
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE ENGENHARIA CIVIL 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL 

 

 

 

 

IMPLEMENTAÇÃO DE UMA FERRAMENTA 

NUMÉRICA PARA PREVISÃO DE RECALQUES 

EM SAPATAS. 

 

 

 

 

 

 

 

DANIEL PEROUSA ROCHA MUNDIM 

ERIC CRUVINEL 

MATHEUS CAVALCANTI 

 

 

 

 

 

 

 

 
GOIÂNIA 

2014



DANIEL PEROUSA ROCHA MUNDIM 

ERIC CRUVINEL 

MATHEUS CAVALCANTI 

 

 

IMPLEMENTAÇÃO DE UMA FERRAMENTA 

NUMÉRICA PARA PREVISÃO DE RECALQUES 

EM SAPATAS. 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de 

Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás para 

obtenção do título de Engenheiro Civil.  

 

Orientador: Doutor Maurício Martines Sales. 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2014 



DANIEL PEROUSA ROCHA MUNDIM 

ERIC CRUVINEL 

MATHEUS CAVALCANTI 

 

 

 

IMPLEMENTAÇÃO DE UMA FERRAMENTA NUMÉRICA PARA PREVISÃO DE 

RECALQUES EM SAPATAS. 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de 

Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás para 

obtenção do título de Engenheiro Civil.  

 

Orientador: Doutor Maurício Martines Sales. 

 

Aprovado em: _____/_____/_____. 

 

Prof. Dr. Maurício Martines Salles                                                                            (Presidente) 

Universidade Federal de Goiás 

 

Prof. Dr. Carlos Alberto Lauro Vargas                                                                   (Examinador) 

Universidade Federal de Goiás 

 

Prof. Dr. Gilson de Farias Neves Gitirana Jr                                                          (Examinador) 

Universidade Federal de Goiás 

 

Atesto que as revisões solicitadas foram feitas:  

 

 

Orientador 

Em: _____/_____/_____.



RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso tem como objetivo a implementação de 

uma ferramenta numérica para a estimativa de recalques em sapatas de grandes edifícios. Foi 

implementado um algoritmo que realizará os cálculos levando em consideração, além dos 

recalques individuais de cada elemento isolado, os recalques provocados pela a interferência 

devido às outras sapatas da estrutura, que é o que ocorre em casos reais.  

O programa foi desenvolvido no software MATLAB com auxílio de uma planilha no 

software Microsoft EXCEL, para verificações de erros, e o software Surfer, o qual possibilitou 

a interpretação gráfica dos dados gerados pelo programa desenvolvido.  

A base de cálculo do programa foi retirada do trabalho desenvolvido por Fadum para 

cálculo de tensões de seções retangulares à profundidades diversas, e sua aplicação na 

estimativa de recalques embasada na Teoria da Elasticidade, levando em consideração a 

interação entre os outros elementos de fundação através do Princípio da Superposição dos 

Efeitos.  

Com objetivo de mostrar as possibilidades do programa desenvolvido, foram 

propostos alguns casos com condições distintas para demonstração do programa em diferentes 

situações. Através dessas demonstrações, foi mostrado ao usuário do programa como se faz a 

entrada de dados e a interpretação dos resultados para cada situação proposta. 

Finalmente, é mostrado um quadro comparativo entre os recalques levando em conta 

a interação entre as fundações e sem interação. São observados incrementos significativos nos 

com interação, o que mostra a inviabilidade de previsões de recalques simplificadas, quando 

não são levadas em conta as interações. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O recalque, na área da Engenharia Civil, significa a movimentação de uma estrutura 

devido a deformação e ou adensamento do solo (diminuição dos seus vazios) sob sua 

fundação.  

Quando analisamos o sistema estrutural básico de uma edificação, normalmente, esse 

é composto por duas partes: a superestrutura e a infraestrutura. A superestrutura abrange os 

pilares, vigas e lajes e a infraestrutura é composta pela fundação. Esses elementos trabalham 

juntos, onde qualquer interferência sofrida por uma das partes reflete na outra. Entretanto há 

uma divergência no momento de concepção desses elementos. No projeto estrutural admite-se 

a hipótese de apoios indeslocáveis, já no projeto de fundação o dimensionamento baseia-se 

nas cargas transferidas da estrutura, mas tem como seu fator limitante a capacidade de suporte 

do solo e despreza-se o efeito da rigidez da estrutura (DANZIGER et al., 2005). Logo, 

conclui-se que a estrutura é concebida desconsiderando-se as deformações ocorridas no solo 

devido a seu carregamento. 

Essa movimentação altera as cargas atuantes na estrutura levando a uma 

redistribuição dos esforços e que ela trabalhe de uma maneira diferente da qual foi projetada.  

Isso provoca o surgimento de patologias que variam de acordo com os níveis de recalques da 

edificação. A movimentação excessiva da estrutura gera avarias que vão desde fissuras e 

trincas a perca da capacidade portante da estrutura ou da funcionalidade da edificação. 

A melhor maneira de prevenção dos danos provocados pelos recalques é o 

monitoramento do rebaixamento da edificação. Acompanhar o deslocamento da estrutura de 

forma que permita interferências corretivas caso as movimentações sejam superiores as 

previstas. 

Dessa forma, o presente trabalho visa implementar uma ferramenta computacional 

para realização de previsões de recalques de uma edificação real, considerando a interação 

entre sapatas/radiers através de métodos baseados na Teoria da Elasticidade. 
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1.1. JUSTIFICATIVA 

Toda estrutura apoiada em solo sofre com recalques. A dimensão destes recalques, 

por sua vez, tem estreita relação com o tipo de solo em que se está apoiada a estrutura e pelo 

tipo de fundação utilizada.  

O recalque pode levar a diferentes problemas durante a vida útil da obra, desde a 

etapa de execução até de operação, sendo importante o seu conhecimento para evitar possíveis 

problemas de patologia na construção e até mesmo acidentes.   

No caso específico de sapatas, o recalque é mais acentuado devido ao tipo de esforço 

oferecido pela geometria da fundação, a compressão. O esforço transmitido pelo estrutura 

para fundação é dissipado exclusivamente na sua base, ao contrário de estacas que o dissipam 

por atrito lateral com o solo, fazendo com que ocorra uma “concentração de tensão”, que 

comprime o solo. 

Devido ao modelo de cálculo atualmente usado na construção civil para o 

dimensionamento da superestrutura, existirão pilares mais carregados que outros, 

consequentemente, sapatas mais carregadas que outras. Aliando isso ao fato de que o perfil do 

solo pode não ser o mesmo em toda a extensão do terreno, recalques diferenciais são um risco 

constante. 

Além disso, é sabido que fundações próximas umas das outras interferem nos seus 

respectivos recalques, ou seja, ao se recalcar, uma fundação “impõe” um recalque residual às 

suas vizinhas. Tendo isso em mente, esse trabalho desenvolve um programa para a previsão 

de recalques em obras em sapata levando em consideração essas interações, visando se 

aproximar ao máximo das situações reais. 

1.2. OBJETIVOS 

O objetivo principal deste trabalho é o desenvolvimento de uma ferramenta numérica 

para a previsão dos recalques em estruturas apoiadas em sapata. Para isso, foi desenvolvido 

um programa no programa MATLAB e uma planilha auxiliar no programa Microsoft Office 

Excel (2007), considerando a influência que o carregamento nos elementos individuais 

acarreta nos demais elementos vizinhos. 
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De modo geral, esse trabalho visa destacar a importância de criar uma rotina de 

acompanhamento de recalques na obra e considerá-los no pré-projeto, e se possível fazer uma 

compatibilização dos projetos estruturais e de fundação. 

1.3. ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho foi dividido em 6 (seis) Capítulos: 

 Capítulo 1: corresponde à introdução, onde o tema é abordado de 

forma geral, o trabalho é justificado e os objetivos são apresentados; 

 Capítulo 2: trata do assunto recalque de fundação, apresentando 

conceitos, causas e o cálculo de recalques com uso da Solução de 

Fadum; 

 Capítulo 3: mostra a metodologia seguida para alcançar os objetivos e 

apresenta o programa desenvolvido, bem como a maneira de interagir 

com ele; 

 Capítulo 4: apresenta a verificação do programa através de uma 

planilha exemplo e a sua aplicação em diversas situações; 

 Capítulo 5: Conclusões da validade do programa e sugestões.  
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CAPÍTULO 2  

 

 

2. RECALQUE DE FUNDAÇÃO 

 

Segundo a NBR 6122:2010: “Recalque é o movimento vertical descendente de um 

elemento estrutural. Quando o movimento for ascendente, denomina-se levantamento.”. Essa 

movimentação dos elementos estruturais de fundação pode causar, além da redistribuição de 

esforços, danos que podemos classificar em três categorias: 

 

 Danos arquitetônicos: danos causados à estética da edificação, como trincas em 

paredes e acabamentos, rupturas de painéis de vidro ou mármore. 

 

 Danos funcionais: danos que interferem na utilização da estrutura levando à 

dificuldade de abertura de portas e janelas, irregularidade nos pisos, danos no sistema 

hidráulico ou desgaste excessivo de elevadores, por exemplo. 

 

 Danos estruturais: os danos causados à estrutura propriamente dita, ocorrendo na 

Fissuração em pilares, vigas, lajes e alvenaria estrutural podendo levar à inclinação da 

edificação ou o seu colapso total. 
 

 

Embora a NBR 6118 (ABNT, 2003) e a NBR 6122 (ABNT, 2010) façam 

recomendações sobre o monitoramento de fissuras e recalques, o assunto não é levado em 

consideração em muitos casos. A previsão de recalques deveria ser realizada na fase de 

concepção das estruturas, de forma a aperfeiçoá-las. Para o dimensionamento das fundações, 

além dos critérios de segurança à ruptura, devem ser verificados os critérios de deformações 

limites de forma a garantir o seu comportamento adequado. 

Entretanto, o que observa-se nos empreendimentos é que a questão é considerada 

somente após a ocorrência de danos, como surgimento de fissuras ou trincas. O 

monitoramento é iniciado somente após a constatação do problema. Embora ainda vá 

possibilitar um controle sobre os danos na obra a partir daquele momento, esse modo de agir 

não possibilita, de maneira plena, a maior virtude da previsão e monitoramento de recalques 

que é a prevenção de patologias.   
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Observa-se que uma fundação ao ser carregada sofre recalques, que acontecem, em 

parte, imediatamente, após o carregamento e, em parte, com o decorrer do tempo. Sendo o 

recalque total de uma edificação dividido em três tipos: (DAS, 2007) 

 Recalque imediato (ρi): é devido à redução do índice de vazios do solo. Ocorrendo  

imediatamente o carregamento da estrutura, desenvolvendo-se em horas ou poucos 

dias.  

 

 Recalque por adensamento primário (ρa): é devido à expulsão de água e ar dos 

vazios do solo, em caso destes serem finos e saturados. Ocorre de forma lenta, de 

acordo com a permeabilidade do solo carregado, desenvolvendo-se em meses ou 

anos.  

 

 Recalque por compressão secundária (ρc): é devido ao rearranjo estrutural do solo 

provocado pelas tensões cisalhantes que estão atuando sobre ele. É observado em 

solos coesivos saturados e normalmente é desprezado nos cálculos das fundações, 

salvo em casos particulares, como argilas muito moles ou de origem marinha, 

quando assume importância decisiva. Esse recalque desenvolve-se em período de 

tempo superior a décadas.  
 

Segundo Fabricio e Rossignolo (2002), as patologias funcionais estão relacionadas 

principalmente a grandeza dos recalques totais da edificação. Já os danos arquitetônicos e 

estruturais dependem essencialmente dos recalques diferenciais específicos. Ou seja, estão 

relacionadas à diferença dos recalques sofridos por partes da estrutura. Quando essa se 

movimenta de forma uniforme, via de regra, não ocorre redistribuição de tensões, não 

ocasionando danos. Mas quando o recalque é diferente na edificação, surgem tensões e 

movimentações desiguais na estrutura levando as patologias. Portanto são apresentados a 

seguir alguns conceitos para melhor entendimento do assunto. 

 

 Recalque diferencial (δ): corresponde à diferença entre os recalques de dois pontos 

quaisquer da fundação, como pode ser visto na Figura 1;  

 

 Recalque diferencial específico (δ/l): é a relação entre o recalque diferencial e a 

distância horizontal "l" entre dois pontos quaisquer da fundação;  

 

 

 Recalque total (Δρ): é o recalque final ao qual o elemento de fundação está sujeito.  
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A estimativa de recalques gera como resultado as movimentações prevista para o 

carregamento total da estrutura. Para se realizar o monitoramento em etapas diferentes da 

construção de um edifício, é necessário obter as parcelas do carregamento em cada etapa 

verificada. Dessa maneira, o valor do recalque de cada fundação será proporcional ao seu 

carregamento, assumindo a hipótese de um comportamento linear-elástico (Alves, 2013).  

No processo há alguns fatores que interferem na exatidão das análises e resultados. 

Segundo Fabricio e Rossignolo (2002), na prática, a previsão de recalques é dificultada por 

fatores que muitas vezes fogem do controle do engenheiro. Tais como: 

 

 

 Heterogeneidade do solo: normalmente a previsão é feita considerando um perfil 

de solo formado por alguns pontos investigados, podendo haver algumas 

particularidades não encontradas na prospecção.  

 

 Variações nas cargas previstas para a fundação: devido à cargas acidentais não 

previstas e à redistribuição de esforços.  

 

 Imprecisão dos métodos de cálculo: mesmo com a evolução da mecânica dos 

solos, ainda não há métodos exatos. 
 

 

Figura 1 – Recalque diferencial nas estruturas (FABRICIO e ROSSIGNOLO, 2002) 



 15 Implementação de uma Ferramenta Numérica Para Previsão de Recalques em Sapatas 

2.1. CAUSAS DE RECALQUES 

De acordo com Alves (2013), há outros fatores que provocam deformações no solo e 

recalque das estruturas além da carga propriamente dita. Eles são: 

 Rebaixamento do lençol freático: quando da ocorrência de camadas de solo 

compressível, há aumento das tensões efetivas, independente de carregamentos 

externos.  

 

 Solos colapsíveis: são solos com alto índice de vazios, em que há ruptura súbita da 

cimentação frágil intergranular.  

 

 Escavações em áreas adjacentes à fundação: mesmo com as devidas estruturas de 

contenção, podem ocorrer movimentos que geram recalques nas fundações 

vizinhas.  

 

 Vibrações: geradas por equipamentos como rolos-compactadores, bate-estacas ou 

tráfego.  

 

 

2.2. RECALQUE IMEDIATO  

Como mencionado acima, o recalque imediato ocorre imediatamente após o 

carregamento da estrutura, desenvolvendo-se em horas ou poucos dias. Nele não há variação 

do teor de umidade e volume, exceto nos casos de solos não saturados e argilas saturadas que 

ocorrem, respectivamente, redução do índice de vazios e variação do teor de umidade. O valor 

do recalque dependerá de características do solo em que a fundação está apoiada e da 

flexibilidade desta. 

Segundo Das (2007), para o cálculo do recalque imediato, algumas hipóteses da 

Teoria da Elasticidade podem ser levadas em consideração: 

 A carga é aplicada na superfície do solo; 

 

 A área carregada é flexível; 

 

 O solo é homogêneo, elástico, isotrópico e se estende a uma grande 

profundidade. 

Assim, ocorrem duas maneiras distintas de distribuição de tensões de contato de 

acordo com à flexibilidade da fundação, como mostra a Figura 2. 
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Figura 2 - Perfil do recalque elástico e distribuição da pressão de contato: a) fundação flexível, em argila, areia 

fofa e média; b) fundação rígida, em argila, areia fofa e média; c) fundação flexível, em areia compacta; d) 

fundação rígida, em areia compacta (FABRÍCIO e ROSSIGNOLO, 2002). 

Para uma carga uniformemente distribuída, se a fundação for perfeitamente flexível, 

a pressão de contato será uniforme e o perfil do recalque será arqueado, já para uma fundação 

perfeitamente rígida, o perfil do recalque será uniforme e a pressão de contato será 

redistribuída (DAS, 2007). 

 

2.3. CÁLCULO DE RECALQUES EM ÁREAS SOB CARREGAMENTO 

RETANGULAR 

 

A Teoria da Elasticidade é um bom método para previsão de recalques, embora o 

solo não seja um material perfeitamente elástico. Essa teoria gera resultados satisfatórios 

quanto à estimativa de tensões. 

Um trabalho bastante reconhecido no mundo acadêmico e que fez uso da Teoria da 

Elasticidade é o de Fadum (1948). No presente trabalho serão apresentadas as considerações 

feitas por Fadum e como seu método de cálculo foi aplicado na elaboração do programa. 
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2.3.1. Solução de Fadum (1948)  

 

Tendo como base as hipóteses de um solo elástico com um carregamento 

uniformemente distribuído em uma área retangular, Fadum determinou as tensões num ponto 

da vertical que passa pelo vértice da área carregada. Segundo Alves (2007), o perfil do solo 

abaixo da estrutura carregada é dividida em camadas finitas de espessura "Δz" (Figura 3).  

 

 
Figura 3 - Elementos para o método da determinação das tensões de Fadum para carregamento em área 

retangular (POULOS E DAVIS 1974). 

Interpretando a figura 3, tem-se que “z” é a profundidade média de cada camada 

"Δz", L e B são as dimensões da área carregada e “q” a tensão de contato uniformemente 

distribuída sobre a área carregada. Assim, são calculados os parâmetros m e n de acordo com 

as Equações (1) e (2). 

 

 m =
L

z
                                                                                                                          (1) 

 n =
B

z
                                                                                                                           (2) 

Calculados m e n, determina-se a constante "Iσ" a partir da Equação (3) apresentada 

por Poulos e Davis (1974) e posteriormente o acréscimo de tensão "Δσ" é cálculado pela 

Equação (4). 

 

Iσz =
1

2π
∗ [arctang

m∗n

√m2+n2+1
+

m∗n

√m2+n2+1
∗ (

1

1+m2
+

1

1+n2
)]                                      (3) 

 

∆σ =  σ0Iσ                                                                                                                    (4) 

A partir da eq. (3), Fadum desenvolveu a equação, formulando o ábaco da Figura 4. 
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Figura 4 - Valores de Iσ em função de m e n - modificada (BOWLES, 1988).. 

O método de cálculo de tensão desenvolvido por Fadum aplica-se para fundações 

flexíveis. Em fundações rígidas, os valores de recalques estimados com auxílio do método de 

Fadum, devem ser corrigidos através de uma fator de redução "Fr", conforme a Equação (5). 

ρr = Frρ0                                                                                                                   (5) 

 

Onde: ρr: é o recalque para uma fundação rígida;  

Fr: é o Fator de redução que varia entre 0,8 e 0,85 (PERLOFF, 1975 apud VELLOSO 

e LOPES, 2002).  

ρ0: é o recalque calculado pela Solução de Fadum para o centro da placa flexível.  

A Solução de Fadum foi desenvolvida para estimar a tensão de cada elemento 

isoladamente, sujeita ao efeito de seu próprio carregamento. Entretanto devido o Princípio da 

superposição de efeitos da Teoria da Elasticidade, o método pode ser usado para estimar o 

efeito provocado em um elemento pelos carregamentos vizinhos a este, ou seja, o método 

pode ser utilizado para um ponto que não seja necessariamente o vértice da área carregada. 

Dessa forma, para calcular a tensão sob um ponto fora da área carregada (ponto I ), 

determina-se uma área retangular que abranja a área carregada e que tenha um de seus 

vértices sobre o ponto almejado  (ponto I); como mostra a figura 5. Assim, obtém-se o 
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retângulo ACIG, que engloba a área carregada, retângulo ABDE, e os retângulos BCHI, DFGI 

e EFHI. São determinados os valores  de "m", "n" e "Iσ" para cada retângulo. Posteriormente, 

para o cálculo de "Δσ" considera-se a ação da área ACGI, e subtraem-se os efeitos das áreas 

BCHI e DFGI e soma-se o efeito da área EFHI, que foi subtraído duas vezes nos retângulos 

anteriores (PINTO, 2006), como mostra a Equação (6). 

 
Figura 5 - Aplicação da Solução de Fadum para qualquer posição. 

 

ΔσABDE = ΔσACGI − ΔσBCHI − ΔσDFGI + ΔσEFHI                                                                        (6) 

Assim após o cálculo de "Δσ", calcula-se o recalque "Δρ" para cada camada do solo 

a partir da Equação (7). 

Δρ =  
ΔσΔz

E
                                                                                                           (7) 

Onde:  

Δρ: recalque em cada camada;  

Δσ: acréscimo de tensão em cada camada;  

Δz: espessura da camada;  

E: Módulo de Elasticidade do solo.  

O recalque total de cada elemento é dado pela soma dos recalques de cada camada, 

juntamente com a influência de cada fundação no recalque total de cada elemento de 

fundação. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

Para a implementação do programa, foi utilizada a ferramenta MATLAB (2012), e sua 

execução é mostrada no Apêndice I. 

A implementação se utilizou da Teoria da Elasticidade para o cálculo do recalque, 

considerando-se as camadas do solo como um material ideal, elástico e linear. Com isso foi 

possível a aplicação do método de Fadum (1948) para a estimativa das tensões, provenientes 

de seções retangulares, em profundidades (z) variáveis.  

Cada etapa de cálculo foi comentada dentro das linhas de código do programa 

(Apêndice II), facilitando assim a manutenção do código e também o entendimento dos 

processos executados pelo mesmo. É recomendável a leitura do apêndice, onde estão contidas 

todas essas informações.  

 A entrada de dados do programa se faz a partir de arquivos em formato .txt, como 

mostrado na Figura 6, em que o usuário deve manter o padrão fornecido, e alterar somente os 

dados requeridos. Esse tipo de interface foi utilizada pela viabilidade da programação, se 

tornando mais fácil para o programador promover o desenvolvimento do programa. É 

importante notar que deve ser obedecida a estrutura fornecida ao usuário, o que em caso de 

“desobediência” acarretará na leitura errônea dos dados. 

Ao digitar os dados, é importante prestar atenção ao uso de vírgulas e aos espaços. A 

vírgula deve ser substituída por ponto “.” em se tratando de números fracionados. Os espaços 

não são lidos pelo programa, servindo de parâmetro para saber que determinado dado já foi 

fornecido, pulando para o próximo elemento a ser lido, ou a próxima linha. Com esse critério 

de leitura do programa, é necessário que o usuário se atente ao fornecer os dados, sempre 

separando por espaços quando forem mais de um e consecutivos, evitando que o programa 

interprete dois dados como sendo um único, unindo-os. Como exemplo na Figuras 6, se for 

digitado no campo em que é fornecido o NSPT o valor “1”, e não se separar por pelo menos 

umespaço do valor “29”, o programa lerá o primeiro como sendo o valor “129”.  
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O termo “id” significa identificador. Ele deve seguir ordem crescente, podendo 

indicar uma camada do solo com propriedades diversas, ou uma fundação. 

Figura 6 - Interface da entrada de dados do programa 
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O programa pode receber dados diferenciados, desde que seja indicado a sua 

característica. O usuário pode optar por inserir dados dos parâmetros do solo diretamente por 

NSPT ou utilizando-se do E (módulo de elasticidade). Se escolhida a primeira opção, deve-se 

inserir uma constante empírica, que multiplicada pelo NSPT informado, o transforme em 

módulo de elasticidade. Outra observação é na escolha da forma de discretização das camadas 

informadas, podendo ser inserido o número de partes que cada camada terá ou informando 

apenas uma constante que será utilizada para a mesma discretização de todas camadas (Figura 

7 e Figura 8). 

Figura 7 - Discretização diferenciada para cada camada 
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O raio de influência é utilizado para que o programa saiba quais fundações deverão 

interagir entre si. Pode ser inserido como um valor constante em metros, ou pode ser 

parametrizado com uma constante, que ao ser inserida é multiplicada pela maior dimensão da 

base da fundação, resultando em um raio de influência distinto. 

A profundidade das fundações devem ser inseridas com cuidado, principalmente 

quando o dado fornecido for o resultado de uma sondagem SPT, tendo que levar em 

consideração a profundidade da escavação que pode ter sido realizada no terreno. 

A seguir, nas Figuras 9 e 10, é mostrado um exemplo de como inserir os dados 

corretamente no arquivo de entrada. 

 

Figura 8 - Discretização igualitária para todas camadas 
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Figura 9 – Inserção de dados no arquivo de entrada do programa parte 1 
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Figura 10 – Inserção de dados no arquivo de entrada do programa parte 2 
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CAPÍTULO 4 

 

 

4. VERIFICAÇÕES 

 

Para verificar a eficácia do programa foi realizada uma série de testes de forma a 

abordar as principais variáveis relativas à estimativa de recalques. O primeiro teste constituiu 

na verificação das estimativas básicas feitas pelo programa, ou seja, se o algoritmo estava 

estimando corretamente o recalque de uma sapata isolada e depois se o mesmo estava 

estimando corretamente o recalque sofrido por uma sapata decorrente a sua adjacente. Para 

isso foi implementada uma tabela no programa Microsoft Office Excel de maneira a realizar 

esses cálculos de forma detalhada, validando assim o algoritmo.  

Posteriormente, partindo da premissa que o programa estava calculando de forma 

correta as estimativas básicas do recalque, foi realizado o cálculo de uma estrutura simples 

para validar o seu funcionamento e em seguida alteradas as principais variáveis que 

interferem nas estimativas de forma a avaliar o comportamento do programa.  

Em seguida, no segundo teste, modificou-se o perfil do solo, mostrando que as 

estimativas fornecidas pelo algoritmo variaram de forma coerente com a variação da 

capacidade de carga do solo. 

Por fim, no terceiro teste foram calculadas as estimativas relativas ao estudo de caso 

realizado pela graduanda Kárita C. S. K. Alves no seu trabalho de conclusão de curso, Alves 

(2013). No TCC a autora trata previsão de recalques de um edifício real de 34 pavimentos, 

levando em consideração a interação de uma estrutura na outra. Portanto o seu estudo de caso 

serve como um bom parâmetro para avaliar a eficácia e eficiência do algoritmo 

implementado. 
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4.1. APRESENTAÇÃO DA PLANILHA 

 

Afim de verificação do programa desenvolvido, foi feito uma planilha no programa 

Microsoft Office Excel com a capacidade de prever o recalque de uma sapata isolada ou o 

recalque de uma sapata com a interferência de apenas uma vizinha. Essa planilha trabalha 

com a entrada dos seguintes dados: Dimensões das sapatas, coordenadas das sapatas, cargas 

das sapatas, profundidade até a qual deve-se considerar influência da carga para a previsão do 

recalque e o módulo de elasticidade de cada camada dentro dessa profundidade adotada.  

O método de cálculo da planilha também segue o modelo de FADUM, em que a 

tensão aplicada em uma área pode ser deslocada para suas vizinhanças com o auxílio de áreas 

fictícias, somando ou diminuindo-as conforme necessário. A partir disso, sabe-se a tensão 

gerada pelo carregamento da sapata na sua vizinha e, conhecendo o perfil do solo, calcula-se o 

recalque provocado. 

A planilha, tendo como dados de entrada as dimensões e as coordenadas das sapatas, 

calcula as áreas para a projeção da tensão da sapata vizinha para a o centro da sapata em 

questão e calcula as tensões em cada subcamada, a partir da Equação (8), que tem como dados 

de entrada as dimensões da sapata e a profundidade em que se deseja conhecer o acrécimo de 

tensão e ainda é composta pelos parâmetros R1, R2 e R3, que são expressos pelas Equações 

(9), (10) e (11).  

Δσ = (σ0/2 ∗ π) ∗ [arctg(B ∗ L/Z ∗ R3) + (B ∗ L ∗ Z/R3) ∗ (1/R12 + 1/R22)]                  (8)   

R1 =  √B2 + Z2                                                                                                                                      (9)        

R2 =  √L2 + Z2                                                                                                                                     (10)         

R3 =  √B2 +  L2 + Z2                                                                                                                          (11)         

Onde: 

Δσ  : Acrécimo de tensão na camada; 

σ0   : Carga na sapata em questão; 

B e L : Dimensões da sapata; 

Z     : Profundidade da camada.                                                                                                           
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Ao final do cálculo do recalque de todas as subdivisões da profundidade escolhida, 

os resultados são somados, resultando no recalque total na sapata em questão. 

Para testar a planilha, foram propostos dois subcasos, em que foram calculados: 

 Verificação do recalque na sapata 2 sem levar em conta a interação com a 

sapata 1;  

 Consideração da influência da sapata 1 no recalque da sapata 2. 

Para tal, foram adotados os seguintes dados: 

 Sapata 1 com carga de 5000KN, dimensões de 5 metros por 3 metros e, 

adotando um sistema de referências na qual a origem está no centro da Sapata 

2, coordenadas de seu centro 4 metros e 2 metros, como mostra a Figura 11; 

 

Figura 11 - Dimensões e coordenadas sapata 1 
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 Sapata 2 com carga de 2000KN, dimensões de 2 metros por 3 metros, 

coordenadas de seu centro 0 metros e 0 metros, ilustrado pela Figura 12;  

 Perfil do solo com profundidade de 16 metros até a rocha, sendo que os 

primeiros 4 metros têm Módulo de Elasticidade 50 MPa, os 3 metros 

seguintes apresentam Módulo de Elasticidade de 88 MPa e os 9 metros finais 

têm Módulo de Elasticidade de 135 MPa, como detalhada pela Figura 13.  

Figura 12 - Dimensões sapata 2 



 30 Implementação de uma Ferramenta Numérica Para Previsão de Recalques em Sapatas 

 

 

 

 

Esses dados foram inseridos na planilha, como mostrado na Figura 14.  

 

Figura 13 - Perfil do solo 
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 O recalque total é a soma do recalque ocasionado na sapata 2 pela própria sapata 2, 

como mostra a Figura 15, e o recalque ocasionado pela interferência da sapata 1 na sapata 2, 

como mostra a Figura 16. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Dados de entrada e Recalque total 

Figura 15 - Recalque na sapata 2 ocasionado pela sapata 2 

Figura 16 - Recalque na sapata 2 ocasionado pela sapata 1 
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4.2. CASO 1 

Após testada a planilha, foram utilizados os mesmos dados no programa 

desenvolvido afim de comparação dos resultados atingidos para lhe dar credibilidade. 

Foram utilizados os mesmos dados nas duas plataformas de cálculo, levando em 

consideração que a planilha só consegue calcular a influência dos recalques entre duas sapatas 

por vez.  

Os dados encontrados pela planilha foram:  

 Apenas sapata 2 (sem interferência da sapata 1) = 14,467mm 

 Sapata 2 com interferência da sapata 1 = 19,078mm 

Os dados foram inseridos no programa na forma ilustrada na Figura 17.  

Para a primeira situação o raio de influência foi considerado como 0, evitando assim 

interação entre as sapatas e obtendo-se o recalque isolado de cada uma. O resultado obtido foi 

de 14,452 mm para sapata 2 e 12,900 mm para sapata 1. Na segunda situação o recalque 

obtido foi de 19,042 mm com raio de influência no valor de 3 vezes a maior dimensão de cada 

sapata. 

 

Figura 17 - Entrada de dados para o Caso 1 
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Com isso, pode-se verificar a confiabilidade e a precisão do programa, permitindo 

passar ao próximo caso. 

 

4.3. CASO 2 

Nesse teste foi realizada a estimativa de recalques para um arranjo simples de sapatas 

(Figura 18). Primeiramente foram calculados os recalques sem levar em consideração a 

interação entre as fundações e posteriormente com a mesma. Assim buscou-se mostrar a 

capacidade do programa e a relevância da interação entre as fundações no que diz respeito ao 

recalque sofrido pela estrutura. Os dados que foram levados em consideração para a efetuação 

dos cálculos se encontram nas Tabelas 1 e 2. O arquivo com a entrada de dados está ilustrado 

na Figura 19. Os resultados são mostrados nas Tabelas 3 e 4, com os gráficos para cada 

abordagem nas Figuras 20 e 21 respectivamente. Foi considerado um raio de influência de 50 

metros, o que levou a interação entre todas sapatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Estrutura Simples 
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Tabela 1 - Perfil do Solo 1 

 

 

 

 
 

 

 

Tabela 2 - Carregamentos e dimensões de sapata adotados 

Pilares Carregamento (KN) 
Dimensões Sapatas 

(cm) 

P1 500 190 x 190 

P2 800 240 x 240 

P3 500 190 x 190 

P4 500 190 x 190 

P5 800 240 x 240 

P6 500 190 x 190 

 

 

Figura 19 - Entrada de dados para Caso 2 

 

Perfil do Solo 1 

Nº 

Profundidade 
a partir da 
superfície 

(m)  

Espessura 
da 

camada 
(m) 

N SPT 

MÉDIO DE 
CADA 

CAMADA 

E por 
camada 
(MPa) 

Tipo de 
solo 

1 5 5 7 25 Silte 

2 10 5 14 50 Silte 

3 15 5 21 75 Silte 

4 20 5 35 125 Silte 
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Tabela 3 - Resultados para recalque sem interação 

Recalque sem interação entre sapatas 

PILAR RECALQUE(mm) 

P1 9,1 

P2 11,2 

P3 9,1 

P4 9,1 

P5 11,2 

P6 9,1 

 

Tabela 4 - Resultados para recalque com interação 

Recalque com interação entre sapatas 

PILAR RECALQUE(mm) % AUMENTO 

P1 10,568 10,6 

P2 12,901 12,9 

P3 10,568 10,6 

P4 10,568 10,6 

P5 12,901 12,9 

P6 10,568 10,6 

Figura 20 - Curvas de isorecalques para Caso 2 sem interação entre as sapatas 
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4.4. CASO 3 

Nesse caso foi adotado um segundo perfil de solo para as regiões dos pilares P1 e P4. 

Com isso buscou-se avaliar o comportamento do algoritmo em relação a essa variável e 

demonstrar a sua flexibilidade, uma vez que o mesmo pode operar com mais de um perfil de 

solo e emprega-los em regiões diferentes. A Tabela 5 mostra o perfil do solo 2, diferente do 

perfil do solo 1, em que as mesmas cargas e dimensões de sapatas, apresentadas na Tabela 2, 

estão atuando simultaneamente. 

A entrada de dados foi feita como ilustrada na Figura 22 e 23. Os resultados são 

mostrados nas Tabelas 6 e 7, com os gráficos para cada abordagem nas Figuras 24 e 25 

respectivamente. 

 

  

Figura 21 - Curvas de isorecalques para Caso 2 com interação entre as sapatas 
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Tabela 5 - Perfil do Solo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil do Solo 2 

Nº 

Profundidade 
a partir da 
superfície 

(m)   

Espessura 
da 

camada 
(m) 

N SPT 

MÉDIO DE 
CADA 

CAMADA 

E por 
camada 
(MPa) 

Tipo de 
Solo 

1 5 5 7 25 Silte 

2 10 5 7 25 Silte 

3 15 5 7 25 Silte 

4 20 5 35 125 Silte 

Figura 22 - Entrada de dados para Caso 3 parte 1 
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Tabela 6 - Resultados para recalque sem interação 

Recalque sem interação entre sapatas 

PILAR RECALQUE(mm) 

P1 9,8 

P2 11,2 

P3 9,1 

P4 9,8 

P5 11,2 

P6 9,1 

 

 

Tabela 7 - Resultados para recalque com interação 

Recalque com interação entre sapatas 

PILAR RECALQUE(mm) % AUMENTO 

P1 13,0 24,5 

P2 12,9 13,1 

P3 10,6 14,0 

P4 13,0 24,5 

P5 12,9 13,1 

P6 10,6 14,0 

Figura 23 - Entrada de dados para Caso 3 parte 2 
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Figura 25 - Curvas de isorecalques para o Caso 3 sem interação entre as sapatas 

Figura 24 - Curvas de isorecalques para o Caso 3 com interação entre as sapatas 
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4.5. CASO 4 

Nesse teste foram calculados os recalques de um edifício real de 34 pavimentos, 

levando em consideração a interação e a não interação, entre cada. Dentre os casos é o mais 

complexo e o de melhor visibilidade para a eficiência do programa.  

O edifício estudado se localiza no Setor Marista, Goiânia, e é constituído de uma 

torre com 34 pavimentos. É uma obra convencional, em estrutura de concreto armado e 

alvenaria de vedação em bloco cerâmico. O edifício possui ainda dois subsolos para 

estacionamento. Os elementos de fundação na região da torre são vistos na Figura 26, assim 

como os cortes considerados. 

 

 

Figura 26 - Elementos de fundação na região da torre 

 

.  

A torre é composta de 34 pilares e a periferia de outros 25. Sua fundação é rasa, 

composta de sapatas e radiers. As coordenadas, as dimensões e os carregamentos de cada 

Sapata/Radier estão apresentados na Tabela 8. 

 

A A 

C 

C 

B B 
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Tabela 8 - Coordenadas, dimensões e carregamentos por sapata/radier 

Sapata/Radier Pilares x (m) y (m) a (m) b (m) Prof. (m) 

Carga 

(KN) 

S1 P1 20,69 23,12 5,3 2,4 4 7220 

S2 P2 29,93 23,12 3,5 2,9 2,6 5830 

R3/4/6/7 P3/4/6/7 14,54 20,27 6,2 5,1 4 18720 

R5/8 P5/8 19,58 19,48 3,7 5,3 4 10310 

S9 P9 29,93 18,47 2,9 3,5 4 5370 

S10 P10 10,57 17,52 1,6 2,1 4 1750 

R11/14/19 P11/14/19 25,62 15,66 5,6 6,5 4 19870 

R12/13 P12/13 14,54 15,44 6,2 4,5 4 15410 

S15 P15 5,7 14,30 2,6 2,2 2,8 2990 

S16 P16 9,98 13,83 2,8 3,7 4 5380 

S17/18 P17/18 20,68 13,42 4,1 5,9 4 13630 

S20 P20 31,39 13,83 3,1 3,9 3,1 6320 

S21 P21 35,68 14,30 3 2,2 2 3470 

S22 P22 5,4 10,19 3,7 3,5 3,5 6600 

R23/30 P23/30 9,98 7,77 4,8 6,9 3,8 18920 

R24 P24 16,46 9,01 4,1 6,8 4 14250 

R25 P25 24,97 9,01 4,1 6,8 4 14630 

R26/34 P26/34 31,39 7,77 4,8 6,9 3 19400 

S27 P27 35,98 10,19 3,7 3,5 2,6 6750 

R28/32/33 P28/32/33 20,69 7,3 4,4 6,3 4 14130 

S29 P29 5,4 6,29 2,5 3,3 3 4360 

S31 P31 35,98 6,29 2,5 3,3 2,2 4250 

A fundação foi projetada com base no perfil geotécnico encontrado através da 

sondagem de reconhecimento SPT (Standard Penetration Test). Este tipo de ensaio é realizado 

de acordo com a norma NBR 6484 (ABNT, 2001). O ensaio foi realizado em seis furos (SP-

01, SP-02, SP-03A, SP-04A, SP-05 e SP-06). O resumo do número de golpes (NSPT) para 

cada furo está mostrado na Tabela 9. É importante ressaltar que a sondagem foi realizada a 

partir da superfície do terreno, antes da escavação dos subsolos. 

Os dois subsolos têm juntos uma altura de aproximadamente 6 metros, abaixo dos 

quais foi executada a fundação. 

Os valores de NSPT em destaque na Tabela 9, na cor cinza, são referentes às 

camadas abaixo dos elementos de fundação. 
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Tabela 9 - Valores de NSPT 

Profundidade 

(m) 

Furo (SPT) 

SP -01 SP-02 SP-03 SP-04 SP-05 SP-06 

1 11 5 52 7 4 5 

2 4 12 10 7 4 4 

3 17 3 29 4 10 3 

4 5 4 8 5 4 7 

5 17 12 8 12 6 6 

6 17 13 10 11 11 10 

7 31 30 10 20 17 23 

8 35 34 25 27 20 22 

9 39 32 34 20 27 15 

10 38 34 39 28 35 18 

11 34 51 49 41 55 21 

12 44 51 54 40 45 23 

13 58 45 55 41 44 26 

14 59 49 40 43 65 28 

15 55 62 40 49 - 29 

16 51 40 - 55 - 31 

17 57 - - - - 40 

18 - - - - - 45 

19 - - - - - 45/15 

Foram escolhidos os furos SP-02, SP-05 e SP-06, pois se encontravam na região 

central do terreno. Através de correlações empíricas, multiplicou-se o valor do NSPT médio 

desses três furos por 3,5, valor este sugerido por MAGALHÃES (2005), obtendo-se assim o 

Módulo de Elasticidade para cada camada. O limite dos 19 metros da sondagem foram 

extrapolados visando um resultado mais real, considerando os valores abaixo desse limite 

como o módulo de elasticidade obtido na camada anterior, como mostrado na Tabela 10. 

Foram desprezados os parâmetros das camadas até 8 metros. 

Tabela 10 - Propriedades estimadas do perfil do solo do caso estudado 

Profundidade 

(m) 
E (MPa) Profundidade 

(m) 
E (MPa) 

9 84 17 199,5 

10 101,5 18 210 

11 147 19 233 

12 136,5 20 233 

13 133 21 233 

14 164,5 22 233 

15 105 23 233 

16 192,5 24 233 
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Os dados foram inseridos como ilustrado nas Figuras 27 e 28, considerando-se o raio 

de influência como sendo 3 vezes a maior dimensão da fundação. Os resultados obtidos são 

mostrados na Tabela 11, com os gráficos nas Figuras 29 e 30 respectivamente. Também é 

mostrado nas Figuras 31,32 e 33 as curvas dos recalques para as 3 seções em corte destacadas 

da Figura 26.  

Figura 28 - Entrada de dados para o Caso 4 parte 1 

Figura 27 - Entrada de dados para o Caso 4 parte 2 
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Tabela 11 - Resultados para recalque sem e com interação 

Sapata/Radier x (m) y (m) 
Recalque s/ 

interação(mm) 

Recalque c/ 

interação(mm) 
% Aumento 

S1 20,69 23,12 14,5 24,5 40,7 

S2 29,93 23,12 14,2 20,0 29,0 

R3/4/6/7 14,54 20,27 21,7 32,3 32,7 

R5/8 19,58 19,48 16,3 30,1 45,8 

S9 29,93 18,47 13,1 24,0 45,6 

S10 10,57 17,52 8,4 23,0 63,5 

R11/14/19 25,62 15,66 21,0 31,7 33,7 

R12/13 14,54 15,44 19,3 34,3 43,6 

S15 5,7 14,3 10,4 17,7 41,1 

S16 9,98 13,83 12,9 27,7 53,6 

S17/18 20,68 13,42 18,8 34,6 45,7 

S20 31,39 13,83 13,7 26,9 49,0 

S21 35,68 14,3 11,0 18,1 39,3 

S22 5,4 10,19 13,8 22,8 39,5 

R23/30 9,98 7,77 21,1 28,4 25,7 

R24 16,46 9,01 17,7 30,3 41,6 

R25 24,97 9,01 18,2 31,1 41,6 

R26/34 31,39 7,77 21,7 29,1 25,5 

S27 35,98 10,19 14,1 23,2 39,3 

R28/32/33 20,69 7,3 17,8 29,8 40,4 

S29 5,4 6,29 12,0 20,5 41,2 

S31 35,98 6,29 11,7 20,5 42,7 
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Figura 29 - Curvas de isorecalques para o Caso 4 sem interação entre as fundações 

Figura 30 - Curvas de isorecalques para o Caso 4 com interação entre as fundações 
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Figura 31 – Recalques em mm referentes ao corte AA 

 

 

Figura 32 - Recalques em mm referentes ao corte BB 

 

Figura 33 - Recalques em mm referentes ao corte CC 
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CAPÍTULO 5 
 

5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

O programa foi implementado com sucesso para fundações em sapatas e radiers. Os 

resultados obtidos foram bem próximos aos calculados pelas fórmulas clássicas. 

Como mostrado nos gráficos e nas tabelas, a interação entre os elementos de 

fundação deve sempre ser levada em conta, principalmente em problemas complexos como o 

do caso 4, em que se trata de um edifício real. Quando a interação é adotada, os recalques 

estimados sempre serão superiores aos recalques sem interação, como ilustrado aqui neste 

trabalho, chegando em alguns casos a valores superiores a 200% dos recalques isolados (sem 

interação). Logo é muito importante em projeto de fundações, que houver previsões de 

recalque, levar em consideração a interação entre as fundações. 

Como limitação deste programa pode-se citar o fato do mesmo realizar os cálculos 

apenas para fundações com seções retangulares. No caso de seções circulares, pode-se fazer 

uma aproximação para uma seção retangular, porém este caso não foi o foco do trabalho. 

Outro fato que vale destacar é que os recalques aqui estimados levam em consideração um 

solo estratificado mas com camadas homogêneas e isotrópicas, não sendo levado em conta a 

não-linearidade do material, o que seria muito interessante de ser abordado.  

É válido sugerir uma expansão do programa aqui implementado, abordando também 

o caso de outras fundações, como estacas e tubulões. Também é válido destacar a importância 

do monitoramento dos recalques após a finalização da obra, uma vez que através desses 

monitoramentos é possível saber se a previsão do programa foi condizente com a situação 

real, e também para calibrar o próprio programa, implementando algoritmos mais complexos 

que interpretem melhor a situação real. 
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APÊNDICE I 

Na interface do MATLAB, na parte superior, há um campo em que se deve inserir o 

diretório em que os arquivos do programa estão contidos (Figura 34). 

Ao indicar o diretório desejado, no lado esquerdo aparecerá os diversos arquivos que 

compõem o programa implementado (Figura 35). Clicando-se em um dos arquivos, aparecerá 

na seção Editor as linhas de programação do arquivo referido. 

Figura 34 - Interface do MATLAB (Abrindo diretório) 

Figura 35 - Arquivos que compõem o programa 
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Para a execução, deve-se digitar no campo Command Window a palavra “settmed” 

(sem aspas) como ilustrado na imagem acima, e dar Enter. Em seguida o programa irá pedir o 

nome do arquivo de entrada de dados, que deve estar no mesmo diretório dos arquivos 

referentes ao programa (Figura 36). 

O programa irá realizar os cálculos para a situação informada no arquivo de entrada 

de dados e exportará os resultados em uma planilha do Excel com o mesmo nome do arquivo 

de entrada. Essa planilha é fornecida na forma ilustrada na Figura 37. 

Figura 36 - Execução do programa 
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Na coluna “A” se encontram a posição dos pontos em relação ao eixo das abscissas 

(x) e na coluna “B” em relação ao eixo das ordenadas (y). A coluna “C” são os valores dos 

recalques, dados em milímetros, para cada ponto. O programa calcula o recalque no centro da 

fundação e esse mesmo valor é atribuído aos seus vértices. Na primeira linha da planilha tem-

se as coordenadas do centro geométrico da fundação “1” e nas próximas quatro linhas são 

apresentados os recalques nos seus vértices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 - Planilha com resultados obtidos pelo programa 
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APÊNDICE II 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%             Análise de Recalques Globais de um Edifício          % 
%                                                                  % 
%                  Universidade Federal de Goiás                   % 
%                    Escola de Engenharia Civil                    % 
%                         TCC - Fundações                          % 
%                     Professor: Maurício Sales                    % 
%                Grupo: Daniel Perousa, Eric Barbosa               % 
%                          e Matheus Cavalcanti                    % 
%                                                                  % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 
function settmed 

 
format short e; 
status='ok'; 
%Função de Inicialização 
[status,temp,exit,source,nome]=start(status); 

 
%Função para leitura de dados 
[vraio,matvert,matfund,nsolo,ncamadas,nsubcamadas,matpropsolo,matsubcam,pra

io]=leitura(source,status); 

 
%Função para geração de matriz com coordenadas dos centros das fundações e 
%na terceira coluna o recalque nesse ponto 
[matrecal] = coord_1(matvert,matfund); 

 
%Função para cálculo dos recalques através de Fadum 
[matrecal1,matrecal,v] = 

crecalq(vraio,matrecal,matfund,nsolo,ncamadas,nsubcamadas,matpropsolo,matsu

bcam,temp,praio); 

 
if strcmp(status,'falha')==1 
fprintf('Ocorreu um erro na leitura do arquivo.\n'); 
finalizacao('falha'); 
return 
end 
%Saída de dados 
%Impressão de superfície 
%[a] = impress(matrecal1,v); 
%exportexcel=strcat(nome,'.xlsx'); 
%xlswrite(exportexcel,matrecal1); 
%exportexcel=strcat(nome,'(locação).xlsx'); 
%xlswrite(exportexcel,matrecal); 
matrecal 
%Finalização 
finalizacao('ok'); 

 
end 

 
%Função Finalização 
function finalizacao(status) 
if strcmp(status,'falha') 
fprintf('Execução interrompida por erro.\n'); 
fprintf('_FINALIZADO_\n'); 
fclose ('all'); 
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return 
else 
fclose ('all'); 
fprintf('Resultados impressos no arquivo de saída.\n'); 
end 
end 

 

%Função para cálculo dos recalques 
%Desenvolver essa função para calcular as interações nas outras fundações! 
function [matrecal1,matrecal,v] = 

crecalq(vraio,matrecal,matfund,nsolo,ncamadas,nsubcamadas,matpropsolo,matsu

bcam,temp,praio) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%nsolo=1; 
v=size(matfund); 
%Cálculo dos recalques se inicia aqui 
for l=1:v(1) 
d=0; 
%Cálculo do comprimento total de solo 
for p=1:ncamadas(matfund(l,6)) 
d=matpropsolo(p,2,matfund(l,6))+d; 
matpropsolo1(p)=d; 
end 
%Verificação se fundação está no solo específico 
%if matfund(l,6)==i 
%Cálculo do recalque da sapata no seu centro, sem interação com 
%as demais 
z=0;cont=0; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%Verificação da profundidade da fudação e a nova configuração das novas 

subcamadas 
for j=1:nsubcamadas(matfund(l,6)) 
matsubcam1=zeros(nsubcamadas(matfund(l,6))-cont,1); 
z=z+(matsubcam(j,2,matfund(l,6))); 
%matfund(l,8) é a profundidade da fundação 
%matsubcam(j,2,i) é a espessura da subcamada j no solo i 
if matfund(l,8)<z 
matsubcam1(1,1,matfund(l,6))=z-(matfund(l,8)); 
for k=2:nsubcamadas(matfund(l,6))-cont 
matsubcam1(k,1,matfund(l,6))=matsubcam(k+cont,2,matfund(l,6)); 
end 
break 
elseif matfund(l,8)==z 
cont=cont+1; 
for k=1:nsubcamadas(matfund(l,6))-cont 
matsubcam1(k,1,matfund(l,6))=matsubcam(k+cont,2,matfund(l,6)); 
end 
break 
else 
cont=cont+1; 
end 
end 

 
Zi=0;recalq=0;recalu=0;c=0; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
for j=1:nsubcamadas(matfund(l,6))-cont 
Zi=c+(matsubcam(j,2,matfund(l,6)))/2; 
c=c+(matsubcam(j,2,matfund(l,6))); 
%Zi=c+(matsubcam1(j,1))/2; 
%c=c+(matsubcam1(j,1)); 
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%id_________________Xc(m)_________Yc(m)_________Lx(m)_________Ly(m)________

__Solo(profundidade)__________Carga(KN)__________Profundidade(m) 
%matfund(1,1)   matfund(1,2)   matfund(1,3)    matfund(1,4)  matfund(1,5)       

matfund(1,6)           matfund(1,7)           matfund(1,8) 
Dsigma=4*fadum(matfund(l,4)/2,matfund(l,5)/2,Zi)*matfund(l,7)/(matfund(l,4)

*matfund(l,5)); 
for k=1:ncamadas(matfund(l,6)) 
if Zi<=(matpropsolo1(k)) 
Modulo_de_elasticidade_do_solo=(matpropsolo(k,3,matfund(l,6))); 
%recalu=Dsigma*(matsubcam1(j,1))/(matpropsolo(k,3,i)); 
recalu=Dsigma*(matsubcam(j,2,matfund(l,6)))/(matpropsolo(k,3,matfund(l,6)))

; 
break 
end 
end 
recalq=recalq+recalu; 
end 
sapata=l; 
fprintf(temp,'sapata: %d \n', sapata); 
matrecal(l,3)=matrecal(l,3)+recalq; 
recalque=matrecal(l,3); 
%fprintf(temp,'recalque próprio: %f \n', recalque); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%Cálculo dos recalques provenientes das interações com outras 
%fundações 
if v(1)~=1 
for n=1:v(1) 
%Distância entre os centros das fundações 
if l~=n 
dx=matrecal(l,1)-matrecal(n,1); 
dy=matrecal(l,2)-matrecal(n,2); 
if dx==0 && dy==0 
%Ponto em cima de outro 
else 
%Distância entre os centros das fundações 
Dcg=sqrt((dx)^2+(dy)^2); 
%fprintf(temp,'Distância entre as sapatas : %d \n', Dcg); 
%Critério adotado para o raio de influência 
if praio==1 
if matfund(1,4)<=matfund(1,5) 
raioinf=vraio*matfund(1,5); 
else 
raioinf=vraio*matfund(1,4); 
end 
else 
raioinf=vraio; 
end 
%fprintf(temp,'Raio de influência : %d \n', raioinf); 
%Verificação se fundação possui influência sobre outra 
if Dcg<=raioinf 
sapata_interagindo=n; 
fprintf(temp,'sapata interagindo: %d \n', sapata_interagindo); 
%Cálculo dos recalques provenientes das interações 
z=0;cont=0; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%Verificação da profundidade da fudação e a nova configuração das novas 

subcamadas 
for j=1:nsubcamadas(matfund(n,6)) 
matsubcam2=zeros(nsubcamadas(matfund(n,6))-cont,1); 
z=z+(matsubcam(j,2,matfund(n,6))); 
%matfund(l,8) é a profundidade da fundação 
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%matsubcam(j,2,i) é a espessura da subcamada j no solo matfund(n,6) 
if matfund(n,8)<z 
matsubcam2(1,1,matfund(n,6))=z-matfund(n,8); 
for k=2:nsubcamadas(matfund(n,6))-cont 
matsubcam2(k,1,matfund(n,6))=matsubcam(k+cont,2,matfund(n,6)); 
end 
break 
elseif matfund(n,8)==z 
for k=1:nsubcamadas(matfund(n,6))-cont 
matsubcam2(k,1,matfund(n,6))=matsubcam(k+cont,2,matfund(n,6)); 
end 
break 
else 
cont=cont+1; 
end 
end 
Zi=0;recalqit=0;recaluit=0;c=0; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
for j=1:nsubcamadas(matfund(n,6))-cont 
%Zi=c+(matsubcam1(j,2,i))/2; 
%c=c+(matsubcam1(j,2,i)); 
Zi=c+(matsubcam2(j,1,matfund(n,6)))/2; 
c=c+(matsubcam2(j,1,matfund(n,6))); 
%id_________________Xc(m)_________Yc(m)_________Lx(m)_________Ly(m)________

__Solo(profundidade)__________Carga(KN)__________Profundidade(m) 
%matfund(1,1)   matfund(1,2)   matfund(1,3)    matfund(1,4)  matfund(1,5)       

matfund(1,6)           matfund(1,7)           matfund(1,8) 
Dx=sqrt((dx)^2); 
Dy=sqrt((dy)^2); 
if Dx<matfund(l,4)/2 
if Dx==0 
u=1; 
else 
u=2; 
end 
Leqy=matfund(l,5)/2+Dy; 
Leqy1=Dy-matfund(l,5)/2; 
Leqx=matfund(l,4)/u+Dx; 
Leqx1=matfund(l,4)/u-Dx; 
Dsigma1=fadum(Leqx,Leqy,Zi); %*matfund(l,7)/(Leqx*Leqy); 
Dsigma2=fadum(Leqx1,Leqy,Zi); %*matfund(l,7)/(Leqx1*Leqy); 
Dsigma3=-fadum(Leqx,Leqy1,Zi); %*matfund(l,7)/(Leqx*Leqy1); 
Dsigma4=-fadum(Leqx1,Leqy1,Zi); %*matfund(l,7)/(Leqx1*Leqy1); 
elseif Dy<matfund(l,5)/2 
if Dy==0 
u=1; 
else 
u=2; 
end 
Leqy=matfund(l,5)/u+Dy; 
Leqy1=matfund(l,5)/u-Dy; 
Leqx=matfund(l,4)/2+Dx; 
Leqx1=Dx-matfund(l,4)/2; 
Dsigma1=fadum(Leqx,Leqy,Zi); %*matfund(l,7)/(Leqx*Leqy); 
Dsigma2=fadum(Leqx,Leqy1,Zi); %*matfund(l,7)/(Leqx*Leqy1); 
Dsigma3=-fadum(Leqx1,Leqy,Zi); %*matfund(l,7)/(Leqx1*Leqy); 
Dsigma4=-fadum(Leqx1,Leqy1,Zi); %*matfund(l,7)/(Leqx1*Leqy1); 
else 
Leqx=matfund(l,4)/2+Dx; 
Leqx1=Dx-matfund(l,4)/2; 
Leqy=matfund(l,5)/2+Dy; 
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Leqy1=Dy-matfund(l,5)/2; 
Dsigma1=fadum(Leqx,Leqy,Zi); %*matfund(l,7)/(Leqx*Leqy); 
Dsigma2=fadum(Leqx1,Leqy1,Zi); %*matfund(l,7)/((Leqx-matfund(l,4))*Leqy); 
Dsigma3=-fadum(Leqx1,Leqy,Zi); %*matfund(l,7)/(Leqx*(Leqy-matfund(l,5))); 
Dsigma4=-fadum(Leqx,Leqy1,Zi); %*matfund(l,7)/(Leqx1*Leqy1); 
end 

 
%fprintf(temp,'Dsigma1: %f \n', Dsigma1); 
%fprintf(temp,'Dsigma2: %f \n', Dsigma2); 
%fprintf(temp,'Dsigma3: %f \n', Dsigma3); 
%fprintf(temp,'Dsigma4: %f \n', Dsigma4); 
Dsigma=(Dsigma1+Dsigma2+Dsigma3+Dsigma4)*matfund(l,7)/(matfund(l,4)*matfund

(l,5)); 
fprintf(temp,'Dsigma: %f \n', Dsigma); 

 
for k=1:ncamadas(matfund(n,6)) 
if Zi<=(matpropsolo1(k)) 
Modulo_de_elasticidade_do_solo=(matpropsolo(k,3,matfund(n,6))); 
recaluit=Dsigma*(matsubcam2(j,1,matfund(n,6)))/(matpropsolo(k,3,matfund(n,6

))); 
%recaluit=Dsigma*(matsubcam1(j,2,i))/(matpropsolo(k,3,i)); 
break 
end 
end 
%Recalque proveniente da interação 
recalqit=recalqit+recaluit; 
end 
%Inserindo o recalque calculado com a interação para a fundação dada 
matrecal(n,3)=matrecal(n,3)+recalqit; 
fprintf(temp,'matriz (%d,3): %d \n\n\n', n,matrecal(n,3)); 
recalque_influenc=matrecal(n,3); 
%fprintf(temp,'recalque influenciado: %f \n\n\n', recalque_influenc); 
end 
end 
end 
end 
end 
end 
%Cálculo de recalques para fundações rígidas 
matrecal(:,3)=0.85*matrecal(:,3); 
%Matriz de recalques ideal para plotar superfícies, considerando o recalque 
%no centro igual ao das extremidades da sapata 
for i=1:v(1) 
matrecal1(5*i-4,:)=matrecal(i,:); 
matrecal1(5*i-3,1)=matrecal(i,1)-matfund(i,4)/2; 
matrecal1(5*i-3,2)=matrecal(i,2)-matfund(i,5)/2; 
matrecal1(5*i-3,3)=matrecal(i,3); 
matrecal1(5*i-2,1)=matrecal(i,1)+matfund(i,4)/2; 
matrecal1(5*i-2,2)=matrecal(i,2)-matfund(i,5)/2; 
matrecal1(5*i-2,3)=matrecal(i,3); 
matrecal1(5*i-1,1)=matrecal(i,1)+matfund(i,4)/2; 
matrecal1(5*i-1,2)=matrecal(i,2)+matfund(i,5)/2; 
matrecal1(5*i-1,3)=matrecal(i,3); 
matrecal1(5*i,1)=matrecal(i,1)-matfund(i,4)/2; 
matrecal1(5*i,2)=matrecal(i,2)+matfund(i,5)/2; 
matrecal1(5*i,3)=matrecal(i,3); 
%for j=1:4 
%   matrecal1(5*i+j,:)=matrecal(abc(1)-4+j,:); 
%end 

 
end 
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end 

 

%Leitura de dados 

 
function 

[vraio,matvert,matfund,nsolo,ncamadas,nsubcamadas,matpropsolo,matsubcam,pra

io]=leitura(source,status) 

 
%LEGENDA 
%nvert=número de vértices do terreno 
%nfund=quantidade de fundações 
%nsolo=quantidade de tipos de solo 
%ncamadas=quantidade de camadas para o perfil do solo (no caso de SPT será 
%a profundidade da sondagem) 
%npropcam=propriedades de cada camada (espessura,Módulo de eslasticidade..) 
%depth=profundidade da escavação no terreno 
%praio=parâmetro utilizado para saber o raio de influência da fundação 
%matvert=matriz com os pontos de cada vértice do terreno 
%matpropsolo=matriz com as propriedades do solo 
%nsubcamadas=número de subcamadas 
%matsubcam=matriz com espessura de cada subcamada 
%raioinf=raio de influência que uma fundação exerce sobre outra 
%matfund=matriz com dados de cada fundação 

 
status='ok'; 
format compact 

 
[lixo,lido]=fscanf(source,'%s',4); 
%Leitura da quantidade de vértices 
[lixo,lido]=fscanf(source,'%s',1); 
[nvert,lido]=fscanf(source,'%d',1); 
%Leitura da matriz das coordenadas dos vértices do terreno 
[lixo,lido]=fscanf(source,'%s',2); 
for i=1:nvert 
for j=1:3 
[matvert(i,j),lido]=fscanf(source,'%f',1); 
end 
end 
%Leitura das propriedades dos solos 
[lixo,lido]=fscanf(source,'%s',2); 
[nsolo,lido]=fscanf(source,'%d',1); 
%Leitura da profundidade da escavação do terreno 
%[lixo,lido]=fscanf(source,'%s',1); 
%[depth,lido]=fscanf(source,'%d',1); 
for i=1:nsolo 
%Leitura do tipo de inserção de E, sendo por NSPT ou diretamente 
[lixo,lido]=fscanf(source,'%s',2); 
[parametro,lido]=fscanf(source,'%d',1); 
if parametro==1 
%Leitura do valor a ser multiplicado pelo nspt para obtenção de E 
[lixo,lido]=fscanf(source,'%s',1); 
[valornspt,lido]=fscanf(source,'%f',1); 
else 
valornspt=1; 
end 
%Leitura da profundidade do perfil do solo ou número da camadas 
[lixo,lido]=fscanf(source,'%s',1); 
[ncamadas(i),lido]=fscanf(source,'%d',1); 
%[lixo,lido]=fscanf(source,'%s',1); 



 58 Implementação de uma Ferramenta Numérica Para Previsão de Recalques em Sapatas 

%[npropcam,lido]=fscanf(source,'%d',1); 
%Leitura das propriedades de cada camada do solo 
[lixo,lido]=fscanf(source,'%s',2); 
for j=1:ncamadas(i) 
for k=1:3 
[matpropsolo(j,k,i),lido]=fscanf(source,'%f',1); 
end 
end 
%Convertendo valor do NSPT em módulo de elasticidade, se o caso, senão 
%valornspt=1 
matpropsolo(:,3,i)=valornspt*matpropsolo(:,3,i); 
%Leitura do método de subdivisão das camadas 
[lixo,lido]=fscanf(source,'%s',1); 
[metsubd,lido]=fscanf(source,'%d',1); 
%Gerando matriz com espessura de cada subcamada 
if metsubd==1 
[lixo,lido]=fscanf(source,'%s',2); 
p=0; 
for j=1:ncamadas(i) 
[matsubcam3(j,1,i),lido]=fscanf(source,'%d',1); 
[matsubcam3(j,2,i),lido]=fscanf(source,'%d',1); 
for k=1:matsubcam3(j,2,i) 
matsubcam(k+p,1,i)=matsubcam3(j,1,i); 
matsubcam(k+p,2,i)=matpropsolo(j,2,i)/matsubcam3(j,2,i); 
end 
p=p+matsubcam3(j,2,i); 
end 
else 
[lixo,lido]=fscanf(source,'%s',1); 
[ndivcamada,lido]=fscanf(source,'%d',1); 
p=0; 
for j=1:ncamadas(i) 
for k=1:ndivcamada 
matsubcam(k+p,1,i)=matpropsolo(j,1,i); 
matsubcam(k+p,2,i)=matpropsolo(j,2,i)/ndivcamada; 
end 
p=p+k; 
end 
end 
vetor=0; 
vetor=size(matsubcam); 
nsubcamadas(i)=vetor(1); 
end 
%Leitura das especificações das fundações 
[lixo,lido]=fscanf(source,'%s',2); 
[nfund,lido]=fscanf(source,'%d',1); 
%Leitura da parametrização do raio de influência para cada fundação 
[lixo,lido]=fscanf(source,'%s',1); 
[praio,lido]=fscanf(source,'%d',1); 
%Leitura do comprimento do raio de influência para calculo dos recalques 
[lixo,lido]=fscanf(source,'%s',1); 
[vraio,lido]=fscanf(source,'%d',1); 
%Leitura do tipo de fundação 
[lixo,lido]=fscanf(source,'%s',1); 
[fundacao,lido]=fscanf(source,'%s',1); 
if strcmp(fundacao,'SAPATA') 
npropf=8; 
end 
%Leitura das propriedades 
[lixo,lido]=fscanf(source,'%s',2); 
for k=1:nfund 
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for j=1:npropf 
[matfund(k,j),lido]=fscanf(source,'%f',1); 
end 
end 
end 

 
function [status,temp,exit,source,nome]=start(status) 

 
%Inicialização 
clc; 
fprintf('**********Análise de Recalques Globais de um 

Edifício**********\n\n') 
fprintf('          Universidade Federal de Goiás\n          Escola de 

Engenharia Civil\n          TCC - Fundações\n          Professor: Maurício 

Sales\n          Grupo: Daniel Perousa, Eric Barbosa e Matheus 

Cavalcanti\n\n\n') 
nome = input('Informe nome do arquivo excluindo sua extensao:\n', 's'); 
arq1=strcat(nome,'.inp'); 
arq2=strcat(nome,'.temp'); 
arq3=strcat(nome,'.out'); 
status='ok'; 

 
%Identificador de entrada 
source=fopen(arq1,'r'); 
if source<0 
status='falha'; 
fprintf('Arquivo de entrada não adequado.\n\n\n'); 
fprintf('Execução interrompida por erro.\n'); 
fprintf('FINALIZADO\n'); 
return 
else 
%Identificador temporario 
temp=fopen(arq2,'w'); 
%Identificador de saida 
exit=fopen(arq3,'w'); 
end 
end 

 

%Função para plotar superfície dos recalques 

 
function [a] = impress(matrecal,v) 
a=0; 
x=matrecal(:,1); 
y=matrecal(:,2); 
z=-matrecal(:,3); 
dx=1; 
dy=1; 

 
x_edge=[floor(min(x)):dx:ceil(max(x))]; 
y_edge=[floor(min(y)):dy:ceil(max(y))]; 
[X,Y]=meshgrid(x_edge,y_edge); 
F = TriScatteredInterp(x,y,z); 
Z= F(X,Y); 

 
%Plotando superfície de recalques 
%surf(X,Y,Z); 
%axis tight; 
%hold on 
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%Plotando isolinhas de recalque 
%contour(Z,20); 
%hold on 
%[C,h] = contour(Z); 
%t_handle = clabel(C,h); 
%set(t_handle,'BackgroundColor',[1 1 .6],'Edgecolor',[.7 .7 .7]) 
%hold on 

 
%Impressão das fundações 
for i=1:v(1) 
vx(1:5,1)=x(5*i-4:5*i,1); 
vx(6,1)=x(5*i-3,1); 
vy(1:5,1)=y(5*i-4:5*i,1); 
vy(6,1)=y(5*i-3,1); 
vz(1:5,1)=z(5*i-4:5*i,1); 
vz(6,1)=z(5*i-3,1); 
%Impressão do eixo da fundação 
plot3(vx(1,1),vy(1,1),vz(1,1),'+r','MarkerSize',10) 
hold on 
%Impressão do contorno da fundação em planta baixa 
plot3(vx(2:6,1),vy(2:6,1),vz(2:6,1),'-k') 
hold on 
end 

 
end 

 

 

%Equação de Fadum 

 
function [sigmaz] = fadum(B,L,z) 

 
m=B/z; 
n=L/z; 
sigmaz=(1/(2*pi))*(atan((m*n)/sqrt(m^2+n^2+1))+((m*n)/sqrt(m^2+n^2+1))*(1/(

m^2+1)+1/(n^2+1))); 

 
end 

 

%Função para gerar matriz com posição dos centros das fundações e seus 
%respectivos recalques. 

 
function [matrecal] = coord_1(matvert,matfund) 
a=size(matfund); 
b=size(matvert); 
matrecal=zeros(a(1)+b(1),3); 

 
for i=1:a(1) 
for j=1:2 
matrecal(i,j)=matfund(i,j+1); 
end 
end 
for i=1:b(1) 
for j=1:2 
matrecal(a(1)+i,j)=matvert(i,j+1); 
end 
end 

 



 61 Implementação de uma Ferramenta Numérica Para Previsão de Recalques em Sapatas 

end 

 

 


