 –421,7 158,3 450,5 –14.081

Fx Máx. 6.1j 81.880 108.441 135.882 3.086,2 1.427,1 –878,4 1.675,7 –17.231

Fx Mín. 1.5v2 –26.106 –136.469 138.943 –6.286,6 –1.139,2 326,1 1.184,9 –17.249

Fy Máx. 6.1f –141.637 30.134 144.808 –3.998,7 596,7 1.588,4 1.696,7 –17.317

Fy Mín. 6.1j 141.943 48.929 150.140 4.875,6 776 –1.513,6 1.700,9 –17.143

Fxy Máx. 6.1g –130.988 66.743 147.011 –3.114,9 1.032,6 1.411,3 1.748,8 –17.135

Fxy Mín. 1.5e1 –219,7 –9.111 9.113,7 245,9 –0,92 0,34 0,98 –17.378

Fz Máx. 7.1s31 22.385 32.298 39.297 –602,5 465,4 –306,2 557,1 –13.878

Fz Mín. 8.1ua7 –397,8 –33.989 33.992 –37,9 –368,3 3,76 368,3 –19.394

FundacoesTorre.indb   17 22/04/2019   15:12:10



Neste capítulo, serão apresentadas as soluções típicas de fundações utiliza-

das para aerogeradores, abordando inicialmente os fatores que condicionam 

a escolha da solução mais apropriada ou conveniente, descrevendo as carac-

terísticas de cada uma delas e, quando disponíveis, apresentando projetos e 

sondagens características de casos onde elas foram usadas em projetos reais.

As fundações diretas podem ser:

 • simples;

 • com tirantes ou chumbadores;

 • sobre material tratado com cimento;

 • sobre solo natural tratado.

Já as fundações profundas podem ser:

 • em estacas escavadas (drilled shafts);

 • em estacas hélice contínua monitorada (CFA);

 • em estacas pré-moldadas verticais e/ou inclinadas;

 • em estacas metálicas verticais e/ou inclinadas;

 • em estacas raiz.

3.1 Fundações diretas
As soluções em fundações diretas, como mostrado na Fig. 3.1, são sempre as 

primeiras a serem cogitadas.

1
1

1
1

1
1

28
5

Talude de
escavação

950
560

770

28
5

– Base para aerogeradores: E-92/BF/97/20/01 D0247669-1
– Sem subpressão (sem presença de nível de água)
– Tensão máxima: 3,80 kgf/cm²

1.500
NB Cota de 

assentamento 
das bases

1
1

A

Fig. 3.1 (A) Projeto de base em fundação direta
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3  Soluções típicas para aerogeradores | 27

3.2.1 Fundações em estacas escavadas
A opção de fundações em estacas escavadas (drilled shafts) (Fig. 3.6) tem sua 

viabilidade condicionada muitas vezes à possibilidade executiva sem o uso 

de fluido estabilizador (lama bentonítica ou polímero), frequentemente não 

permitido pelos órgãos ambientais de licenciamento dos parques.

Quando exequíveis pelas condições geotécnicas, são uma excelente opção 

pela possibilidade executiva de elementos de grande diâmetro, conveniente-

mente armados, com adequada capacidade de carga e rigidez elevada.

A utilização de elementos com revestimento recuperável, adotada apenas 

no período construtivo, esbarra na limitada oferta de equipamentos executivos 

de grande porte no Brasil.
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Fig. 3.6 Solução em estacas escavadas: (A) planta baixa e (B) corte

FundacoesTorre.indb   27 22/04/2019   15:12:13



46 |  Fundações de torres
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4 Soluções típicas para 
linhas de transmissão

O Quadro 4.1 apresenta os tipos usuais de torres de transmissão de energia elétri-

ca. As torres autoportantes e as torres estaiadas são detalhadas na sequência.

Quadro 4.1 Tipos usuais de torres de transmissão

Tipo de estrutura Configurações Esquema

Flexível/estaiada/circuito simples

Estaiada em V

Tipo portal, estaiada

Tipo delta, estaiada

Monomastro – triangular

Chainette/cross rope
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Quando o acesso de materiais 

para sua execução é difícil, opções 

alternativas são escolhidas.

4.1.2  Tubulões
As soluções em tubulões consti-

tuem uma opção bastante utilizada 

pelas facilidades construtivas e pela 

ausência de reaterro com compacta-

ção e robustez, representando uma 

prática corrente em várias conces-

sionárias brasileiras (Fig.  4.5). Atual-

mente, existem restrições de ordem 

de segurança para seu uso em diver-

sas regiões do país.

4.1.3  Grelhas metálicas
As grelhas metálicas representam 

uma opção formada por elementos 

metálicos (aço galvanizado) com um 

prolongamento que serve de fixação 

para o pé da torre. Sua utilização é 

vantajosa pela simplicidade constru-

tiva, sem a necessidade de uso de 

materiais e construção da sapata, 

que tem sua geometria configura-

da com elementos metálicos. Assim 

como as sapatas de concreto armado, 

as grelhas metálicas necessitam de 

reaterro compactado com controle 

para garantir o sucesso da solução. 

Os elementos metálicos precisam de 

proteção contra a corrosão.

4.1.4  Placa única de concreto armado  
       (radier)
Em algumas ocorrências de perfil 

de subsolo, como aquela em que 

materiais muito resistentes se 

Fig. 4.4 Solução de fundação com sapatas indi-
viduais de concreto armado moldado no 
local

Fig. 4.5 Solução de fundação em tubulões

Fundação sapata para torre DFN
Reaterro 

compactado

47
5

230

90

50

58

Solo

Rocha
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5Soluções típicas para outras torres 
(telecomunicações, TV, rádio)

Neste capítulo, serão abordadas as torres de telecomunicações, que diferem 

das anteriormente descritas apenas pelos requisitos de rigidez (menores que os 

dos aerogeradores), carregamentos, muitas vezes dificuldade de acesso ao local 

de implantação e por se tratar de casos isolados de estrutura única, com suas 

implicações quanto ao custo.

Serão apresentadas soluções para elementos isolados de torres e/ou postes 

de telecomunicações, mostrando padrões de soluções.

As soluções típicas de fundações para torres e/ou postes de telecomunica-

ções são as seguintes:

 • diretas;

 • tubulões;

 • profundas (estacas):

 { escavadas;

 { hélice contínua monitorada;

 { pré-moldadas;

 { metálicas;

 { raiz.

Essas soluções são as mesmas utilizadas para os aerogeradores, com requi-

sitos de desempenho menos estritos, especialmente os referentes à rigidez, e 

detalhes especiais no caso de postes.

5.1 Casos de obras
Apresentam-se casos reais de obras com as diversas soluções projetadas e 

executadas, descrevendo a motivação do uso das opções de fundações.

Na Fig. 5.1 é mostrada uma solução em fundação direta para um poste 

(elemento pré-moldado) com 35 m de altura, com o cálice semiembutido na 

placa. Essa solução é apropriada quando o solo superficial tem adequada 

capacidade de carga e não ocorre nível de água que dificulte a implantação do 

cálice na região inferior da placa.

A Fig. 5.2 exibe uma solução de fundações para uma torre de telecomuni-

cações com 66 m de altura constituída por bloco circular apoiado em 12 estacas 
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Na Fig. 5.10 é exibida uma solução em estacas escavadas de 90 cm de 

diâmetro, com 14 m escavados, para uma torre em estrutura tubular de 

N. máx. = 419 t
N. mín. = 386 t
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Fig. 5.10 Fundações em estacas escavadas de 90 cm de diâmetro, com 14 m escavados, para torre com 86 m 
de altura
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6Investigação do subsolo

A solução tecnicamente adequada e segura das fundações de torres de qualquer 

natureza depende fundamentalmente do conhecimento do subsolo sobre o 

qual esses elementos estão apoiados.

Muitas vezes, por motivos de prazos e custos, a investigação é limitada 

e insuficiente para prover soluções seguras. É do domínio do conhecimento 

prático que os custos necessários para uma investigação adequada do subso-

lo ocorrerão ou na investigação propriamente dita, como investimento, ou na 

solução dos problemas decorrentes de investigação insuficiente, como custo.

Problemas típicos decorrentes do mau conhecimento do subsolo são:

 • escolha de solução inadequada;

 • problemas ou dificuldades construtivas, dificultando ou mesmo 

impedindo sua implementação, com a necessidade de alteração do 

sistema construtivo das fundações, ou causando custos complementa-

res  de retrabalhos;

 • comportamento insatisfatório das fundações sob carga, como recal-

ques excessivos, deslocamentos horizontais inaceitáveis ou mesmo o 

colapso da estrutura decorrente de análise não condizente com as reais 

condições do subsolo.

Estruturas mais simples têm os requisitos de segurança contra a ruptura 

como o único critério técnico de projeto, e certamente o programa de investi-

gação será mais limitado.

Para fundações em geral, a profundidade a ser explorada depende não só 

das características do subsolo, mas também do tipo de solução a ser adotada 

(fundações superficiais ou profundas). Entretanto, ao ser estabelecido o progra-

ma de investigação, as opções ainda não são definidas.

Para os casos de torres de aerogeradores, existem várias indicações na 

prática internacional, como apresentado na seção 6.2.

O programa de investigação do subsolo deve fornecer todos os dados 

necessários para a identificação de eventuais solos problemáticos (expansi-

vos, colapsíveis, cársticos), informações para a escolha adequada do sistema 

construtivo, e dados para a verificação de segurança contra a ruptura e para 

a determinação de deslocamentos verticais e horizontais das fundações sob 

carga, de acordo com as exigências de desempenho das torres. Torres para 

diferentes finalidades têm diferentes requisitos de desempenho.
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7
Obtenção de propriedades dos solos 

para projetos preliminar e executivo 
de aerogeradores – alternativas 

disponíveis para prospecção do subsolo

7.1 Ensaios in situ
Uma vez conhecida a posição dos aerogeradores – em geral definida pelas 

características de geração de energia e por outras condições não geotécnicas –, 

o próximo passo é definir o perfil de propriedades mecânicas das camadas para 

a montagem dos modelos de cálculo para cada posição de torre, ou seja, o perfil 

de projeto.

Para essa etapa, é necessário avaliar os resultados da investigação geotéc-

nica, cujo tipo, quantidade e profundidade de solo prospectada deverão estar 

relacionados às características geométricas do projeto e à complexidade hidro-

geológica do local. A interpretação de uma quantidade adequada de dados 

permitirá escolher e dimensionar de forma correta o tipo de solução.

Entre os procedimentos disponíveis na prática nacional, o mais comum é a 

sondagem de simples reconhecimento (SPT), com algumas sofisticações recente-

mente introduzidas no mercado, como o hollow stem auger, que permitem amostra-

gem contínua. Geralmente, o ensaio se estende até o “impenetrável”, definido 

tipicamente como a resistência NSPT > 50 golpes, associada à presença de materiais 

rochosos intemperizados, blocos ou areias muito densas. Outras técnicas de 

perfuração e de coleta de amostras deverão ser empregadas se a profundidade de 

ocorrência do limite solo/rocha alterada for muito superficial, para a identificação 

das condições reais do subsolo em profundidade (sondagens rotativas).

Podem ser encontradas na literatura numerosas correlações entre NSPT 

e valores de propriedades mecânicas de resistência ou deformabilidade. Em 

alguns casos, o número NSPT obtido no ensaio, dependendo da origem da corre-

lação, poderá necessitar de correções relacionadas com a eficiência de ensaio 

e o nível de tensões geostáticas. Esse resultado deverá ser usado com critério, 

somente para anteprojeto, uma vez que o cálculo de recalques e a deformabili-

dade das bases são elementos essenciais ao dimensionamento.

O ensaio de penetração estática ou conepenetração (CPT) permite um 

reconhecimento rápido e eficiente do perfil de subsolo. De forma geral, o perfil 

contínuo de resultados em unidades de engenharia (kgf/cm2 ou kPa) possibilita 

o emprego de modelos de interpretação racionais. A limitação de parada, ou 

limite de penetração, encontra-se na presença de materiais rochosos, rocha 

intemperizada ou camadas espessas de areias muito densas. No caso de solos 
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94 |  Fundações de torres

carregamento, índice de vazios, estrutura do solo e história de tensões conduz 

à não linearidade do comportamento tensão-deformação.

Em laboratório, pode ser obtido de resultados de ensaios triaxiais (tipica-

mente E50%) ou, de forma indireta, de ensaios oedométricos (adensamento). Em 

campo, pode ser estimado com base em sondagens de simples reconhecimen-

to (SPT), ensaio de cone (CPT), ensaios pressiométricos (PMT), de dilatômetro 

(DMT) ou sísmicos.

Entre os fatores que influenciam o valor de cálculo do módulo de elasti-

cidade, uma figura típica da literatura ilustra a influência da magnitude das 

tensões cisalhantes (ou, visto sob outro ângulo, das deformações cisalhantes 

(γ)) geradas pelo carregamento sobre a degradação da rigidez inicial (Go) do 

solo (Fig. 7.5).
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Fig. 7.5 Dependência da rigidez do solo com o nível de deformação cisalhante
Fonte: Atkinson e Sallfors (1991).

A Fig. 7.6 mostra o domínio de deformações para o caso dos aerogeradores.

Serão apresentadas algumas indicações que podem ser úteis, no contexto 

de aplicações práticas de engenharia, para a seleção do tipo de ensaio a empre-

gar e a escolha de valores de referência de cálculo da rigidez do solo.

7.3.4 Ensaios SPT
A dependência da rigidez do solo com a estrutura das partículas, a história de 

tensões e a amplitude de carregamento, entre outros, fazem com que as corre-

lações entre módulo de elasticidade e NSPT (onde o solo é ensaiado a grandes 

deformações) devam ser usadas com cautela. Na literatura, podem ser encon-

tradas correlações entre NSPT e E ou G para diferentes níveis de deformação e 

para diferentes tipos de solo.
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Em algumas situações geológicas, são encontrados materiais ou condições 

anômalas quanto ao comportamento usual dos solos quando saturados ou 

quanto à sua continuidade. Como exemplos, podem ser mencionados os solos 

colapsíveis, os solos expansivos, as rochas cársticas e a ocorrência de matacões. 

Será apresentada uma breve descrição de como eles podem ser identificados, 

bem como de seu comportamento específico.

8.1 Solos colapsíveis
A ocorrência de solos com comportamento especial, sensíveis a variações no 

grau de saturação do terreno, é extremamente importante para a adequada 

escolha da solução de fundações de aerogeradores. Nesse grupo estão os solos 

colapsíveis, definidos como “materiais que apresentam uma estrutura metaes-

tável, sujeita a rearranjo radical de partículas e grande variação (redução) 

volumétrica devido à saturação, com ou sem carregamento externo adicional”.

O colapso ocorre em razão de um rearranjo das partículas, com variação 

de volume, causado pelo aumento do grau de saturação do solo, sendo depen-

dente das seguintes condições (Barden; McGown; Collins, 1973):

 • estrutura do solo parcialmente saturada;

 • tensões existentes para desenvolver o colapso;

 • rompimento dos agentes cimentantes.

Entre os solos colapsíveis, encontram-se alguns solos porosos tropicais, 

especialmente os originários de rochas graníticas e outras rochas ácidas. Os 

solos porosos superficiais podem ser particularmente colapsíveis, pois têm alta 

permeabilidade e a água da chuva percorre seus vazios sem saturá-los – com o 

aumento do teor de umidade até um valor crítico, esses solos podem perder sua 

estrutura de macrovazios por colapso estrutural.

Vargas (1973, 1974) ensaiou amostras que foram inicialmente adensadas 

na umidade natural sob vários níveis de carregamento. Quando os recalques 

cessaram, as amostras foram inundadas. Recalques adicionais apareceram 

devido à saturação das amostras, cuja magnitude reduz com o aumento das 

pressões externas aplicadas. A partir de certo nível de carregamento, não 

mais se observava colapso. Segundo Vargas (1973), possivelmente existe uma 

pressão a partir da qual as ligações fracas da estrutura são destruídas, não 

Solos problemáticos 8
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                 Quadro 8.1 Potencial de colapso associado ao nível de patologia

Potencial de colapso (%) Severidade do problema

0-1 Nenhuma

1-5 Problema moderado

5-10 Problemático

10-20 Muito problemático

>> 20 Excepcionalmente problemático

Fonte: Jennings e Knight (1975).

Um apanhado amplo sobre o tema pode ser encontrado em Ferreira et al. 

(1989). Nos Quadros 8.2 e 8.3, apresenta-se a localização de solos colapsíveis e 

expansivos no Brasil segundo esses autores, com inclusões de dados de Milititsky 

e Dias (1986).

Quadro 8.2 Algumas ocorrências de solos colapsíveis no Brasil

Região do 
Brasil

Número 
no mapa Município/Estado Referência Origem/classe pedológica

Norte

1 Manaus (AM) Dias e Gonzales (1985) Formação Barreira/Latossolo

2 Belém (PA) Santos Filho et al. (2005) Formação Barreira/Latossolo

3 Palmas (TO) Ferreira et al. (2002) Formação Pimentais/coluvial

Nordeste

4 Parnaíba (PI) Riani e Barbosa (1989) Eólico/areia quartzosa

5 Natal (RN)
Santos Júnior e Araújo 
(1999)

Eólico/areia quartzosa

6 João Pessoa (PB) Martins et al. (2004) Formação São Martins

7 Sape (PB) Martins et al. (2004) Formação Barreira

8 Areia (PB) Martins et al. (2004) Formação Barreira

9 e 10 Recife (PE) Ferreira (1997)
Formação Barreira/Latossolo e 
aluvial/arenito

11 Gravatá (PE) Ferreira (1989) Complexo Carnaíba/podzólico

12 Carnaíba (PE) Ferreira (1989)
Complexo Monteiro/Bruno Não 
Cálcico

13 e 14 Petrolândia (PE) Ferreira (1989)
Formação Marizal/areia 
quartzosa

15 Cabrobó (PE) Ferreira et al. (2007)

16 e 17 Sta. M. B. Vista (PE) Ferreira e Teixeira (1989) Granitoides diversos/podzólicos

18 Petrolina (PE)
Aragão e Melo (1982), 
Ferreira (1989)

Aluvial/areia quartzosa

19 Rodelas (BA) Ferreira (1988)
Formação Tacaratu/areia 
quartzosa

20
Bom Jesus da Lapa 
(BA)

Mendonça (1990)
Formação Vazantes e aluviões/
areia quartzosa e Latossolo
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Fig. 8.6 (A) Vazios cársticos observados em escavação para a implantação de base e (B) programa de injeções 
para o caso de base projetada sobre local com vazios cársticos
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Em geral, o projeto de fundações de aerogeradores ocorre em etapas e conside-

ra aspectos diversos, tanto estruturais quanto geotécnicos.

Os aspectos estruturais são constituídos pela determinação das cargas 

atuantes, pela resposta da estrutura quando considerada a rigidez das funda-

ções e pelo dimensionamento estrutural do bloco e das estacas, quando parte 

da solução.

Do ponto de vista geotécnico, são levados em conta a resistência (capaci-

dade de carga) e os deslocamentos previstos das fundações para as diferentes 

condições de carregamento atuantes – tipicamente, estado-limite de serviço 

(ELS) e estado-limite último (ELU).

9.1 Requisitos de projeto
Como qualquer solução de fundações, do ponto de vista técnico o projeto de 

fundações de aerogeradores deve abranger os seguintes itens:

 • garantir a segurança do sistema estrutura × fundação para todas as 

condições de carregamento;

 • atender às condições de comportamento, de forma que os deslocamen-

tos provocados pelos diferentes carregamentos não afetem o funciona-

mento do sistema;

 • atender a requisitos de durabilidade, garantindo a funcionalidade ao 

longo da vida útil prevista da estrutura;

 • atender a requisitos de sustentabilidade, novo condicionante na 

engenharia de fundações.

Do ponto de vista da exequibilidade, no caso dos parques de aerogeradores 

a solução ideal é aquela que usa preferencialmente o mesmo sistema de funda-

ções para todas as bases, ou pelo menos o mesmo bloco, se a solução utilizar 

estacas.

9.2 Etapas de projeto
O dimensionamento das fundações começa pela escolha do sistema a ser utili-

zado, e, depois dessa definição, é feito o anteprojeto ou projeto preliminar. Uma 

vez que este tenha sido aceito, parte-se para o projeto executivo, incluindo 

especificações e elementos de fiscalização e controle.

Projeto de fundações 
de aerogeradores9
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9.9.9 Dimensionamento estrutural das estacas – norma brasileira
A questão do dimensionamento estrutural das estacas também é abordada em 

detalhe pela NBR 6122 (ABNT, 2010), conforme apresentado no Boxe 9.2.

Boxe 9.2 Dimensionamento estrutural das estacas segundo a NBR 6122
8.6.3  Estacas de concreto moldadas in loco

As estacas ou tubulões, quando solicitados a cargas de compressão e tensões limitadas 

aos valores da Tabela 4, podem ser executados em concreto não armado, exceto quanto à 

armadura de ligação com o bloco. Estacas ou tubulões com solicitações que resultem em 

tensões superiores às indicadas na Tabela 4 devem ser dotadas de armadura que deve ser 

dimensionada de acordo com a ABNT NBR 6118.

À resistência característica do concreto fck deve ser aplicado um fator redutor de 0,85, para 

levar em conta a diferença entre os resultados de ensaios rápidos de laboratório e a resistência 

sob a ação de cargas de longa duração.

O traço especificado nos anexos normativos pode resultar em concreto com fck superior 

ao utilizado para o cálculo estrutural das estacas. A especificação dos traços apresentada nos 

anexos normativos visa obter concreto que garanta qualidade e propriedades como trabalha-

bilidade, durabilidade, baixa permeabilidade, porosidade, baixa segregação etc., levando em 

consideração as condições particulares de concretagem, como, por exemplo, o lançamento de 

grande a grande altura.

Tabela 4 Estacas moldadas in loco: parâmetros para dimensionamento

Tipo de estaca

fck
d 

máximo 
de 

projeto 
MPa

γf γc γs

Comprimento útil mínimo 
(incluindo trecho de ligação 
com o bloco) e porcentagem 

de armadura mínima

Tensão média 
atuante abaixo da 
qual não é neces-

sário armar (exceto 
ligação com o bloco)

MPaArmadura
%

Comprimento
m

Hélice/hélice de 
deslocamentoa 20 1,4 1,8 1,15 0,5 4,0 6,0

Escavadas sem 
fluido

15 1,4 1,9 1,15 0,5 2,0 5,0

Escavadas com 
fluido

20 1,4 1,8 1,15 0,5 4,0 6,0

Straussb 15 1,4 1,9 1,15 0,5 2,0 5,0
Frankib 20 1,4 1,8 1,15 0,5 Armadura integral -
Tubulões não 
encamisados

20 1,4 1,8 1,15 0,5 3,0 5,0

Raizb,c 20 1,4 1,6 1,15 0,5 Armadura integral -
Microestacasb,c 20 1.4 1.8 1.15 0.5 Armadura integral -
Estaca trado 
vazado 
segmentado

20 1,4 1,8 1,15 0,5 Armadura integral -

a Neste tipo de estaca o comprimento da armadura é limitado devido ao processo executivo.
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10.1 Requisitos de desempenho – escolha do tipo de solução
Como requisitos de desempenho das fundações de linhas de transmissão, a 

questão da segurança à ruptura prevalece. Essas estruturas normalmente têm 

limitação de deslocamentos pouco rigorosa (1%) como elemento a ser conside-

rado no cálculo. A Fig. 10.1 mostra a recomendação de Trautmann e Kulhawy 

(1988) para o projeto de fundações rasas sujeitas ao arrancamento.
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Fig. 10.1 Recomendação de Trautmann 
e Kulhawy (1988) para arran-
camento de fundações diretas

As fundações são submetidas a esforços de tração, de compressão e 

horizontais e devem apresentar condições adequadas de segurança.

A escolha do tipo de solução, como em qualquer caso de fundações de 

estruturas, depende das condições do subsolo, das cargas, da prática regio-

nal e das condições de acesso ao local das torres, além da disponibilidade de 

materiais e técnicas. Como o número de elementos que requerem fundações 

para cada torre é limitado – usualmente quatro –, a questão de instalação 

de equipamento condiciona muitas vezes o custo. Pela localização usual das 

linhas de transmissão, muitas vezes a condição de acesso acaba condicionando 

a escolha do tipo de solução.

Um aspecto a ser avaliado na escolha do tipo de solução é a condição de 

estabilidade do maciço onde a torre será implantada. A Fig. 10.2 mostra uma 

Projeto de fundações de linhas 
de transmissão 10
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A questão da confiabilidade da previsão da capacidade de carga de estacas será 

discutida por meio dos seguintes aspectos: comparações de valores previstos 

pelos diferentes métodos de cálculo com valores medidos de capacidade de 

carga (resistência), resultados de previsões de desempenho com a participa-

ção de especialistas internacionais, verificação da variabilidade de resposta de 

estacas supostamente idênticas e variabilidade de subsolo que pode ser encon-

trada nesse tipo de projeto.

11.1 Comparações de valores previstos com valores medidos de 
capacidade de carga
O projeto de fundações envolve sempre graus de incerteza variáveis e significa-

tivos, que necessariamente precisam ser levados em conta nos projetos.

As fontes de incerteza podem ser identificadas nas seguintes categorias:

 • incertezas na estimativa das cargas e seus efeitos;

 • incertezas associadas à variabilidade natural do solo;

 • incertezas na avaliação das propriedades dos geomateriais;

 • incertezas associadas com o grau de acuidade dos métodos de análise 

dos reais comportamentos da fundação, da estrutura e do solo ao qual 

as cargas serão transferidas.

Os métodos de cálculo, ou suas abordagens, levam esses aspectos em 

conta por meio da adoção de fatores de segurança adequados. A quantificação 

dessas incertezas é feita pela adoção de fatores de segurança globais, ou, no 

caso de cálculo pelos estados-limites, usam-se fatores de segurança parciais 

nas cargas.

De forma geral, a variabilidade natural do subsolo e a determinação das 

propriedades das camadas para uso no cálculo constituem as maiores fontes 

de incerteza.

A questão dos erros humanos ou das omissões que podem ocorrer na 

prática não é considerada ou coberta pelos fatores de segurança do projeto. 

Esses erros são resolvidos por meio do controle de qualidade, necessariamente 

realizado de forma independente dos executantes ou autores.

Possivelmente, erros dessa natureza são responsáveis pelo maior número 

de problemas em engenharia de fundações.

Confiabilidade da previsão da 
capacidade de carga de estacas – 
valores previstos × medidos

11
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200 |  Fundações de torres

Método proposto: M = 0,92; σ = 0,61
Aoki-Velloso: M = 1,18; σ = 0,87
Décourt-Quaresma: M = 1,04; σ = 0,61
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Fig. 11.8 Comparação entre métodos para estacas escavadas
Fonte: Lobo (2005).

11.2 Evento de previsões internacional – Araquari (SC)
Em um evento internacional de previsão de desempenho em um ensaio de 

prova de carga estática lenta (Alves, 2014) de uma estaca escavada instru-

mentada, executada no Campo Experimental de Araquari (SC), com o uso de 

polímero em solos granulares, mostrou-se a variabilidade de métodos e valores 

das estimativas de previsão da curva carga × recalque da estaca, bem como a 

variabilidade da distribuição da mobilização da resistência ao longo do fuste 

e da base com o carregamento. A estaca ensaiada tinha 100 cm de diâmetro 

e 24 m de comprimento, e participaram do evento 72 equipes das mais varia-
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Fig. 11.7 Diagrama de dispersão 

de carga total medida × carga 
total prevista para estacas hélice 
contínua
Fonte: Lobo (2005).
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Neste capítulo serão apresentados os itens descritos a seguir, importantes para 

a avaliação das fundações, garantindo que sejam executadas de acordo com as 

premissas de projeto:

 • ensaios de placa;

 • ensaios em tirantes e chumbadores;

 • controle executivo de estacas;

 • ensaios em estacas, ensaios de integridade;

 • causas e consequências de problemas em estacas.

Considerando a normalização brasileira que rege o projeto e a execução 

de fundações (NBR 6122 – ABNT, 2010), bem como a responsabilidade quanto à 

segurança das torres de aerogeradores e questões de rastreabilidade e segurança 

envolvidas em certificação e seguro, é fundamental o estabelecimento de dados 

objetivos para a certificação das fundações construídas. Os elementos de contro-

le e acompanhamento, estabelecidos ainda na etapa de detalhamento do projeto 

executivo, devem ser observados e submetidos à fiscalização e ao projetista para 

a liberação dessa etapa e para permitir a construção do bloco, uma vez atendidos 

os requisitos de qualidade dos elementos de fundação – sejam eles o solo na base 

da fundação, tirantes ou ancoragens, material estabilizado ou tratado, sejam eles 

estacas de diferentes tipos executadas de acordo com o projeto.

12.1 Soluções em fundações diretas
12.1.1 Ensaios de placa
Para os casos em que são utilizadas fundações diretas, alguns fornecedores 

exigem a liberação do terreno de fundação por um engenheiro geotécnico. 

Como, em inúmeros casos, os parques se localizam em locais distantes, de 

difícil acesso, e a cronologia de liberação das bases se estende ao longo de certo 

tempo, uma prática objetiva alternativa e recomendada é a realização de provas 

de carga em placa (NBR 6489 – ABNT, 1984). Essa prática permite determinar a 

rigidez do material da base e fornece um elemento objetivo para que o terreno 

seja liberado para a execução da fundação direta.

Os ensaios de placa devem ser feitos com carga máxima na placa equiva-

lente ao dobro daquela que origina a tensão de projeto adotada, com seus 

resultados submetidos à fiscalização e ao projetista para análise e liberação.

Construção – ensaios 
para certificação12
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Se os procedimentos de acompanhamento e controle das fundações duran-

te o processo construtivo apresentam não conformidades ou problemas que 

poderão comprometer o desempenho e a segurança das bases, será necessária 

uma tomada de decisão sobre a remediação adequada para garantir a seguran-

ça em longo prazo. Deverão ser indicados procedimentos complementares 

de investigação e, se necessário, projeto e execução de reforços, ou mesmo a 

alteração do sistema de fundações. Essa etapa de tomada de decisão deve ser 

estabelecida no menor prazo possível, uma vez que, após determinadas fases 

construtivas, sua solução se torna extremamente complexa e cara.

13.1 Bases estaqueadas
Durante o processo construtivo do estaqueamento, antes da execução do bloco 

de coroamento, é relativamente simples a execução de elementos complemen-

tares ao projeto original, internamente ao bloco, sem que se causem atrasos 

maiores e/ou custos excessivos. Nessa condição de inexistência de bloco, o 

acesso ao local é mais fácil, e elementos complementares podem ser construí-

dos após a verificação de seu efeito nas solicitações, no estaqueamento e na 

estabilidade e dimensionamento do bloco.

Considerando esses motivos, todos os ensaios e elementos de acompa-

nhamento de execução de solução estaqueada devem ser imediatamente 

comunicados ao projetista em caso de não conformidade.

O programa de liberação das fundações deve fazer parte das especifica-

ções do projeto, de forma a garantir que as condições “como construídas” (as 

built) das fundações sejam do conhecimento do projetista, para que ele possa 

avaliar sua adequação e a segurança da obra sendo construída.

13.2 Causas de problemas em estacas
Como apresentado em detalhes por Milititsky, Consoli e Schnaid (2015), proble-

mas de fundações podem ser originários ou ocorrer nos seguintes períodos da 

vida das fundações: etapa de investigação do subsolo, etapa de análise e projeto 

e durante a construção.

Problemas originados na etapa de investigação do subsolo em torres de 

aerogeradores podem ser devidos à execução das sondagens em locais que não 

Causas e consequências de 
problemas em estacas 13
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