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RESUMO 
 
A segurança absoluta de uma estrutura não pode ser garantida devido ao conhecimento 

limitado. As análises de fiabilidade estudam a probabilidade de ocorrer um determinado 
comportamento de uma estrutura, com base no conhecimento das incertezas e aleatoriedades 
da geometria do problema, propriedades constitutivas e ações. As vantagens de uma análise 
de fiabilidade são a quantificação da probabilidade de ocorrência e a obtenção de informação 
sobre os parâmetros que mais influenciam o comportamento em estudo. A teoria da 
fiabilidade evoluiu a partir de outras áreas, sendo já correntemente aplicada à engenharia 
estrutural. No entanto, na engenharia geotécnica, esta requer uma adaptação especial para 
poder lidar com a aleatoriedade natural dos solos. Dificuldades na aplicação deste tipo de 
análises em ambiente geotécnico têm levado a que os engenheiros desta área ainda não 
estejam habituados a fazer aplicações regulares deste tipo de metodologias, que recorrem ao 
uso da probabilidade e estatística. No entanto, devido à nova regulamentação e a 
preocupações sociais, começa a existir necessidade de os engenheiros geotécnicos 
aumentarem a sua capacidade de lidar com as incertezas de uma forma mais racional, 
acrescentando que tal iria também ajudar na tomada de decisões. Neste contexto, o presente 
trabalho tem como objetivo exibir duas abordagens simples, baseadas em fiabilidade, para 
avaliar a capacidade de carga de estacas carregadas verticalmente, sendo no final apresentado 
um caso de estudo. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O nosso conhecimento limitado e incapacidade de prever com rigor as condições 

futuras impossibilitam uma garantia absoluta da segurança de uma estrutura. Assim, o 
principal objetivo de um engenheiro é minimizar e controlar os riscos a um nível aceitável, da 
forma mais económica possível. Para tal, as análises de fiabilidade (AF) são correntemente 
utilizadas, especialmente na engenharia estrutural, e têm o propósito de conhecer a 
probabilidade de um determinado comportamento através da introdução das várias incertezas 
do problema. 

Numa análise de fiabilidade, um sistema pode ser avaliado por diferentes métodos, 
cada um com um determinado nível de rigor. Normalmente, os níveis considerados são cinco 
(ver Tabela 1), e denominam-se como descrito seguidamente: 

 
 AF nível zero: métodos determinísticos; refere-se à forma tradicional de 

dimensionamento, onde as variáveis aleatórias (VA) são consideradas como 
determinísticas e as incertezas são tidas em conta através de um coeficiente de 
segurança (CS) global; 
 

 AF nível I: métodos semiprobabilísticos, onde as fórmulas aplicadas são 
determinísticas e os valores representativos das VA (estatisticamente determinados) 
são multiplicados por CS parciais. Estes CS são calibrados através de AF nível II ou 
III; 

 
 AF nível II: métodos probabilísticos aproximados; as VA são caracterizadas pela sua 

distribuição e parâmetros estatísticos (média e desvio padrão (DP) ou coeficiente de 
variação [COV = DP / média]) e a avaliação probabilística da segurança é feita através 
de técnicas numéricas aproximadas; 

 
 AF nível III: análises probabilísticas puras, que têm em conta todas as características 

probabilísticas das VA (média, DP e função de distribuição da probabilidade (PDF)). 
Quando o problema é complexo, e a solução matemática é complicada de determinar, 
são utilizados métodos de simulação; 

 
 AF nível IV: análises de risco, onde as consequências (custos materiais e não 

materiais) do fracasso ou rotura são tidas em conta; aqui o risco é usado como medida 
de fiabilidade (consequências multiplicadas pela probabilidade de rotura). 

 
Os novos regulamentos, como os Eurocódigos na Europa, as especificações dos 

Estados Unidos da América, Load and Resistance Factor Design (Paikowsky, 2004), o 
regulamento Limit State Design no Canadá (Becker, 1996a,b) ou Geo-code 21 (Japanese 
Geotechnical Society) no Japão (Honjo et al. 2005 e 2009), incorporam já nas metodologias 
de dimensionamento uma avaliação da segurança baseada em probabilidade e estatística. 
Estas propostas visam ter em conta as principais incertezas de dimensionamento, permitindo o 
conhecimento e controlo da probabilidade de rotura. 
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Tabela 1 – Níveis de fiabilidade 

Informação tida em conta Nível de fiabilidade 
Zero I II III IV 

Parâmetros geotécnicos      
Método de cálculo 
(determinístico)      

Parâmetros de dimensionamento 
  (base estatística)      

Variabilidade dos parâmetros      
           - média e DP      
           - PDF      
Custos      

Tipo de análise: CS 
global 

CS 
parcial 

p.ex.: 
FORM* 

p.ex.: 
MCS** Risco 

* Método de fiabilidade de primeira ordem (First Order Reliability Method) 
** simulações de Monte Carlo (Monte Carlo Simulations) 

 
1.1. Análises de fiabilidade em geotecnia e no dimensionamento de estacas 

 
A teoria da fiabilidade evoluiu a partir de outras áreas, tais como a aeroespacial e a de 

estruturas, requerendo especial adaptação para lidar com o ambiente geotécnico. Devido à 
origem natural dos materiais com que se trabalha, os problemas de engenharia geotécnica têm 
um variado número de aspetos particulares, como por exemplo: 

 pode haver necessidade de avaliar o COV para o local em específico; 
 existe a necessidade de ter sempre em atenção a influência que a quantidade de 

amostras analisadas tem na quantificação da média e DP dos parâmetros geotécnicos; 
 podem ser obtidos COV relativamente altos; 
 alguns parâmetros geotécnicos poderão estar correlacionados; 
 e, sendo que as propriedades do solo variam de ponto para ponto, é necessária a 

consideração da correlação espacial. 
Além disso, o baixo investimento na caracterização dos solos e a ausência de ensaios 

de carga de estacas, faz com que a caracterização necessária para um dimensionamento com 
base em AF seja difícil de obter.  

Este tipo de complexidades tem vindo a atrasar a adoção de métodos probabilísticos na 
área geotécnica. No entanto, cada vez mais a engenharia geotécnica deve lidar com os termos 
como "variáveis aleatórias" (VA), "índice de fiabilidade" (β) ou "probabilidade de rotura" (pf) 
visando a abordagem das incertezas de uma forma mais racional e as tomadas de decisão, 
ponto extremamente importante em engenharia geotécnica. 

Apesar de tudo, um número considerável de estudos tem sido realizados aplicando 
análises de fiabilidade a estacas na última década, nomeadamente na ajuda de tomada de 
decisões (Yang, 2006), na investigação de variabilidade (Fenton e Griffiths, 2007; Cherubini 
e Vessia, 2007), na comparação da fiabilidade alcançada com as diversas metodologias de 
dimensionamento (Foye et al., 2004) e na calibração dos valores de coeficientes de segurança 
(Wang et al., 2011).  

Entre os mais referidos, encontra-se o trabalho de Honjo e seus colaboradores, 
aplicando AF aos exemplos do ETC10 – European Technical Committee 10 da ISSMGE 
(Honjo et al., 2010; Honjo et al., 2011), e os estudos de Phoon sobre as metodologias de AF e 
valores de COV (Phoon et al., 1995; Phoon & Kulhawy, 1999a,b; Phoon, 2008). 

Estes estudos concluem que, na maior parte dos casos, os coeficientes de segurança 
utilizados no dimensionamento não satisfazem automaticamente os níveis de fiabilidade 
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recomendados. Os autores desta área acreditam que as AF são uma ferramenta importante, 
que pode ajudar os engenheiros geotécnicos.  

 
1.2. Informações de valor 

 
As análises de fiabilidade (AF) quantificam a probabilidade de um determinado 

acontecimento ou comportamento. As AF dão informação sobre os parâmetros que mais 
influenciam esse comportamento, permitem a determinação das possíveis causas responsáveis 
pelos efeitos adversos sobre a estrutura, e possibilitam um controlo do risco. Os estudos de 
fiabilidade podem otimizar os esforços associados à investigação e recolha de informação 
necessária para caracterização das VA (variáveis aleatórias). Com análises de sensibilidade da 
probabilidade de rotura às várias variáveis é possível a determinação daquelas mais 
importantes e influentes no projeto. Serão essas as variáveis que devem ser mais 
profundamente caracterizadas e estudadas. 

Para além disso, e ao contrário da engenharia estrutural, o procedimento tradicional de 
dimensionamento geotécnico consiste ainda em introduzir as incertezas por meio de 
coeficientes de segurança globais elevados, baseados na experiência (nível zero de AF). No 
entanto, esta forma de tratar as incertezas não apresenta uma base racional para compreender 
a sua influência no dimensionamento e resultado final. 

Com base no que foi referido, o presente trabalho tem como objetivo demonstrar as 
potencialidades das técnicas de fiabilidade de uma forma simples e prática (Kieu Le, 2008 e 
Honjo et al., 2010) a um exemplo de uma estaca carregada verticalmente. Além disso, este 
trabalho tenta explicar como um engenheiro pode obter informações valiosas e importantes, 
como as incertezas mais influentes no dimensionamento de uma estaca ou as dimensões 
mínimas ou carga máxima que levam a uma probabilidade de rotura previamente estabelecida 
e requerida. 

 
 

2. ANÁLISES DE FIABILIDADE 
 
Será apresentada de seguida uma metodologia de análise de fiabilidade, que tenta 

eliminar a perda de compreensão intuitiva do problema (Honjo et al., 2010) ao introduzir as 
incertezas das variáveis do problema para determinação da probabilidade de rotura. 

Os níveis de fiabilidade zero e I são, como já foi referido, relativos à introdução de 
coeficientes de segurança. Os níveis II, III e IV são aqueles que introduzem efectiva e 
directamente as incertezas. A diferença entre os níveis II, III e o IV é a introdução dos custos, 
obtendo-se uma análise de risco, muito mais completa. 

Para a realização de uma análise de fiabilidade, independentemente do nível a adotar, 
nível II ou III, os principais passos são idênticos para qualquer tipo de problema (estrutura): 

1. selecionar o índice de fiabilidade alvo ou probabilidade de rotura aceitável a partir dos 
regulamentos (por exemplo: CEN, 2002) ou estruturas existentes → β ou pf; 

2. identificar os modos de rotura e formular suas funções → funções de desempenho; 
3. definir modelos de cálculo para determinar a resistência do problema → modelo e 

respetivo erro; 
4. descrever as incertezas (identificar os valores determinísticos e VA, assim como os 

respetivos tipos de distribuição, parâmetros estatísticos e dependências entre variáveis) 
→ média, DP, PDF e possível matriz de correlação/covariância; 

5. e por último, estimar a fiabilidade de cada modo de rotura (definido em 2.), através de 
aproximações (nível II) ou simulações (nível III), comparando-a com a fiabilidade 
alvo definida no passo 1. 
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Cada um destes passos terá as suas particularidades e especificidades, dependendo do 
tipo de problema (estrutura) em mãos. Uma explicação mais detalhada e a aplicação ao 
dimensionamento de uma estaca são apresentadas seguidamente. 

 
2.1. Índice de fiabilidade e probabilidade de rotura 

 
Os valores recomendados para o índice de fiabilidade segundo o Eurocódigo 0 (CEN, 

2002), são apresentados no Tabela 2. 
 

Tabela 2 – Valores recomendados pelo Eurocódigo 0 (CEN, 2002) para o índice de 
fiabilidade, considerando um tempo de vida útil de 50 anos 

 RC1  RC2  RC3 
Estado limite: Último  Último Fadiga Serviço  Último 

Mínimo β 
pf 

correspondente  

4.3 
8.5×10-6  3.8 

7.2×10-5 
1.5 - 3.8 

- 

1.5 
(irreversível) 

6.7×10-2 
 3.3 

4.8×10-4 

 
A relação entre o índice de fiabilidade e a probabilidade de rotura é dada pela eq.(1). 
 

)1()(

)(1)(
11 pfpf

pf







  

(1) 
Onde Φ é de função de distribuição acumulada normal com média 0 e variância 1, β é 

o índice de fiabilidade e pf é a probabilidade de rotura correspondente. 
 
Neste trabalho, como referência, foi considerada uma classe de fiabilidade média 

(RC2) e estado limite último. Assim, o valor recomendado para o índice de fiabilidade é de 
3.8. 

 
2.2. Função de desempenho 

 
A função de desempenho descreve a resposta de um sistema num determinado estado 

limite (comportamento), e é uma função das várias variáveis básicas (VA). Em termos gerais, 
a função de desempenho é dada pelas Resistências menos as Ações (eq.(2)), onde cada termo 
tem diferentes VA (X) e incertezas. 

 
ERXg )(  (2) 

Onde g(X) representa a função de desempenho, R representa as resistências e E as 
ações, ou seus efeitos. 

 
A função de desempenho pode ser encontrada ou escrita na forma de forças, 

deslocamentos, tensões ou deformações e depende do tipo de estado limite (estado limite 
último ou estado limite de utilização). O objetivo é avaliar a probabilidade da região de 
rotura, ou em outras palavras, avaliar quando é que a função de desempenho é menor que zero 
(g(X)<0  R<E). 

Na análise de uma estaca, as resistências, ou até os deslocamentos, podem ser 
determinadas por métodos empíricos ou por análise de elementos finitos (software). Estes 
modelos teóricos utilizados para a determinação da resistência necessitam de conter 
informação sobre o erro (ou bias). 
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As acções são avaliadas através dos códigos, como efectuado para as estruturas, onde 
as incertezas na maior parte das vezes já estão caracterizadas. Exceptuam-se as acções como 
impulsos do solo ou forças intersticiais, que têm de ser avaliadas e as suas incertezas 
determinadas com base no conhecimento do local. 

 
2.3. Variáveis e incertezas 

 
Geralmente, as variáveis consideradas na AF geotécnicas são contínuas, assumindo 

um intervalo de valores contínuo ao longo de um domínio, com uma probabilidade associada 
(PDF) caracterizada pelos seus momentos estatísticos: média e DP ou COV. Frequentemente 
as distribuições de probabilidade das variáveis são assumidas como Normal ou Lognormal. 

Reunir toda a informação e incertezas das VA pode ser uma tarefa difícil e demorada, 
devido ao seu número, geralmente, elevado. Podem existir um elevado número de variáveis, 
no entanto apenas é necessário considerar a variabilidade daquelas mais importantes e 
influentes no comportamento em estudo (Baecher e Christian, 2003; Teixeira et al., 2011). 

Para o estudo de fiabilidade no dimensionamento de uma estaca, ou outra estrutura 
geotécnica, as incertezas são geralmente divididas da seguinte forma: 

 incertezas físicas, são as incertezas inerentes aos materiais; 
 incertezas dos modelos, que advêm das aproximações e abordagens teóricas 

(transformações e modelos de cálculo); 
 incertezas estatísticas, inclui a incerteza associada ao tamanho finito e flutuações nas 

amostras que possuímos (sempre presente); 
 erros humanos; 
 e variabilidade espacial. 

No entanto, o conhecimento de todas estas incertezas é limitado. Dados do local 
específico em estudo podem não estar disponíveis ou podem não ser suficientes para estimar a 
variabilidade. Nestes casos a incerteza pode ser caracterizada por valores de COV observados 
em outros locais semelhantes ou através da experiência do engenheiro a cargo. Nos trabalhos 
de Kulhawy e Mayne, (1990), Phoon e Kulhawy (1999a, 1999b) e Uzielli et al. (2007) podem 
consultar-se valores para o COV da variabilidade inerente dos solos, escalas de flutuação, e 
COV de erros de medição de vários ensaios. Além disso, valores típicos do COV para as 
propriedades do solo e resultados dos ensaios in situ foram compilados em Phoon et al. 
(1995), Jones et al. (2002), e mais recentemente em Phoon (2008). Mas devido à grande 
variabilidade associada a problemas geotécnicos, estas referências não são por vezes 
aplicáveis e os COV têm de ser avaliados localmente. 

Outro ponto difícil é a avaliação dos erros humanos, que muitas vezes não são 
considerados nos cálculos, não só pela dificuldade na sua obtenção mas também pelo facto de 
os métodos de AF geralmente não os incluírem. No entanto, se não for possível efetuar uma 
correta fiscalização em obra, é importante adotar nos cálculos uma margem de segurança 
adequada que tenha em conta os erros humanos. 

Finalmente, o facto de algumas VA variarem continuamente ao longo do espaço, e por 
vezes do tempo deverá também ser considerado. Essas variáveis são referidas como campos 
aleatórios, e a autocorrelação entre elas, no espaço ou no tempo, pode e deve ser considerada 
(Vanmarcke, 1977). A variabilidade espacial é normalmente ignorada devido às dificuldades 
de aplicação prática. No entanto, quando introduzida, a correlação espacial das variáveis pode 
reduzir a variabilidade dos parâmetros. Pode dizer-se que realizar análises probabilísticas sem 
considerar a correlação espacial, na direção vertical como é o caso, torna-se uma escolha 
conservadora, mas tecnicamente incorreta (Lacasse e Nadim, 1996; Kulhawy e Phoon, 1996; 
Honjo et al., 2011). 
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Na Figura 1 pode ser observado um esquema das diversas etapas e incertezas 
consideradas numa AF no dimensionamento de uma estaca. 

 

 
Figura 1 – Metodologia e incertezas consideradas no projeto de estacas baseado em 

fiabilidade, adaptado de Honjo et al. (2010) 
 

2.4. Metodologia e abordagens 
 
Depois de seguidos os passos apresentados no início deste ponto 2, definição da 

função de desempenho e caracterização das incertezas relevantes, o próximo passo é a seleção 
dos nível de AF, nível III ou II (secção 1.1), para calcular a probabilidade de rotura. 

Uma série de métodos foram já investigados em vários aspetos, inclusive com 
adaptações e melhoramentos (Phoon, 2008), no entanto, o método de fiabilidade de primeira 
ordem (First Order Reliability Method - FORM) e o método de simulação de Monte Carlo 
(MCS) são os tradicionalmente utilizados. O FORM é um método aproximado de nível II, 
enquanto que MCS é um método probabilístico puro de nível III (maior precisão).  

Neste trabalho a metodologia de nível III denominada de MCS é utilizada. Este 
método é simples e de fácil aplicação, não requer um conhecimento matemático e estatístico 
profundo e fornece uma boa compreensão para aplicação na prática de engenharia. Já o 
método FORM tem algumas limitações quando ao tipo de funções de desempenho, p.ex. 
quando estas são complexas e não é possível fazer boas aproximações com distribuições 
normais e funções lineares. 

São apresentadas duas abordagens para o dimensionamento de estacas, baseadas em 
AF, tendo a seguinte diferença:  

 enquanto que a abordagem 1 assume um valor de carga (fixo) e analisa as diferenças 
na probabilidade de rotura para diferentes comprimentos da estaca; 

 a abordagem 2, assume um comprimento fixo e calcula as probabilidades para valores 
de carga diferentes. 
Todos esses cálculos têm a mesma base e são repetidos para os diferentes 

comprimentos e cargas, semelhante a um estudo paramétrico.  
A metodologia MCS utilizada segue os seguintes passos:  

1. com base na probabilidade de rotura desejada selecionar o número de simulações → n; 
2. gerar n valores para cada VA com base nas informações da variabilidade (média, DP e 

PDF); 
3. calcular para cada geração o valor da função de desempenho; 

Solo Solo modelado Dimensionamento Resultado

Nspt

Nspt

Média ± desvio

F ’

Erros de medida Variabilidade 
espacial + 

estimativa do 
erro estatístico

Erros na 
transformação

Incertezas 
no modelo

Incertezas 
nas acções

Média ± desvio
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4. e determinar a probabilidade de rotura como a soma das simulações que falharam 
(g(X)<0) dividida pelo número total de simulações n (ver eq.(3)). 
 








  segurançaXgse
roturafalhaXgse

II
n

pf
n

0)(0
/0)(1

,1

1
 (3) 

Onde pf é a probabilidade de rotura, n é o número de simulações, I o indicador de 
falha e g(X) a função de desempenho e X representa as VA. O número de simulações deve ser 
escolhido com atenção, a sua estabilidade deve ser sempre estudada repetindo o conjunto de n 
simulações e analisando a flutuação do resultado. O índice de fiabilidade é determinado 
segundo a eq.(1). 

 
 

3. CASO DE ESTUDO 
 
Como caso de estudo, a metodologia previamente apresentada será aplicada a uma 

estaca. Esta estaca é pertencente ao projeto de uma ponte no sul de Portugal, faz parte de um 
conjunto de estacas individuais projetadas para suportar as cargas transmitidas às torres 
provisórias durante o processo de lançamento e elevação do tabuleiro e dos arcos na fase de 
construção. 

A estaca é tubular e de ponta aberta, tem 1.12 metros de diâmetro, espessura de 12.4 
milímetros (tubo circular) e 43.5 metros de comprimento (dos quais apenas 33.5 metros estão 
encastrados no solo no leito do rio). Esta estaca foi instalada numa formação geológica 
heterogénea, conforme apresentado na Figura 2, onde podem ser consultados também os 
resultados do ensaio SPT (ensaio de penetração dinâmico). Foi determinada uma capacidade 
de carga vertical de aproximadamente 4000 kN para esta estaca, determinada a partir de 
ensaio de carga dinâmico (GeoDrive Technology, 2008). 

 
3.1. Análise de fiabilidade 

 
Função de desempenho 
Com base no exposto anteriormente, a função de desempenho para a capacidade de 

carga última da estaca é apresentada pela eq.(4). 
 

   
   kQkGsideftipt

sidetip

QGFQ

QGRRM






 (4) 

Onde M é a margem de segurança, Rtip a resistência de ponta da estaca, Rside a 
resistência lateral da estaca, G é a ação permanente, Q é a ação variável, δ são os fatores que 
têm em conta as incertezas (δt para a incerteza do modelo na resistência da ponta, δf para a 
incerteza do modelo na resistência lateral, δG para as incertezas das ações permanentes e δQ 
para as incertezas das ações variáveis), Qtip é a resistência de ponta prevista, Fside é a 
resistência lateral prevista, Gk o valor característico das ações permanentes e Qk o valor 
característico das ações variáveis. 
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Figura 2 – Resultado dos ensaios in situ e estratigrafia do local (caso de estudo)  
 
Avaliação de capacidade de carga e ações 
A capacidade de carga vertical foi avaliada a partir de um método empírico incluído 

nas especificações “Japanese Specifications for Highway – Bridges” (SHB) (JRA, 2001). Este 
método é baseado em ensaios in situ SPT e nas fórmulas clássicas da capacidade de carga. O 
teste SPT foi escolhido devido à sua ampla gama de aplicações e conhecimento. 

Para avaliar as ações é preciso ter conhecimento sobre o projeto da estaca, mas quando 
não há acesso a estas informações, as cargas permanentes (Gk) e variáveis (Qk) podem ser 
determinadas com base na previsão da capacidade de carga vertical, e aplicando coeficientes 
parciais de segurança propostos pelos códigos usados no dimensionamento (p.ex 
Eurocódigos) – ver eq.(5). No caso em estudo os cálculos foram efetuados para as ações de 
duas combinações determinantes no dimensionamento mas também considerando que estas 
ações não eram conhecidas (eq.(5)), e portanto, fazendo a previsão como referido no 
parágrafo anterior (ver Tabela 3). Tendo o ensaio de carga dinâmico na estaca dado o valor de 
4000 kN de capacidade, as combinações 1 e 2 são as que têm o valor mais próximo de carga. 

 

LoadQGexemplopordoconsideran

LoadLoad
R

ER

kk

previsto
dd



 50.135.1
15.1  (5) 

 
Tabela 3 – Valor das ações a considerar na análise de fiabilidade para o caso de estudo 

 Ações TOTAL 
(Gk+Qk)  Permanente Variável 

Combinação prevista 
(Gk = Qk) 

3074 kN 3074 kN 6148 kN  
(50%+50%) 

Combinação 1 6100 / 1.35 = 
= 4520 kN 

400 / 1.50 = 
= 267 kN 

4787 kN  
(95%+5%) 

Combinação 2 2400 / 1.35 = 
= 1778 kN 

4100 / 1.50 = 
= 2733 kN 

4511 kN 
(40%+60%) 
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 Incertezas 
Em fundações por estacas e em AF com funções de desempenho como demonstrado 

na eq.(4), são identificadas 6 fontes de incerteza: 
 as incertezas na modelação (ou de erro do modelo) para avaliação de resistência por 

um método empírico, ou outro, em ambas as componentes (ponta e lateral) → δt e δf ; 
 a variabilidade inerente do solo (erro espacial e estimativa do erro estatístico), que é 

considerado através do número de pancadas (NSPT) do ensaio in situ SPT, ou outro, 
também em ambas as componentes (ponta e lateral) → NSPT,tip e NSPT,side; 

 e as incertezas físicas das ações (permanente e variável) → δG e δQ. 
Acrescente-se que todas as incertezas foram consideradas como independentes, ou 

seja, é nula a matriz de covariância. Os valores para cada incerteza são apresentados na 
Tabela 4. As incertezas do modelo (erro do modelo) foram recolhidas de Okahara et al. 
(1991), enquanto que para as incertezas nas acções foram adotados os valores obtidos nos 
estudos feitos por JCSS (2001) e Holicky et al. (2007). 

 
Tabela 4 – Caracterização das variáveis aleatórias para o caso de estudo 
Incertezas Média Desvio Padrão Tipo de distribuição 

Modelo    
   - ponta (δt) 1.12 0.706 Lognormal 
   - lateral (δf) 1.07 0.492 Lognormal 
Solo    

   - NSPT,tip  (1) – 0.58 + 0.16z 
 (2) – 52.8 + 2.6z 

     (1) 5.1* 
     (2) 20.4* Normal 

   - NSPT,side 
     (1) 5.1** 
     (2) 20.4** Normal 

Ações    
   - permanente(δt) 1.0 0.10 Normal 
   - variavél(δt) 0.6 0.21 Gumbel 
(1) trecho [0;22] metros – ver Figura 2 ; (2) trecho [22;60] metros – ver Figura 2 
* valor reduzido tendo em conta a zona de influência na ponta da estaca (3×diâmetro) 
como uma média ao longo dessa espessura 
** valor reduzido tendo em conta o comprimento da estaca como uma média ao longo 
dessa espessura 
 
A variabilidade do solo, com base nos dados do ensaio SPT, foi dividida em dois 

trechos, como se pode observar na Figura 2. Estes dois trechos representam 
comportamentos/propriedades distintos, antes e depois de 22 metros de profundidade. Através 
do desenho de gráficos Q-Q (comparação entre probabilidades de 2 amostras) foi avaliada a 
aproximação dos dados (incerteza do solo) a uma distribuição normal, tendo sido concluído 
que poderia ser adoptado este tipo de distribuição. A redução do desvio padrão do solo com 
base na autocorrelação espacial foi realizada com base no estudo de Vanmarcke (1977), ver 
eq.(6). Consultar Honjo et al., 2011 e Teixeira et al., 2011 para mais detalhes sobre o cálculo 
da autocorrelação espacial e sua utilização. 
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2
2  (6) 

Onde σcorr é o desvio padrão corrigido (reduzido) com base na variabilidade e 
autocorrelação espacial, σ é o desvio padrão inicial, θ é a distância de autocorrelação e H a 
distância média espacial (espessura). 
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3.2. Resultados e discussão  
As simulações de Monte Carlo foram realizadas para o caso de estudo apresentado. A 

estabilidade deste foi alcançada para n igual a 250 mil simulações, considerando o intervalo 
de valores de probabilidade de rotura apresentado na Tabela 2 para RC2 [10-5, 10-2].  

Foram realizadas 100 mil, 250 mil e 500 mil simulações. Pode verificar-se nas Figuras 
3, 4 e 5 (abordagem 1) que, como era de esperar, a exatidão ou estabilidade diminui com o 
número de simulações e com a probabilidade de rotura. Para 100 mil simulações nota-se 
instabilidade a partir da probabilidade 10-4 (Figura 3), apesar de ligeira. Esta instabilidade 
diminui quando feitas 250 mil simulações (Figura 4), que foi considerada estável no intervalo 
de probabilidades em estudo, como se pode comprovar pela comparação com os resultados de 
500 mil simulações (Figura 5), onde não existe variação dos resultados obtidos pelos dois 
ensaios. A Tabela 5 apresenta os tempos de cálculo para as diferentes quantidades simuladas. 

 

 
Figura 3 – Resultados de duas análises de fiabilidade repetidas com 100 mil simulações, para 

o caso de estudo com combinação de ações previstas, abordagem 1 
 

 
Figura 4 – Resultados de duas análises de fiabilidade repetidas com 250 mil simulações, para 

o caso de estudo com combinação de ações previstas, abordagem 1 
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Figura 5 – Resultados de duas análises de fiabilidade repetidas com 500 mil simulações, para 

o caso de estudo com combinação de ações previstas, abordagem 1 
 
Tabela 5 – Tempo de cálculo para várias simulações, abordagens e combinações  

(Tempos para Core 2 Duo CPU T9300 @ 2.50GHz, 4.00 GB RAM) 

 
Considerando todas  

as incertezas 
 Não considerando as 

 incertezas nas ações 1 abord. 
(2 segmentos) 

1 combinação 
(2 abord.) 

Simulações 1 pto 1 segmento 
(10 pto) 

 1 pto 1 segmento 
(10 pto) 

100,000 * 19 s 3 min  35 s 6 min 9 min 18 min 
250,000** 45 s 8 min  83 s 14 min 22 min 43 min 
500,000 *** 88 s 15 min  3 min 29 min 44 min 1 h 28 min 
1,000,000 3 min 29 min  6 min ~1 h ~1 h 30 min ~3 h 
espaço de disco ocupado pelo ficheiro de dados: * 340 Mb , **790 Mb , *** 1.6 Gb 

 
Todos os cálculos foram efetuados no software livre de programação e estatística R (R 

Development Core Team, 2009). Da Tabela 5 conclui-se que uma análise de fiabilidade 
demora portanto cerca de 3 a 30 minutos a realizar dependendo do número de simulações. 

 Para o caso de estudo as simulações (n = 250,000) foram repetidas para cada 
combinação (Tabela 3) e cada abordagem (abordagem 1, com valor de carga fixo e análise das 
diferenças na probabilidade de rotura para diferentes comprimentos da estaca e a abordagem 
2, com comprimento fixo e cálculo das probabilidades para valores de carga diferentes). Além 
disso, para cada abordagem, os resultados foram calculados com e sem a consideração das 
incertezas nas ações para estudo da sua influência. 

Os resultados para cada combinação de ações e abordagem podem ser consultados nas 
Figuras 6, 7 e 8. Os alvos (cruz) traçados nestas figuras correspondem aos valores fixos de 
comprimento e carga respectivamente. Para os resultados da abordagem 2 é ainda assinalado 
nos gráficos, a traço interrompido, o resultado do ensaio dinâmico realizado na estaca. 

Na Tabela 6 é apresentado um resumo dos resultados e uma avaliação destes 
comparando com os valores recomendados pelo Eurocódigo. 

Relativamente aos resultados obtidos com e sem a consideração das incertezas das 
ações, pode concluir-se que não existem diferenças significativas, demonstrando que estas 
não têm uma influência relevante no resultado do caso em estudo. Nota-se no entanto que essa 
diferença é tanto maior quanto maior o peso da carga variável na ação atuante na estaca 
(maior variabilidade, logo, maior importância no resultado). Este tipo de estudo pode ser 
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efetuado para qualquer tipo de incerteza, possibilitando a determinação dos parâmetros mais 
influentes na resposta em estudo.   

Os resultados demonstram também uma relação semilog entre a probabilidade de 
rotura e comprimento da estaca (abordagem 1 - Figuras 6a, 7a e 8a) ou a carga vertical 
(abordagem 2 - Figuras 6b, 7b e 8b). Contudo, esta relação numa escala semilog é mais linear 
para a abordagem 1 que para a abordagem 2, nitidamente mais do tipo exponencial. 

 

 
        a) abordagem 1                b) abordagem 2 (--- valor do ensaio dinâmico) 

 

Figura 6 – Resultados das análises de fiabilidade para o caso de estudo com combinação de 
ações previstas 

 
 

 
        a) abordagem 1                b) abordagem 2 (--- valor do ensaio dinâmico) 

 

Figura 7 – Resultados das análises de fiabilidade para o caso de estudo com combinação de 
ações 1 
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        a) abordagem 1                b) abordagem 2 (--- valor do ensaio dinâmico) 

 

Figura 8 – Resultados das análises de fiabilidade para o caso de estudo com combinação de 
ações 2 

 
Tabela 6 – Principais resultados para dimensionamento da estaca (abordagem 1) e avaliação 

da segurança (abordagem 2) com base nas análises de fiabilidade realizadas 

Combinação (Gk+Qk) 

Fiabilidade 
atingida  
(43.5 m) 

Dentro dos 
parâmetros do 

Eurocódigo 
(Tabela 2) ? 

Valor mínimo 
do comprim. da 

estaca para: 

Valor máximo da 
carga, com 43.5 m, 

para: 
β pf β > 3 β > 3.8 β > 3 β > 3.8 

Prevista 6148 kN 
(50%+50%) 1.27 1×10-1 Não 50.5 m 54.5 m 2801 kN 1910 kN 

1 4787 kN 
(95%+5%) 1.40 8×10-2 Não 49.5 m 53.3 m 2480 kN 1553 kN 

2 4511 kN 
(40%+60%) 2.02 2×10-2 Não 46 m 49 m 2864 kN 1916 kN 

 
Da análise dos resultados evidencia-se que a estaca instalada, com 43.5 metros, tem 

um índice de fiabilidade de aproximadamente 1.9, este valor é consideravelmente inferior ao 
recomendado. É possível evidenciar ainda que para atingir a verificação da fiabilidade 
recomendada pelo Eurocódigo (β=3.8), o comprimento da estaca deveria ser de 49 (comb.1) e 
53 metros (comb.2). Para a combinação prevista, seriam necessários mais 9 metros de 
comprimento de estaca para a verificação de segurança (abordagem 1). Note-se que valores 
acima da probabilidade de 10-5 são de difícil obtenção, são valores demasiado baixos e já fora 
do intervalo em análise. 

Relativamente à avaliação da segurança (abordagem 2) e assumindo o comprimento de 
43.5 metros, conclui-se que a estaca deveria suportar uma carga última inferior a 1920 kN, 
para verificar um β de 3.8.   

Tendo três combinações de acções com pesos das componentes diferentes (permanente 
e variável), é possível uma análise da sua influência, incluindo as incertezas, no resultado. 
Assim, é interessante notar que, considerando β de 3.0 e 3.8, os comprimentos diferem de 
aproximadamente 4 metros e as cargas de aproximadamente 1100 kN. Isto acontece para 
qualquer uma das combinações estudadas.  

É também interessante reparar na semelhança e consistência dos resultados obtidos 
para a combinação prevista e combinação 2, que possuem pesos semelhantes das acções. Para 
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a combinação 1, onde o peso da acção variável é muito baixo, obteve-se uma carga mais 
baixa. 

 
 

4. CONCLUSÕES 
 
Os autores apresentam neste documento uma metodologia simples, com base em 

simulações de Monte Carlo (MCS), para a realização de análises de fiabilidade e avaliação da 
probabilidade de rotura no dimensionamento de estacas. Este trabalho tem como principal 
objetivo a familiarização dos engenheiros geotécnicos com este tipo de análises, que usam as 
ferramentas de probabilidade e estatística para estudar o comportamento e dimensionar uma 
estaca. Nesse sentido a metodologia apresentada tenta eliminar possíveis confusões e 
dificuldades que advêm da utilização na prática geotécnica de metodologias de fiabilidade 
mais tradicionais, usadas por exemplo em estruturas de betão. 

Para melhor compreensão, um caso de estudo foi apresentado e discutido. Dois tipos 
de abordagens foram aplicados a uma estaca metálica de ponta aberta com carregamento 
vertical. Os cálculos foram repetidos para três combinações de ações com pesos de carga 
permanente e variável diferentes. 

Na abordagem 1 diferentes comprimentos de estaca foram estudados considerando a 
carga vertical fixa e na abordagem 2 diferentes cargas admissíveis foram estudadas 
considerando o comprimento da estaca fixo. Foi estudada também a influência da 
consideração das incertezas das ações nos cálculos. 

Uma das primeiras conclusões é a pequena influência da incerteza das ações no 
resultado do caso de estudo. É no entanto mais notória a influência da incerteza da acção 
variável. Na combinação onde a acção variável tem menor peso (comb. prevista e 1), o 
resultado aproxima-se muito do cálculo considerando todas as incertezas.  

É também evidente uma tendência das abordagens. Os resultados, no caso de estudo, 
demostram que existe uma relação entre a probabilidade de rotura e o comprimento da estaca 
(abordagem 1) ou a carga vertical (abordagem 2), que é ajustada de forma adequada por uma 
função do tipo semilog. Contudo, esta relação numa escala semilog é mais linear para a 
abordagem 1 que para a abordagem 2, nitidamente mais do tipo exponencial. 

Os autores acreditam que a metodologia e abordagens aqui apresentadas são de fácil e 
rápida aplicação, para além de apresentarem uma valiosa ajuda para dimensionamento de 
fundações por estaca. Este tipo de análises permite uma forma mais racional de lidar com as 
incertezas de um problema, em vez da utilização de coeficientes de segurança. Além disso, as 
análises de fiabilidade encontram-se de acordo com os novos códigos e regulamentos de 
dimensionamento. Mas, acima de tudo, com as análises de fiabilidade é possível obter 
informação muito importante, como por exemplo, com as análises de sensibilidade da 
probabilidade de rotura às incertezas. Com análises de sensibilidade recorrendo à fiabilidade é 
possível obter ajuda na decisão de economizar tempo e otimizar recursos na investigação, 
seleccionando apenas as variáveis importantes e influentes, uma vez que a caracterização das 
incertezas não é uma tarefa fácil em engenharia geotécnica. 

Sendo a capacidade para tais tipos de análise geralmente condicionada pelo 
conhecimento do engenheiro e o orçamento para o projeto e investigação, é nosso objetivo 
apresentar este trabalho como uma base para a fundamentação e encorajamento do uso e 
desenvolvimento de análises de fiabilidade em engenharia geotécnica, devido às já 
mencionadas vantagens e informações importantes possíveis de obter. 
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