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RESUMO 

O crescimento acelerado de construções de edifícios cada vez mais altos vem tornando a 

previsão e o controle de recalques cada vez mais importantes. Além disso, a interação solo-

estrutura também tem uma grande relevância, que aumenta à medida que os prédios vão se 

tornando mais altos. Isso tudo faz parte de uma análise mais precisa da estabilidade global dos 

edifícios, que visa minimizar as deformações estruturais e as manifestações patológicas e 

buscando garantir a segurança. Os resultados desse trabalho mostraram a capacidade da 

ferramenta numérica, GARP, de fornecer os recalques em diversas situações, mostrando que, 

apesar da grande rigidez do radier e do elevado número de estacas, o radier sofre variações de 

recalque na ordem de 2 cm, dependendo da incidência do vento, por exemplo. Além disso, em 

uma mesma situação analisada, com o vento incidindo em uma só direção, por exemplo, a 

ferramenta mostrou que o radier analisado apresentou recalques diferenciais próximos a 5 cm. 

Isso poderia gerar uma rotação no prédio, causando um deslocamento horizontal, que vai 

aumentando até o topo do mesmo, o que poderia ocasionar desconforto para os moradores e 

manifestações patológicas no edifício. Sendo assim, esse trabalho reforça a importância de se 

fazer um estudo mais preciso e detalhado do comportamento da fundação e do edifício como 

um todo, para que se evite, ao máximo, problemas no futuro. 

Palavras-chave: Edifício alto; recalque de fundações; radier estaqueado; análise numérica. 
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CAPÍTULO 1 

1  INTRODUÇÃO 

A fundação de qualquer edifício tem a função de transmitir as cargas advindas da estrutura para 

o solo. Assim, a escolha da melhor opção de fundação depende da magnitude da carga da 

edificação e das características do solo onde a mesma será construída. Essa carga varia de 

acordo com o porte do edifício e as características do solo variam de acordo com a localização 

da obra. Logo, fica claro que edifícios mais altos exigem fundações com melhor desempenho, 

pois precisarão suportar maiores cargas. Esse desempenho é medido através da capacidade de 

carga e do recalque da fundação. Apesar do recalque ser algo natural e, até certo ponto, 

aceitável, ele pode se tornar um problema quando ocorre em grande magnitude ou de forma 

desigual em pontos diferentes da fundação (recalque diferencial). Deve-se lembrar, também, 

que quanto mais alto for o edifício, mais importante se torna a previsão e o controle desses 

recalques, para que o desaprumo não se torne perceptível ou ainda para que a estabilidade global 

desse edifício não seja afetada. Por tudo isso, a avaliação de métodos mais atuais e precisos de 

previsão de recalque vem se tornando cada vez mais importante. 

1.1 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 

O crescimento acelerado das cidades brasileiras associado a uma iniciativa do mercado 

imobiliário que viu, nos empreendimentos verticalizados, uma possibilidade de obter maior 

lucro, vem aumentando cada vez mais o processo de verticalização das edificações, gerando 

prédios cada vez mais altos. 

A construção de edifícios altos em áreas cada vez menores acaba produzindo estruturas esbeltas 

com fundações mais complexas, uma vez que os pilares ficam cada vez mais próximos e a falta 

de espaço dificulta a utilização de uma fundação “tradicional”. Uma alternativa para esse tipo 

de situação é o radier estaqueado, que receberá todo ou grande parte do carregamento do 

edifício em grandes placas sobre estacas.  
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O radier estaqueado associa uma fundação rasa (radier) com uma fundação profunda (grupo de 

estacas), o que exige um estudo mais detalhado do seu comportamento, uma vez que cada tipo 

de fundação possui uma forma diferente de transferência de carga ao solo. Além disso, ele 

envolve diversos tipos de interação entre as suas partes (radier, estacas e solo), as quais 

precisam ser analisadas para que seja possível prever o comportamento da fundação como um 

todo (SALES, 2000). 

Diante disso, se torna necessário aprimorar os métodos de previsão de comportamento dessas 

novas fundações para ganhar mais segurança e economia na escolha e utilização das mesmas. 

Essas previsões ainda servem como base de estudo para melhorar o controle das fundações 

futuras, prevendo o comportamento das mesmas e buscando sempre a melhoria no processo de 

escolha da fundação de um edifício. Por tudo isso, escolheu-se um dos edifícios mais altos do 

Brasil em construção como objeto de estudo. 

1.2  OBJETIVO 

O objetivo geral desse estudo é prever o comportamento de recalques de um edifício de 51 

pavimentos que está sendo construído em Camboriú (SC). 

Os objetivos específicos são: fazer uma breve revisão dos métodos de cálculo já existentes para 

um radier estaqueado, avaliar recalques induzidos pela torre principal nas fundações periféricas 

do objeto de estudo e analisar a possibilidade de otimizar o projeto da fundação estudada. 
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  CAPÍTULO 2 

2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 RADIER ESTAQUEADO - DEFINIÇÃO 

O termo “Radier Estaqueado” corresponde a um tipo de fundação que associa um elemento 

superficial (radier) com um elemento profundo (estaca ou grupo de estacas), onde as duas partes 

são responsáveis pelo desempenho da fundação, quanto à capacidade de carga e recalque 

(SALES, 2000). 

Nesse tipo de fundação, o radier, as estacas e o solo interagem entre si, atuando como um único 

conjunto. Diferente do “Bloco sobre Estacas”, onde toda a carga é suportada apenas pelas 

estacas, no radier estaqueado a carga é transmitida ao solo pelo radier e pelas estacas. Essa 

diferença está no fato de se considerar o contato do bloco ou radier com o solo, e tal 

consideração é feita no radier estaqueado (CAMPOS, 2011). A Figura 2.1 ilustra tal diferença. 

Figura 2.1 – Tipos de sistemas de fundação: (a) Bloco sobre estacas, (b) Radier estaqueado (CAMPOS, 2011). 

 

Segundo Poulos (2001), o uso de certo número de estacas, localizadas em pontos estratégicos, 

pode melhorar tanto a capacidade de carga quanto o recalque (até mesmo o diferencial) de um 
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radier. Daí vem o conceito de redutores de recalque, utilizados para caracterizar a função das 

estacas em um radier estaqueado. 

Apesar das vantagens, a eficácia desse tipo de fundação depende das condições do solo onde o 

radier é apoiado, que podem ser favoráveis ou não. Situações favoráveis seriam perfis de solo 

constituídos por argilas relativamente rígidas ou areias relativamente densas, não podendo 

existir camadas moles abaixo da profundidade das estacas. E situações desfavoráveis seriam 

solos com argilas moles ou areias fofas próximas à superfície do terreno ou ainda, solos que 

apresentam efeitos de recalque por consolidação, podendo apresentar expansão proveniente de 

causas externas (POULOS, 1991). 

Além de levar em consideração a capacidade de carga e o recalque, focando apenas no 

carregamento vertical, para se analisar o desempenho de uma fundação, é de fundamental 

importância se atentar a outros pontos como cargas laterais, momentos fletores e forças 

cisalhantes. Em alguns casos, por exemplo, as características das estacas serão regidas pelo 

momento gerado pela carga de vento, e não pelo carregamento vertical (POULOS, 2001). 

2.2 MÉTODOS DE CÁLCULO DE RADIER ESTAQUEADO 

A utilização de um radier estaqueado não é uma tarefa muito fácil, uma vez que o seu projeto, 

envolvendo dimensionamento e previsão de comportamento, deve levar em conta um elevado 

número de fatores ligados à interação radier-solo-estaca. Poulos (1994a) dividiu o processo de 

se projetar esse tipo de fundação em duas etapas, a “Preliminar” e a de “Detalhamento do 

Projeto”. 

Na etapa preliminar, deve-se analisar se o uso do radier estaqueado é viável ou não, estimar as 

dimensões do mesmo e o número de estacas necessárias. Tudo isso normalmente é feito através 

de cálculos manuais, sem ajuda de computador. 

Já na etapa de detalhamento do projeto é necessário o uso de computador para buscar a 

otimização do número, dimensões e posicionamento das estacas e ainda, uma espessura ideal 

para o radier. Nessa fase, os programas específicos da área conseguem fornecer uma 

distribuição detalhada dos recalques, forças e momentos que atuam tanto no radier quanto nas 

estacas. 
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De acordo com a divisão das etapas, Poulos (2001) também dividiu os principais métodos de 

análise desse tipo de fundação em “Simplificados ou Preliminares” e “Detalhados ou 

Numéricos”. 

2.2.1 Métodos Simplificados ou Preliminares 

2.2.1.1 Correlações empíricas 

Os métodos empíricos têm como base a comparação com ensaios já realizados, em laboratório 

ou em campo. Portanto, se o seu uso for feito em fundações e solos similares ao do ensaio de 

origem, ele terá certa confiabilidade, além da rapidez, praticidade e menor custo, que já são 

presentes em todos os casos. Por se tratar de um método prático e barato, ele é bastante utilizado 

no “dia a dia” da engenharia. Mas é sempre importante tomar o cuidado de só utilizar esse 

método se a situação real for similar à do ensaio que originou o método (BEZERRA, 2003). 

 Capacidade de suporte 

Kishida e Meyerhof1 (1965 apud SALES, 2000) sugeriram que a capacidade de carga de um 

radier estaqueado pode ser considerada como a soma da capacidade de carga do grupo de 

estacas com a capacidade de carga do radier, onde os valores das capacidades de carga de cada 

elemento dependem da sua forma de ruptura, que é função da distância entre as estacas. 

Akinmusuru2 (1973 apud SALES, 2000) seguiu o mesmo raciocínio, porém considerando 

fatores de aumento da capacidade devido à interação radier-solo-estacas. Esse fator só teve 

valor significativo para o grupo de estacas. 

Liu et al.3 (1985 apud SALES, 2000), tomando como base ensaios de campo, perceberam a 

existência de mais fatores de influência na capacidade de carga total desse tipo de fundação. 

                                                 

1 KISHIDA, H.; MEYERHOF, G. G.. Bearing Capacity of pile groups under eccentric loads in sand. Proc. 6th 

ICSMFE, Toronto, v. 2, n. 1, p. 270-274, jan. 1965; 

2 AKINMUSURU, J. O.. The Influence of a Pile Cap on a Bearing Capacity of Piles in Sand. Dissertação de 

Mestrado, University of Zaria, Nigéria, jul. 1973. 

3 LIU, J. L.; YUAN, Z. L.; ZHANG, K. P.. Cap-pile-soil interaction of bored pile groups. ICSMFE, San Francisco, 

v. 11, n. 4, p. 1433-1436, jan. 1985. 
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Além de considerar a influência das interações radier-solo-estacas, a capacidade de carga das 

estacas foi dividida em uma parcela de atrito lateral e outra de ponta. Ainda se levou em 

consideração que o número de estacas influencia na capacidade de carga do conjunto das 

mesmas. Por fim, a ideia de se somar a capacidade das estacas com a capacidade do radier foi 

mantida, acrescentando apenas mais fatores de influência na capacidade das estacas. 

Phung (1993), generalizou a proposta de Liu et al.³ (1985 apud SALES, 2000), dividindo as 

interações em estaca-solo-estaca e radier-solo-estaca, que influenciam tanto no atrito lateral 

quanto na resistência de ponta das estacas. Ele ainda considerou que as interações radier-solo-

estaca poderiam influenciar na capacidade de carga do radier. 

É importante mencionar que cada um dos autores citados apresentou, também, ábacos para os 

fatores de influência, baseados em seus ensaios (SALES, 2000). O que reforça a ideia de que 

esse tipo de método (empírico) deve ser aplicado com cautela em situações diferentes das 

presentes no ensaio que deu origem à equação proposta. 

 Recalque Médio 

Especificamente para o radier estaqueado, ainda não existe uma correlação específica para 

prever o seu recalque médio. Mas, na maioria dos casos, percebe-se que, antes da mobilização 

completa das estacas, estas suportariam a maior parte do carregamento, determinando, portanto, 

o recalque do sistema de fundação. Logo, as correlações existentes para grupos de estacas 

também vêm sendo utilizadas para casos de radier estaqueado. Essas correlações geralmente 

são descritas através do Fator de Recalque (Rs), que é a razão entre o recalque do grupo de 

estacas e o recalque de uma estaca isolada (SALES, 2000). 

Skempton4 (1953 apud SALES, 2000) propôs uma equação onde o fator de recalque variava de 

acordo com a largura do grupo de estacas existente. Em seguida, Meyerhof5 (1959 apud 

SALES, 2000) sugeriu que esse fator dependia da relação entre o espaçamento e o diâmetro das 

                                                 

4 SKEMPTON, A. W. Discussion contribution: piles and pile foundation, settlement of pile foundations. ICSMFE, 

Zurich, v. 3, p. 172, jul. 1953. 

5 MEYERHOF, G. G.. Compaction of Sands and bearing capacity of piles. Journal of Geot. Eng. Div., ASCE, 

EUA, v. 85, n. 6, p. 1-29, jan. 1959. 
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estacas, e do número de linhas de estacas. Vésic6 (1969 apud SALES, 2000), por sua vez, levou 

em consideração apenas a largura do grupo de estacas e o diâmetro das mesmas numa equação 

simples para o fator de recalque. 

Randolph, em Fleming et al.7 (1985 apud SALES, 2000), sugeriu apenas que esse fator de 

recalque seria o número de estacas elevado a um expoente entre 0,4 e 0,6. Assim, vários autores 

passaram a usar essa equação com o expoente de 0,5. 

Por fim, Poulos e Davis (1980) criaram um grupo de ábacos que levavam em consideração a 

interação entre estacas para determinar o fator de recalque. E essa interação dependia 

principalmente da distância entre as partes envolvidas na mesma. 

2.2.1.2 Fundações Equivalentes 

Alguns autores tentaram simplificar o processo de cálculo de radier estaqueado, utilizando 

teorias já estabelecidas. Para isso, o radier estaqueado é transformado em outra fundação 

“equivalente”, sendo ela um radier, um tubulão ou um pórtico, conforme mostrado abaixo. 

 Radier Equivalente 

A proposta inicial desse método foi feita por Terzaghi8 (1943 apud SALES, 2000), e Randolph 

(1994) propôs uma mudança para incorporar o tamanho do radier. Eles sugeriram que uma só 

placa ou radier equivale ao conjunto de um radier estaqueado. A partir dessa hipótese de 

equivalência, utiliza-se a teoria da elasticidade ou o método de espraiamento de tensões para 

calcular os acréscimos de tensões e o recalque médio da fundação (SALES, 2000). 

 

 

                                                 

6 VESÍC, A. S.. Experiments with instrumented pile groups in sand. Conf. on Performance of Deep Foundations, 

ASTM, Spec. Tech, EUA, n. 444, p. 177-222, nov. 1969. 

7 FLEMING, W. G. et al. Piling Engineering. Surrey University Press, Surrey, mai. 1985. 

8 TERZAGHI, K.. Theoretical Soil Mechanics. John Wiley and Sons, New York, ago. 1943. 
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 Tubulão Equivalente 

Poulos e Davis (1980) sugeriram que um grupo de estacas ou um radier estaqueado podem ser 

substituídos por um “tubulão equivalente”. Este método foi modificado por Poulos (1993a). 

Algumas fórmulas foram propostas para o diâmetro desse tubulão equivalente, levando em 

conta o tipo de carga predominante nas estacas (atrito lateral ou carga de ponta). E para 

encontrar o módulo elástico equivalente, sugeriu-se fazer uma média ponderada dos módulos 

do solo e das estacas. Esse método basicamente transforma um radier estaqueado em uma única 

estaca, portanto, após a equivalência, podem-se utilizar soluções de estacas isoladas como a de 

Poulos e Davis (1980). 

 Pórtico Equivalente 

Schiel9 (1970 apud SALES, 2000) propôs um método de pórtico equivalente para grupo de 

estacas, onde a presença do solo entre as mesmas é desprezada. Após isso, Desai et al.10 (1981 

apud SALES, 2000) estendeu esse método para radier estaqueado onde, além de substituir as 

estacas e o radier por um pórtico, o solo é levado em consideração. Apesar disso, a interação 

entre os elementos não pode ser considerada. 

Este método foi estudado por outros autores como El-Mossalamy e Franke (1997) e Poulos 

(1999) que acabaram descobrindo algumas falhas no mesmo, como estimativas irreais de 

recalque e grandes diferenças, quanto aos esforços internos, se comparados a métodos mais 

precisos, em casos com um elevado número de pontos de carga. 

2.2.1.3 Métodos Baseados na Teoria da Elasticidade 

 Método de Poulos e Davis (1980) 

                                                 

9 SCHIEL, F.. Statik der Pfahlwerke. Anlag, Springer-Verlag, Berlin, v. 2, fev. 1970. 

10 DESAI, C. S.; KUPPUSAMY, T.; ALAMEDDINE, A. R.. Pile cap-pile group-soil interaction. Journal of Geot. 

Eng. Div., ASCE, EUA, v. 107, n. 5, p. 817-834, jul. 1981. 
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A ideia deste método teve início com Poulos11 (1968b apud SALES, 2000), que propôs uma 

solução elástica para o recalque de uma estaca com “cap”. Depois disso, Davis e Poulos12 (1972 

apud SALES, 2000) sugeriram que um conjunto de várias estacas com “cap” interagindo entre 

si poderia ser representado por um radier estaqueado. Foram, então, propostos alguns ábacos 

para estimar o fator de recalque de um radier estaqueado e, também, algumas fórmulas. 

Poulos e Davis (1980), então, propuseram um método simples, onde o conjunto de estacas seria 

totalmente mobilizado, apresentado na Figura 2.2. 

Figura 2.2 – Método Trilinear de Poulos e Davis (SALES, 2000). 

 

Na Figura 2.2, nota-se que o método é composto por três fases. O ponto A representa a total 

mobilização das estacas. Logo, no trecho OA, a carga é absorvida pelas estacas e pelo radier. 

Já no trecho AB, as estacas já estão totalmente mobilizadas, fazendo com que a carga excedente 

à “PA” seja absorvida somente pelo radier. Assim, o recalque, nessa fase, pode ser calculado 

como o de um radier isolado. Percebe-se ainda, que a inclinação da reta muda após a 

mobilização das estacas, indicando um crescimento mais acelerado nos recalques, já que as 

                                                 

11 POULOS, H. G.. The influence of a rigid pile cap on the settlement behaviour of an axially loaded pile. Civil 

Eng. Trans. Inst. Civil Engrs., Australia, v. 10, p. 213-219, fev. 1968. 

12 DAVIS, E. H.; POULOS, H. G.. The analysis of pile-raft systems. Australian Geomechanics Journal, 

Austrália, v. 2, n. 1, jun. 1972. 
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estacas não contribuem mais na capacidade de carga do conjunto. Por fim, o trecho BC 

representa a ruptura da fundação, já que o recalque continua crescendo, mesmo sob carga 

constante. 

 Método de Randolph 

Randolph e Wroth13 (1978 apud SALES, 2000) propuseram uma solução para explicar o 

processo de transferência de carga ao solo em casos de estaca isolada com carga axial. Depois 

disso, Randolph e Wroth14 (1979 apud SALES, 2000) estenderam esse método para um grupo 

de estacas, modificando os parâmetros de transferência de carga e de rigidez da estaca. 

Randolph (1983) avançou ainda mais o método, para um radier estaqueado, propondo o 

seguinte sistema de equações: 

𝑤𝑝𝑔 =  
𝑃𝑝𝑔

𝐾𝑝𝑔

 +  𝛼𝑝𝑟  
𝑃𝑟

𝐾𝑟

 (2.1) 

𝑤𝑟 =  
𝑃𝑟

𝐾𝑟

 +  𝛼𝑟𝑝  
𝑃𝑝𝑔

𝐾𝑝𝑔

 (2.2) 

onde: 

𝑃𝑝𝑔 = carga absorvida pelo grupo de estacas; 

𝑃𝑟 = carga absorvida pelo radier; 

𝑤𝑝𝑔 = recalque do grupo de estacas; 

𝑤𝑟 = recalque do radier; 

𝐾𝑝𝑔 = rigidez do grupo de estacas; 

                                                 

13 RANDOLPH, M. F.; WROTH, C. P.. Analysis of deformation of vertically loaded piles. Journal of Geot. Eng. 

Div., ASCE, v. 104, n. 12, p. 1465-1488, jun. 1978. 

14 RANDOLPH, M. F.; WROTH, C. P.. An analysis of the vertical deformation of pile groups. Géotechnique, 

França, v. 29, n. 4, p. 423-429, mar. 1979. 
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𝐾𝑟 = rigidez do radier; 

𝛼𝑝𝑟 , 𝛼𝑟𝑝 = fatores de interação. 

Ao analisar a primeira equação, percebe-se que o recalque do grupo de estacas é composto por 

duas parcelas. A primeira delas é o próprio recalque do grupo de estacas, se não houvesse um 

radier influenciando esse grupo e a segunda parcela é justamente esse acréscimo de recalque 

causado pela presença do radier. Da mesma forma, na segunda equação, observa-se que o 

recalque do radier é a soma do próprio recalque do radier, se não houvesse um grupo de estacas 

interagindo com o mesmo, com um acréscimo de recalque causado pela presença do grupo de 

estacas. Logo, nota-se que Randolph (1983) levou em consideração a interação entre os 

elementos de um radier estaqueado. 

Ao igualar o recalque do radier com o recalque do grupo de estacas, já que os dois elementos 

fazem parte de um só sistema de fundação, encontra-se a rigidez global do radier estaqueado 

(𝐾𝑝𝑟). 

2.2.2 Métodos Detalhados ou Numéricos 

Os métodos detalhados ou numéricos vêm sendo cada vez mais utilizados em todo o mundo, 

com o avanço da tecnologia, permitindo empregar modelos mais complexos para o 

comportamento do solo, uma vez que eles consideram fatores como a não-linearidade, 

heterogeneidade, influência da superestrutura e carregamentos diversos, não considerados nos 

métodos anteriores (SALES, 2000). 

Esses métodos podem ser divididos em três grandes grupos: 

 Método dos Elementos de Contorno (M.E.C.); 

 Método dos Elementos Finitos (M.E.F.); 

 Métodos mistos ou híbridos. 

2.2.2.1 Método dos Elementos de Contorno (M.E.C.) 

Este método busca solucionar um conjunto de equações integrais, onde é necessário discretizar 

somente o contorno do problema. Primeiramente, obtém-se a solução numérica nos contornos 

e depois inferem-se os valores em pontos interiores do domínio (SALES, 2000). Como 
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exemplos de autores que trabalharam com esse método, temos Butterfield e Banerjee15 (1971 

apud SALES, 2000). 

2.2.2.2 Método dos Elementos Finitos (M.E.F.) 

Segundo Cook et al. (2002), citado por Bittencourt (2012), o Método dos Elementos Finitos é 

descrito por equações diferenciais ou integrais, onde a distribuição espacial de uma ou mais 

variáveis dependentes deve ser determinada, para solucionar problemas de campo. Segundo 

Bittencourt (2012), os elementos finitos são “pequenos pedaços” que formam, juntos, o domínio 

de uma estrutura, e em cada elemento desses existe apenas uma parcela do campo estudado, 

podendo ser representada por uma variação espacial simples. Ottaviani16 (1975 apud SALES, 

2000) parece ter sido pioneiro ao empregar esse método utilizando uma análise 3-D para um 

radier estaqueado. 

Outro exemplo, mais recente, de emprego desse método é a Ferramenta Numérica para Análise 

de Fundações (FENF) criado por Bittencourt (2012). Essa ferramenta é tridimensional e foi 

feita para o estudo de fundações em radier estaqueado. Ela tem vantagens diferenciais que são 

saídas de resultados indispensáveis para o projeto, como tensões, deformações, deslocamentos, 

esforços cortantes e normais e momentos fletores para o bloco e para as estacas, entre outros. 

Além disso, a ferramenta consegue alcançar a otimização da fundação, pois possui um 

algoritmo de busca que identifica a melhor combinação de altura de bloco e comprimento e 

seção de estacas (BITTENCOURT, 2012). 

2.2.2.3 Métodos Mistos ou Híbridos 

Como o M.E.C e o M.E.F. possuem vantagens e desvantagens, alguns autores decidiram 

misturar mais de um tipo de ferramenta para tentar chegar a um programa com uma boa 

precisão, mas com um esforço computacional bem menor. Assim surgiram os métodos híbridos. 

                                                 

15 BUTTERFIELD, R.; BANERJEE, P. K.. The problem of pile group - pile cap interaction. Géotechnique, 

França, v. 21, n. 2, p. 135-142, jun. 1971. 

16 OTTAVINI, M.. Three-dimensional finite element analysis of vercally loaded pile groups. Géotechnique, 

França, v. 25, n. 2, p. 159-174, mar. 1975. 
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Hain e Lee17 (1978 apud SALES, 2000) foram os primeiros a apresentar um programa híbrido, 

utilizando o M.E.F. para discretizar o radier em elementos de placa e o M.E.C. para o conjunto 

solo-estacas, considerando a interação entre cada elemento da fundação (SALES, 2000). 

Clancy e Randolph (1993) também fizeram uma análise híbrida do radier estaqueado, 

considerando o radier como elementos finos de placa (2D) e as estacas como vários cilindros 

interligados. A interação entre os elementos de fundação também foi considerada por esses 

autores (SALES, 2000). 

Poulos (1994b) criou o programa GARP (Geotechnical Analysis of Raft with Piles), onde o 

método das diferenças finitas era utilizado para a análise do radier e a teoria da elasticidade 

para o estudo das estacas e do solo. As estacas eram representadas por molas equivalentes e 

todas as interações entre os elementos eram consideradas através da superposição de campos 

de deformação. Essas interações são: estaca-estaca, estaca-superfície de solo, carga superficial-

estaca e carga superficial-superfície do solo (SALES, 2000). 

Russo (1996) desenvolveu o programa NAPRA, outro exemplo de análise híbrida para um 

radier estaqueado. Nele, o autor modela a placa ou o radier pelo M.E.F. e considera as estacas 

como molas não-lineares, considerando, ainda, as interações radier-solo-estacas 

(BITTENCOURT, 2012). 

Em 1998, Small e Poulos criaram uma nova versão para o GARP, chamada GARP6, na qual o 

radier passou a ser dividido em elementos de placa e analisado pelo M.E.F. Esse programa 

permite simular muitas características como heterogeneidade no perfil do solo, limite de pressão 

no solo abaixo do radier, estacas com resposta não-linear, estacas com diferentes propriedades 

dentro do mesmo sistema de fundação, entre outras (SALES, 2000). 

Uma nova versão desse mesmo programa, agora chamada GARP7, foi apresentada por Sales 

(2000), que viu, ao longo do seu estudo experimental e numérico, a necessidade de se estudar 

a resposta de estacas totalmente mobilizadas, em situações de “sapatas estaqueadas”. 

                                                 

17 HAIN, S. J.; LEE, I. K.. The analysis of flexible raft-pile systems. Géotechnique, França, v. 28, n. 1, p. 65-83, 

mar. 1978. 
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O mesmo programa foi novamente revisado em 2007 por Small e Poulos, surgindo o GARP8, 

que é a atual versão do programa, onde a principal melhoria foi a implementação da entrada 

gráfica (CARVALHO, 2015). 

Mais recentemente, Carvalho (2015) criou o programa Soil-Foundation Interaction Analysis 

(SoFIA), uma ferramenta híbrida assim como as outras citadas, em linguagem orientada a 

objetos, que estuda o radier através de elementos finitos de placa de Kirchhoff e o meio 

solo/estaca pela superposição das interações de seus elementos, obtidas através de elementos 

finitos axissimétricos (CARVALHO, 2015). 

Em resumo, os métodos híbridos vêm sendo bastante utilizados pelos estudiosos, uma vez que 

a utilização do M.E.F. para o radier torna possível incorporar efeitos da flexibilidade deste e 

ainda, determinar mais detalhadamente os esforços em diferentes posições do mesmo. Além 

disso, quanto ao conjunto solo/estacas, busca-se uma forma mais simplificada, como o M.E.C, 

que considera os efeitos de todas as interações entre os elementos, sem precisar de enormes 

sistemas de equações (SALES, 2000). 

2.3 OBRAS EXECUTADAS COM FUNDAÇÕES EM RADIER 

ESTAQUEADO 

Cada vez mais a fundação em radier estaqueado vem sendo utilizada, uma vez que as obras vêm 

se tornando cada dia mais exigentes e complexas, quanto ao recalque, capacidade de carga ou 

esforços solicitantes. Dessa forma, o radier estaqueado, muitas vezes, é a única solução capaz 

de suprir as necessidades do projeto, trazendo ainda a vantagem de ser, na maioria das vezes, 

mais econômico (BITTENCOURT, 2012). 

Segundo Franke, El-Mossallamy e Wittmann (2000), citados por Bittencourt (2012), o uso do 

radier estaqueado como fundação é indicado em edifícios com: 

 Índice de esbeltez (relação entre altura e largura do edifício) maior ou igual a 4, tornando 

o prédio sensível à inclinação; 

 Altas pressões de contato no radier (aproximadamente de 500 a 600 kPa); 

 Elevados valores de recalque; 

 Fundação profunda, com escavação maior que 10 m; 
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 Excentricidade do carregamento da superestrutura; 

 Estruturas adjacentes próximas à fundação. 

Franke, El-Mossallamy e Wittmann (2000), citados por Bittencourt (2012), dividiram a 

utilização do radier estaqueado em três gerações. A primeira delas é composta pelos edifícios 

Messe-Torhaus e Messeturm, construídos na segunda metade da década de 80. Segundo eles, o 

radier estaqueado foi escolhido para essas obras devido à necessidade de se reduzir os recalques 

máximos e diferenciais previstos por análises preliminares. Essa primeira geração também é 

caracterizada pelo emprego de métodos simplificados, considerando a deformação plana e o 

comportamento linear e elástico. A segunda geração é constituída por cinco edifícios onde se 

empregou o radier estaqueado, entre 1990 e 1996. São eles: DG-Bank, American Express, 

Taunustor Japan-Centre, Forum (Kastor e Pollux) e Congress Centre Messe Frankfurt. Assim 

como na primeira geração, a instrumentação e o monitoramento de cargas e de recalques nos 

elementos do sistema misto de fundação também estiveram presentes. Mas agora, já havia certa 

experiência na área, que permitiu um desenvolvimento de melhores métodos de análise e 

previsão. A terceira geração é composta por mais três prédios construídos entre 1996 e 2001. 

São eles: Main Tower, Eurotheum e Frankfurter Welle. Esses últimos foram projetados com 

métodos numéricos mais aprimorados, devido a evolução tecnológica constante. 

Todas essas obras foram construídas em Frankfurt, na Alemanha, e os seus dados estudados e 

apresentados por Katzenbach, Arslan e Moormann (2000). As mesmas estão representadas na 

Tabela 2.1 abaixo, onde “H” é a distância entre o nível da fundação e o topo do edifício, “B” é 

a menor dimensão em planta do radier, “G” é a carga permanente e “P”, a carga acidental. 
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Tabela 2.1 – Projetos de Fundação em Radier Estaqueado (KATZENBACH; ARSLAN; MOORMANN, 2000). 

Adaptada por Bittencourt, 2012. 
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2.3.1 Messeturm 

Construído na década de 80, Messeturm (representado pela letra “B” na Figura 2.3) é o edifício 

mais alto da Tabela 2.1 mostrada anteriormente, e ainda é um dos mais altos da Europa. A 

Figura 2.3 apresenta a comparação da sua dimensão com outros grandes prédios de Frankfurt. 

Figura 2.3 – Edifício Messeturm e outros em Frankfurt (EL-MOSSALAMY, Y.; FRANKE, E., 1997). 

Modificada por Sales, 2000. 

 

A disposição das estacas e a instrumentação empregada nessa obra são mostradas na Figura 2.4. 
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Figura 2.4 – Fundação do Edifício Messeturm (EL-MOSSALAMY, Y.; FRANKE, E., 1997). Modificada por 

Sales, 2000. 

 

Nessa obra, em específico, as estacas foram usadas prioritariamente como “elementos redutores 

de recalque”, uma vez que a capacidade de carga das 64 estacas representava uma parcela de 

apenas 7 a 12% da capacidade do radier sozinho. Na verdade, quanto à capacidade de carga, 

somente o radier já seria o suficiente, mas o recalque previsto era superior a 100 mm, o que foi 

considerado um valor alto. Fez-se, então, a inclusão de 64 estacas ao sistema de fundação, sendo 
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que todas elas deveriam atingir os seus valores máximos de capacidade de suporte (SALES, 

2000). 

Esse edifício já foi estudado por diversos autores, como El-Mossalamy e Franke (1997), que 

fizeram uma comparação entre o radier estaqueado escolhido e a hipótese do radier isolado. O 

estudo concluiu que, com o incremento das estacas, houve reduções de 55% do recalque 

máximo, 60% do recalque diferencial e 35% nos momentos fletores do radier. 

A instrumentação da fundação e o seu posterior estudo também mostrou outros resultados 

importantes para projetos futuros, como o aumento de 10 a 20% da capacidade de carga 

individual das estacas e a diminuição da rigidez das mesmas quando comparado à estaca 

isolada, devido à interação com outros elementos do sistema de fundação. Em outras palavras, 

quando as estacas estão associadas a um radier, elas conseguem absorver mais carga sem 

romper, mas sofrem maiores recalques devido à menor rigidez (SALES, 2000). 

2.3.2 Burj Khalifah 

Localizado em Dubai, nos Emirados Árabes, o Burj Khalifah é, hoje, o maior edifício do 

mundo, com 828 m de altura. A sua fundação é um exemplo de radier estaqueado, que permitiu 

maior eficiência na redução dos recalques e ainda, uma otimização do sistema de fundação, 

devido a um melhor posicionamento das estacas, diminuição de suas quantidades ou de suas 

dimensões, gerando uma economia, fundamental nessa obra. Esse radier estaqueado tem 3,7 m 

de espessura e se apoia em 195 estacas metálicas escavadas de 1,5 m de diâmetro e 43 a 50 m 

de comprimento (POULOS; BUNCE, 2008). A planta do mesmo pode ser vista na Figura 2.5. 

Já a Figura 2.6 mostra os limites das cargas axiais máximas computadas. 

Segundo Poulos e Bunce, 2008, a fundação do Burj Khalifah tem suas estacas fixadas em um 

solo rochoso fraco e foi projetada para ser governada principalmente pelo recalque tolerável 

máximo e não pela capacidade de suporte admissível da mesma. O recalque máximo estimado 

por esses autores, calculado por diversos métodos de análise, estava razoavelmente de acordo 

com o intervalo de recalques previstos para a torre, entre 45 e 62 mm. 
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Figura 2.5 – Planta da fundação do Edifício Burj Khalifah 

 

(Fonte: https://cesnitsblog.wordpress.com/2012/08/02/constructing-burj-khalifa/ - acesso: 15/10/2017) 

 

Os recalques medidos durante a construção também estavam próximos aos previstos, porém, 

um pouco menores, e a performance do radier estaqueado, de forma geral, foi melhor do que a 

prevista pelos estudos (POULOS; BUNCE, 2008). 
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Figura 2.6 – Cargas axiais máximas na fundação do Edifício Burj Khalifah (POULOS; BUNCE, 2008). 

 

2.3.3 Akasaka 

Um caso de radier estaqueado no Brasil está presente no Edifício Akasaka, na cidade de São 

Paulo. A princípio, o projeto de fundação era em sapatas isoladas sob cada pilar. Mas a sapata 

SP11 sob o pilar com maior carga estava com um recalque muito alto, que precisava ser 

reduzido. Surgiu, então, a ideia de se utilizar uma sapata estaqueada (SALES, 2000). Na Figura 

2.7, tem-se a fundação do edifício em questão. 

Segundo Poulos (1994a), a sapata de dimensões 7,5 x 5,5 m conseguiria suportar a carga do 

pilar com um fator de segurança de 1,57 e um recalque estimado acima de 50 mm, o que foi 

considerado inaceitável. Logo, algumas estacas de concreto pré-moldado foram, então, 

incluídas sob a sapata. As mesmas tinham 52 cm de diâmetro, 12,5 m de comprimento e 

possuíam 2,5 MN de capacidade de carga individual. Poulos (1994a) estudou as possibilidades 
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de quantidade de estacas a serem utilizadas. A Tabela 2.2 abaixo mostra a comparação entre os 

fatores de segurança possíveis para as diferentes possibilidades de projeto. 

No fim dos estudos, o projeto final foi de uma sapata sobre 6 estacas, totalmente mobilizadas, 

com um fator de segurança da ordem de 2,25 para a fundação e com um valor de recalque limite 

de 30 mm. Assim, o radier suportaria 35% da carga e as estacas, 65% (SALES, 2000). 

Figura 2.7 – Fundação do Edifício Akasaka (POULOS, 1994a). Modificada por Sales, 2000. 

 

Tabela 2.2 – Edifício Akasaka – FS x Número de estacas (POULOS, 1994a). Modificada por Sales, 2000. 
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2.4 EDIFÍCIOS MAIS ALTOS DO BRASIL (PRONTOS E EM 

EXECUÇÃO) 

A ideia de se construir arranha-céus no Brasil começou com o “Edifício Martinelli”, em São 

Paulo. Iniciado em 1922 e entregue em 1934, o edifício de 30 andares e 130 m de altura, foi o 

maior arranha-céu do país por muitos anos (SALES, 2003). 

Inaugurado em 1965, o “Edifício Itália”, de 46 pavimentos e 165 m de altura, deu continuidade 

na construção dos arranha-céus brasileiros. Também em São Paulo, o edifício é, ainda hoje, um 

dos maiores já construídos no país (SALES, 2003). 

Outro grande destaque é o “Edifício Mirante do Vale”, também em São Paulo. Inaugurado em 

1966, o prédio de 170 m de altura e 51 pavimentos, foi o maior do Brasil por 48 anos, até ser 

superado pelo “Millennium”, em 2014, que será citado mais adiante (SALES, 2003). 

Pensando nos últimos anos, o Brasil vem fazendo edifícios cada vez mais altos e algumas 

cidades vêm se destacando nisso. Na frente de todas as outras, Balneário Camboriú, em Santa 

Catarina, não para de lançar empreendimentos cada vez mais altos e luxuosos à beira mar, o 

que atrai muitos turistas para a região. O crescimento vertical da cidade está atingindo 

proporções que vêm incomodando até mesmo os moradores. Segundo eles, o sol na praia é só 

até às 14 horas. Depois disso, a sombra dos arranha-céus se projeta sobre toda a área da praia. 

Além disso, eles dizem que um insuportável efeito estufa vem sendo criado, uma vez que os 

edifícios estão sendo construídos muito próximos uns dos outros, sem recuo, impedindo que a 

brisa marítima chegue às ruas mais distantes da orla. A cidade litorânea já tem quatro dos dez 

prédios mais altos do Brasil e, dentro de quatro anos, esse número subirá para seis (VIEIRA, 

2017). 

Outra cidade que vem se destacando, não tanto quanto Camboriú, mas de forma considerável, 

é Goiânia, no estado de Goiás. O complexo “Orion Business and Health” que está nos últimos 

meses de construção, ao ser finalizado, será o segundo maior prédio pronto do Brasil, perdendo 

apenas para o “Millennium”, entregue em 2014, na cidade de Balneário Camboriú. Outro 

edifício de Goiânia, que também está no ranking dos dez mais altos do Brasil, é o “Nexus 

Shopping and Business”, que será entregue em 2021 (VIEIRA, 2017). 

A Figura 2.8 mostra os dez atuais maiores prédios do Brasil, prontos e em execução: 
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Figura 2.8 – Dez maiores prédios do Brasil, prontos e em execução (VIEIRA, 2017). 

 

Além dos prédios mostrados na Figura 2.8 acima, existem outros que continuam o ranking, na 

cidade de Balneário Camboriú, como o prédio de 170 m de altura que será o objeto de estudo 

desse trabalho. 

  



 

I. M. A. Heitor  
 

CAPÍTULO 3 

3  METODOLOGIA 

3.1 ESTUDO DE CASO – EDIFÍCIO ALTO EM BALNEÁRIO 

CAMBORIÚ 

A fundação estudada nesse trabalho é de um edifício alto, atualmente em construção, em 

Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina, no sul do país. A cidade está localizada no 

litoral norte do estado, na região metropolitana da foz do Rio Itajaí, como pode se observar na 

Figura 3.1. 

Figura 3.1 – Mapa de localização geográfica do município de Balneário Camboriú (FRASSON, 2011). 
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A localização da obra é muito relevante no momento de estudo do solo, que deve ser o primeiro 

passo em um projeto de fundação. A região estudada faz parte do litoral centro-norte de Santa 

Catarina, que é basicamente formado pelo Embasamento Cristalino e pela Planície Costeira, 

apresentando altitudes menores que 200 m (FRASSON, 2011). E segundo Frasson (2011), os 

solos dessa região são hidromórficos, arenosos e duros. 

Já com um conhecimento prévio das características do solo da região, foram feitos 6 furos de 

sondagem SPT (Standard Penetration Test), para a obra em questão, onde se mediu a resistência 

à penetração do amostrador no solo. Nessa sondagem, obteve-se, também, a estratigrafia do 

terreno, conhecendo todas as camadas do solo e identificando o nível d’água. Na Figura 3.2 

está representada a locação dos furos. Já na Figura 3.3 estão representados os furos 01, 02 e 04 

e na Figura 3.4, os furos 03, 05 e 06. 

Além da sondagem SPT, realizou-se, também, 4 furos de sondagem CPTu (Cone Penetration 

Test), para o terreno de implantação do edifício. Esse tipo de sondagem, diferentemente do SPT 

(por cravação dinâmica), tem sua cravação por um processo quase estático com velocidade 

contínua de aproximadamente 2 cm/s. Além disso, especificamente esse tipo de sonda, que é o 

CPTu, consegue medir poropressão e, consequentemente, medir tensão efetiva. Por fim, esse 

ensaio acabou complementando bem o SPT, pois ele, além de fornecer informações adicionais, 

tem uma interpretação matemática que completa a estatística advinda do SPT (SALES, 2017). 

As sondagens realizadas mostraram um perfil geotécnico similar entre si. O mesmo seria 

composto, de 0 a 8 m, por uma camada superficial de areia siltosa medianamente compacta; de 

8 a 16 m, por argila mole à média; e de 16 a 51 m, por silte argiloso médio a rijo. O solo 

impenetrável foi encontrado e definido em profundidades diversas, variando entre 34 e 51 m. 

Já o lençol freático foi encontrado, em média, a 1,5 m de profundidade, em relação à superfície 

do terreno. 

Com os resultados das duas sondagens em mãos, o perfil estratigráfico do terreno foi elaborado. 

O mesmo mostra os valores médios de resistência das camadas de solo, a cada metro de 

profundidade, definidos nos perfis de sondagem SPT e CPTu. Todos esses dados podem ser 

encontrados na Figura 3.5. 
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Figura 3.2 – Planta de locação dos furos. 
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Figura 3.3 – Furos de SPT 01, 02 e 04. 
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Figura 3.4 – Furos de SPT 03, 05 e 06. 
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Figura 3.5 – Perfil estratigráfico do terreno. 
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Depois da análise do terreno, os projetistas começaram a pensar no tipo de fundação a ser 

utilizada e na disposição da mesma. Ao analisar a situação, levando todos os fatores em 

consideração (segurança, econômico, entre outros), percebeu-se que a estaca do tipo hélice 

contínua seria uma ótima solução. Foram feitas, então, duas provas de carga estática em estacas 

hélice contínua. A PCC-01 era uma estaca hélice contínua monitorada, com diâmetro de 1,20 

m e comprimento útil de 26 m. E a PCC-02 era uma estaca hélice contínua monitorada, com 

diâmetro de 1,00 m e comprimento útil de 30 m. As curvas de carga x recalque das duas provas 

de carga podem ser vistas na Figura 3.6 e na Figura 3.7. 

Figura 3.6 – Curva carga x recalque – PCC-01 (D = 1,20 m / L = 26 m). 
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Figura 3.7 – Curva carga x recalque – PCC-02 (D = 1 m / L = 30 m). 

 

Com os resultados das provas de carga, o método de extrapolação Décourt Hyperbolic, para as 

curvas carga x recalque, foi utilizado pelos projetistas para definir as cargas de ruptura das 

estacas ensaiadas, conforme mostrado na Figura 3.8 e na Figura 3.9. Os resultados obtidos nesse 

método mostraram que a carga de ruptura das estacas, mesmo com diâmetros e comprimentos 

diferentes, tem um valor próximo a 9.000 kN (900 tf). Foi utilizado, também, um método de 

previsão da capacidade de suporte geotécnica para estacas baseado em sondagem CPT, que 

chegou a um valor de carga de ruptura na ordem de 8.240 kN (824 tf). 
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Figura 3.8 – Interpretação de curva carga x recalque – PCC-01. 

 

Figura 3.9 – Interpretação da curva carga x recalque – PCC-02. 
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Depois que os projetistas validaram os métodos de previsão da capacidade de suporte 

geotécnica das estacas, a partir da comparação entre eles, os mesmos implementaram fatores 

de segurança e fizeram as verificações prescritas na ABNT NBR 6122:2010. Dessa forma, eles 

conseguiram estimar a carga admissível das estacas, quantificar o número de estacas por bloco 

e definir a disposição das estacas. 

A fundação da torre principal foi definida como um bloco único com 108 estacas do tipo 

contínua, onde as mesmas teriam 1 m de diâmetro e 30 m de comprimento útil. Já no 

embasamento, as combinações de cargas menores permitem variar os diâmetros e 

comprimentos das estacas. Os quantitativos de estacas e as características das mesmas para as 

duas regiões podem ser vistas nas Tabelas Tabela 3.1 e  

Tabela 3.2. 

Tabela 3.1 – Quantitativo de estacas para o bloco central - torre. 

 

Tabela 3.2 – Quantitativo de estacas para o embasamento. 

 

A disposição dos pilares de todo o prédio pode ser vista na Figura 3.10 e a disposição das estacas 

e dos blocos de fundação pode ser vista na Figura 3.11.
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Figura 3.10 – Disposição dos pilares no projeto estrutural. 
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Figura 3.11 – Disposição dos elementos de fundação no projeto. 
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3.2 FERRAMENTA NUMÉRICA PARA O CÁLCULO DA FUNDAÇÃO 

– GARP 

Criado por Poulos (1994b), o programa GARP (Geotechnical Analysis of Raft with Piles), que 

foi a ferramenta numérica empregada nesse trabalho, utiliza um método híbrido de 

funcionamento. Nele, o radier é analisado pelo MEF (método dos elementos finitos) e as 

estacas, juntamente com o solo, são analisadas pela teoria da elasticidade (SALES, 2000). 

O programa representa as estacas como molas equivalentes e leva em consideração todas as 

interações entre os elementos através da superposição de campos de deformação. Essas 

interações são: estaca-estaca, estaca-superfície de solo, carga superficial-estaca e carga 

superficial-superfície do solo (SALES, 2000). 

Segundo Sales (2000), o programa GARP tem a capacidade de considerar os seguintes 

fatores: 

 heterogeneidade no perfil do solo; 

 limite de pressão no solo sob o radier; 

 estacas com resposta não linear e limite de capacidade de carga na compressão e tração; 

 estacas com diferentes propriedades, como rigidez e capacidade de carga, dentro do 

mesmo sistema de fundação; 

 possibilidade de aplicação de carregamento distribuídos, concentrados e momentos em 

duas direções; 

 introdução de campos de deformação do solo para simular efeitos de consolidação e/ou 

expansão. 

Segundo Small e Poulos (2007), no programa GARP, o radier é analisado por formulações 

matemáticas de elementos finitos para placas, as estacas são consideradas como molas lineares 

ou não lineares interagindo entre si e o solo é representado como um sistema elástico dividido 

em camadas.  

O programa GARP, baseado em uma metodologia gráfica, gera uma malha com vários nós, 

onde o usuário pode inserir cargas e estacas com cliques no mouse. As localizações das estacas 

e cargas também podem vir da leitura de coordenadas de um arquivo localizado no computador. 
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Cargas pontuais, cargas distribuídas e momentos nas direções x e y podem ser aplicados ao 

radier. As cargas podem ser divididas em componentes diferentes como carga permanente, 

acidental, de vento entre outras, e diferentes fatores de correção parcial podem ser utilizados 

em cada componente de carga. Outros dados, como as propriedades do solo, também são 

inseridos no programa, para se obter melhores resultados. O programa disponibiliza gráficos 

plotados para os recalques, rotações, momentos e forças cisalhantes no radier e ainda, para as 

cargas suportadas pelas estacas. Além disso, ele possibilita a geração de gráficos de todos esses 

dados em diferentes seções do radier (SMALL; POULOS, 2007). 

Na Figura 3.12, pode-se observar um exemplo de uma malha de elementos finitos, gerada pelo 

GARP, como citado anteriormente. 

Figura 3.12 – Exemplo de malha representando as estacas sob o radier (SMALL; POULOS, 2007). 

 

Na Figura 3.13, observa-se um exemplo de gráfico gerado pelo programa, que mostra os limites 

de recalque ou deslocamento vertical que ocorrem no radier estaqueado. 
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Figura 3.13 – Exemplo de gráfico de limites de recalque calculados para o radier estaqueado (SMALL; 

POULOS, 2007). 

 

3.3 INTRODUÇÃO DOS DADOS NO GARP E AVALIAÇÃO DOS 

PARÂMETROS GEOTÉCNICOS 

Para dar início ao estudo do projeto em análise no GARP (SMALL; POULOS, 2007), foi criada 

uma malha passando por todos os centros das estacas e circundando todos os pilares. Isso foi 

feito através da inserção de coordenadas acumuladas para as linhas verticais e horizontais, como 

mostrado na Figura 3.14. 
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Figura 3.14 – Coordenadas das linhas verticais e horizontais da malha no GARP. 

 

Depois de inserir as coordenadas, foi pedido para o programa gerar a malha resultante, mostrada 

na Figura 3.15. 

Figura 3.15 – Malha resultante com as estacas no GARP. 
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Com a malha pronta, foi possível posicionar todas as estacas conforme o projeto. As mesmas 

já foram mostradas na Figura 3.15. Para a espessura do radier, considerou-se um valor de 4 m, 

já que os dados disponíveis do projeto não deixaram essa informação clara. Pelo mesmo motivo, 

outro estudo também foi realizado com a hipótese de uma espessura de 3 m. Assim, selecionou-

se a área do radier na malha, especificando a sua altura, como mostrado na Figura 3.16. Outra 

consideração que teve que ser feita foi uma espessura desprezível de 1 mm para a região da 

malha onde não existe radier, uma vez que a malha gerada é retangular, diferente do formato 

do radier estudado. 

Figura 3.16 – Espessura do radier no GARP. 

    

Para inserir as propriedades das estacas no programa, algumas considerações foram feitas. A 

primeira delas foi a de que o Ensaio SPT e a prova de carga foram realizados no nível do terreno, 

ou seja, na cota zero. O furo escolhido para fazer a análise foi o SP-03, por ser o furo que fica 

na região mais central do radier, conforme já mostrado na Figura 3.2. A partir dos valores de 

NSPT de cada metro desse furo, foram determinados valores de Es (Módulo de Elasticidade), 

também para cada metro, por meio da fórmula Es = C * NSPT. A constante “C” da fórmula varia 

entre 3 e 5 e a primeira tentativa utilizada foi C = 4 (MAGALHÃES, 2005). 

Assim, esses valores de Es foram inseridos em um outro programa, chamado DEFPIG - 

Deformation Analysis of Pile Groups (POULOS, 1980). Para inserir esses dados nesse outro 

programa, a espessura do bloco foi descontada e o topo da estaca situa-se na cota do apoio do 

bloco no solo. Como a estaca possuía 30 m, a mesma foi dividida em 15 segmentos de 2 m 

cada. Os valores inseridos foram, então, as médias de Es para cada 2 m. Assim, o DEFPIG 
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forneceu um valor final de rigidez de aproximadamente 618571 kN/m. Com esse valor, foi 

possível criar um gráfico para comparar essa previsão com os dados fornecidos pela prova de 

carga, já mostrados na Figura 3.7. O mesmo mostra que a previsão feita pelo DEFPIG ficou 

próxima da prova de carga, na fase inicial da curva carga-recalque, onde prevalecem as 

deformações elásticas (cargas inferiores a 5000 kN), como pode ser visto na Figura 3.17. Isso 

significa que os valores de Es utilizados, considerando C = 4, foram uma boa opção. Por isso, 

o valor de rigidez inserido no GARP foi o encontrado pelo programa DEFPIG, 618571 kN/m. 

Figura 3.17 – Previsão DEFPIG x Prova de carga. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

O programa DEFPIG também forneceu, como resultado, 13 valores de fatores de interação entre 

estacas (alfa), para diferentes espaçamentos entre as mesmas. Esses fatores dependem não 

somente dos espaçamentos entre as estacas, mas também dos diâmetros das mesmas. Tais dados 

também foram inseridos nas propriedades das estacas, no programa GARP. 

Ainda sobre as propriedades das estacas, era preciso descobrir a capacidade máxima da estaca 

à compressão (carga última). Para isso, foi utilizado o Método de Van der Veen (1953). Com 

os dados da prova de carga da estaca utilizada, foi possível chegar a um valor de carga última 

(Pu) de aproximadamente 9350 kN. 
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Além disso, também foi feita uma análise da carga última com base na NBR 6122 (ABNT, 

2010). Segundo a norma, a fórmula para o recalque deve ser a seguinte: 

𝜌 =  
𝐷

30
+ 

𝑃 × 𝐿

𝐴 × 𝐸
 (3.2) 

onde: 

ρ = recalque; 

D = diâmetro da estaca; 

P = carga aplicada; 

L = comprimento da estaca; 

A = área da seção transversal da estaca; 

E = módulo de elasticidade do concreto utilizado na estaca. 

Nesse caso, considerou-se que o módulo de elasticidade do concreto utilizado na estaca era de 

25 GPa, considerando um fck de 20 MPa preconizado pela NBR 6122 (ABNT, 2010). 

Finalmente, com os dados da prova de carga, com a previsão de recalque de Van der Veen e 

com a previsão de recalque proposta pela NBR 6122 (ABNT, 2010), chegou-se ao resultado 

mostrado na Figura 3.18, no qual encontrou-se um valor recomendado pela norma de, 

aproximadamente, 8130 kN. 
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Figura 3.18 – Previsões de carga última. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

Apesar de ter encontrado um valor de carga última de 8130 kN recomendado pela norma, o 

valor inserido no GARP foi o encontrado por Van der Veen, de 9350 kN. Isso foi feito para não 

limitar as cargas nas estacas, mantendo a possibilidade das mesmas receberem cargas maiores, 

uma vez que, em um radier com tantas estacas, é provável que alguma delas possa chegar ao 

valor limite, que superaria o da norma. 

Depois de toda essa análise foi possível inserir todas as propriedades da estaca no GARP, como 

pode ser visto na Figura 3.19. 
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Figura 3.19 – Propriedades da estaca no GARP. 

 

Para finalizar essa etapa das propriedades das estacas, mais duas considerações foram feitas. A 

primeira foi que a capacidade máxima da estaca à tração seria de 5000 kN e a segunda, que o 

módulo de elasticidade da rocha encontrada sob todas as camadas analisadas (abaixo de 50 m 

de profundidade) seria aproximadamente 2 GPa. 

O próximo passo foi inserir as propriedades do radier e do solo no GARP. Para o radier, 

considerou-se um módulo de 30 GPa e um coeficiente de Poisson de 0,2. Já nas propriedades 

do solo, como o NSPT médio encontrado sob o radier vale 12 e o solo sob o radier é uma areia, 

a tensão de compressão máxima no solo abaixo do radier foi calculada da seguinte forma: 12/4 

= 3 kgf/cm². Transformando para kPa, temos 300 kPa (COSTA, 1988). Aplicando o fator de 

segurança de 3, pois se trata de uma fundação superficial, temos 900 kPa como valor final. Já 

a tensão de tração foi considerada igual a zero. 

O solo foi dividido em 19 camadas, sendo as 15 primeiras de 2 m cada, já utilizadas no DEFPIG 

anteriormente, e mais 4 camadas de 5 m cada, atingindo uma profundidade total de 50 m, 

chegando na rocha. Nas 17 primeiras camadas (de 1 a 40 m de profundidade), os valores de 

módulo de elasticidade foram encontrados com base no NSPT, conforme explicado 

anteriormente. Já nas 2 últimas camadas (de 41 a 50 m de profundidade), onde o SPT não foi 

realizado, admitiu-se uma melhora gradual do solo, adotando-se 120 MPa de 41 a 45 m e 150 
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MPa de 46 a 50 m de profundidade. Para cada uma dessas camadas, foram inseridas 10 

subcamadas e considerou-se, para o coeficiente de Poisson, um valor médio de 0,3 para todas 

as camadas, uma vez que esse parâmetro praticamente não altera o desempenho do radier 

estaqueado. Todos esses dados foram inseridos no GARP, como mostrado na Figura 3.20. 

Figura 3.20 – Propriedades do radier e do solo no GARP. 

 

O último passo, antes de processar o programa para obter os resultados, foi inserir as cargas no 

GARP: cargas pontuais, cargas distribuídas, momentos em x e momentos em y. Primeiramente, 

foram extraídos do projeto estrutural os valores dos carregamentos verticais em cada pilar. Na 

maioria dos pilares, dividiu-se o valor do carregamento pela área do mesmo, inserindo esses 

dados em kN/m² na etapa de carregamentos distribuídos no GARP. Depois disso, em alguns 

pilares, de pequena seção comparados com a maioria presentes no projeto estrutural, as cargas 

verticais foram inseridas no GARP como cargas pontuais (kN), nos nós mais próximos ao 

centro dos respectivos pilares, já existentes na malha. Isso foi feito para os pilares P177, P502, 

P503, P504 e P505. 

Para inserir os momentos em x e y no GARP, foi necessário girar os eixos do projeto estrutural 

original do radier, no sentido anti-horário, em 45°, para que os mesmos coincidissem com os 

eixos do GARP, conforme mostrado na Figura 3.21. 
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Figura 3.21 – Rotação dos eixos X e Y do projeto estrutural. 

 

Assim, os novos valores de Mx e My foram calculados da seguinte forma: 

Mx (GARP) = Mx*cos45° + My*cos45° = cos45° * (Mx + My) 

My (GARP) = My*cos45° – Mx*cos45° = cos45° * (My – Mx) 

Vale lembrar que o programa GARP utiliza o padrão inglês para definição dos sinais e da 

nomenclatura dos momentos. Por isso, os valores encontrados nos cálculos acima foram 

trocados para que ficassem dentro do padrão inglês para, então, serem inseridos no programa 

GARP. 
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Por fim, os valores dos carregamentos permanentes e acidentais foram somados aos valores de 

cada vento, gerando os valores finais para cada situação (sem vento, vento 0°, vento 45°, vento 

90°, vento 135° e vento 315°). 

Esses valores finais foram, então, inseridos no GARP e as suas representações no programa 

podem ser vistas na Figura 3.22. 

Figura 3.22 – Cargas pontuais, carga distribuída e momentos em x e y no P1, no programa GARP. 

 

Na Figura 3.22, o retângulo pintado de verde representa a área do pilar P1, no qual foi inserida 

uma tensão ou carga distribuída em kN/m². As setas rosas representam cargas pontuais em kN 

que, nesse caso, são as cargas dos pilares P502 e P503. E as setas em vermelho representam os 

momentos em x e y no pilar P1. Nesse caso, os momentos foram aplicados em 9 nós do pilar. 
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Por último, foi criada uma situação que leva em conta o efeito aproximado da rigidez dos 

pilares. Para isso, na etapa “Espessura do radier”, considerou-se uma espessura de 170 m (altura 

do edifício) para as regiões dos pilares, como mostrado na Figura 3.23. 

Figura 3.23 – Espessura do radier - efeito da rigidez dos pilares no programa GARP. 

 

Dessa forma, foram criadas 8 situações diferentes, gerando diversos resultados, que serão 

discutidos no próximo capítulo. Essas situações são as seguintes: 

i. Radier com espessura de 4 m e somente cargas permanentes e acidentais; 

ii. Radier com espessura de 3 m e somente cargas permanentes e acidentais; 

iii. Radier com espessura de 4 m e com vento a 0°; 

iv. Radier com espessura de 4 m e com vento a 45°; 

v. Radier com espessura de 4 m e com vento a 90°; 

vi. Radier com espessura de 4 m e com vento a 135°; 

vii. Radier com espessura de 4 m e com vento a 315°; 

viii. Radier com espessura de 4 m, somente cargas permanentes e acidentais, considerando 

o efeito da rigidez dos pilares. 
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CAPÍTULO 4 

4  RESULTADOS 

Nesse capítulo, os resultados gerados pelo programa em cada uma das oito situações, citadas 

no final do capítulo anterior, serão mostrados, discutidos e comparados. Lembrando que, para 

o estudo desses resultados, será utilizado o padrão brasileiro (“Regra da Mão Direita”) para a 

definição dos sinais e nomenclatura dos momentos. 

4.1 SOMENTE CARGAS PERMANENTES E ACIDENTAIS NO 

RADIER DE 4 METROS (SITUAÇÃO I) 

A primeira análise de resultados será no radier de 4 m de espessura, considerando apenas as 

cargas permanentes e acidentais, ou seja, sem o vento. Ao rodar o programa, ele nos forneceu 

resultados de recalque, de momentos em x e y e valores máximos e mínimos para diversas 

variáveis. Esses resultados são mostrados abaixo. 

4.1.1 Valores máximos e mínimos 

O programa GARP (SMALL; POULOS, 2007) fornece uma série de informações como tensões 

no contato solo-radier, carga em cada estaca individualmente, momentos e rotações nas duas 

direções, entre outros. Para esse caso avaliado, o somatório de cargas em todas as estacas 

atingiu um percentual de 95,25% do total aplicado, mostrando que a elevada rigidez das estacas 

e a quantidade das mesmas fizeram com que quase a totalidade da carga fosse absorvida por 

essas estacas. 

Outro exemplo de informações relevantes fornecidas pelo programa é uma tabela com os 

valores máximos e mínimos para diversas variáveis. Na Figura 4.1 é possível ver esses valores 

para a situação i, descrita anteriormente. 
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Figura 4.1 – Valores máximos e mínimos para a situação i no GARP. 

 

Na Figura 4.1, as variáveis Mx, My e Mxy são momentos dados em kN.m. Vx e Vy são 

cortantes dadas em kN. A variável w é o recalque dado em metros. E as variáveis Ox e Oy são 

rotações dadas em radianos. É bom lembrar que, como essa figura veio diretamente do 

programa GARP, o Mx e o My ainda estão na padronização inglesa de sinais. Logo, os valores 

de Mx da figura acima serão os valores de My discutidos mais adiante e vice-versa.  

4.1.2 Recalque 

Assim como os dados acima mostraram, a Figura 4.2 também revela que o recalque máximo 

no radier está entre 6 e 6,4 cm. Já o valor do recalque mínimo mostrado na Figura 4.1, de 

aproximadamente 1,48 cm, não está explícito na figura abaixo, pois se trata de um recalque que 

não ocorre no radier, mas sim no solo ao seu redor, nesse caso, em alguns pontos da região 

branca da figura. Lembrando que o contorno na cor preta, presente na figura abaixo, representa, 

de forma aproximada, o contorno do radier. Assim, percebe-se que o recalque no radier, na 

verdade, variou entre 4,8 e 6,4 cm. 
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Figura 4.2 – Valores de recalque (em metros) para a situação i no GARP. 

 

Ao analisar a figura acima, percebe-se, também, que os valores de recalque no radier tem uma 

simetria boa em Y e ruim em X, uma vez que há recalque maiores na parte de baixo do radier, 

se comparado a parte de cima do mesmo. 

A Figura 4.3, mostra os mesmos valores de recalque, mas agora com a malha e as estacas no 

gráfico, para melhor visualização da posição do radier. 

Figura 4.3 – Valores de recalque (em metros) para a situação i, com malha, no GARP. 
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4.1.3 Momento My 

Na Figura 4.4, nota-se que o momento My varia entre 0 e 22.000 kN.m, dentro dos limites do 

radier. A Figura 4.1 também mostra que o valor do My máximo é 20.057 kN.m, o qual está 

representado em uma região central bem pequena na figura abaixo, na cor rosa. Já o valor 

mínimo de -4.100,1 kN.m está representado na cor vermelha, portanto, fora do radier. 

Figura 4.4 – Valores de momento My (em kN.m) para a situação i no GARP. 

 

Uma alternativa de armação para combater esses momentos no radier seriam armaduras na 

horizontal, em maior densidade na região central, onde estão os maiores momentos, diminuindo 

nas laterais direita e esquerda do radier, já que não seria necessário, nem econômico, armar 

todo o radier considerando somente o valor máximo de My. 

4.1.4 Momento Mx 

Na Figura 4.5 abaixo, nota-se que o momento Mx varia entre um valor negativo e 22.000 kN.m, 

no radier. A cor vermelha, que representa momentos inferiores a 0, como o valor mínimo de -

5.239,6 kN.m mostrado na Figura 4.1, nesse caso, aparece em regiões internas ao radier. Mas 

esses valores estão na borda do mesmo, o que muito provavelmente indica que são 

consequências da resolução numérica, por ter sido um cálculo em uma borda espessa. A Figura 

4.1 também mostra que o valor do Mx máximo é 21.821 kN.m, o qual está representado em 

uma região central, dessa vez maior, na figura abaixo, na cor rosa. 
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Figura 4.5 – Valores de momento Mx (em kN.m) para a situação i no GARP. 

 

Para os momentos representados na figura acima (Mx), uma alternativa de armação mais 

econômica seriam armaduras na vertical, em maior densidade, também, na região central, onde 

estão os maiores momentos, diminuindo nas laterais direita e esquerda do radier, da mesma 

forma que a armação para My. Já do centro para cima e para baixo, os momentos também 

diminuem, permitindo que as barras tenham comprimentos diferentes, de maneira que a 

densidade de armadura também poderia ser maior na região central e menor nas regiões 

próximas às bordas superior e inferior. 

4.2 EFEITO DA ESPESSURA DO RADIER (COMPARAÇÃO ENTRE 

OS CASOS I E II) 

Como mencionado no capítulo anterior, os dados dos projetos não deixaram claro qual seria 

exatamente a espessura do radier. Baseado em registros fotográficos, através da divulgação de 

um vídeo, que mostra a concretagem da fundação do edifício, pela construtora responsável, 

chegou-se à conclusão de que a espessura do radier estaria entre 3 e 4 m (EMBRAED, 2017). 

Por isso, o valor tomado como base foi de 4 m (situação i), mas também se estudou a hipótese 

de uma espessura de 3 m (situação ii). 

Para comparar os resultados das duas situações, foram feitos “cortes” no meio do radier, na 

coordenada X de, aproximadamente, 19 m, variando, assim, os valores de recalque e momentos 

ao longo das coordenadas Y dessa seção. Da mesma forma, foram feitos “cortes” no meio do 
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radier, na coordenada Y de, aproximadamente, 12,5 m, variando, assim, os valores de recalque 

e momentos ao longo das coordenadas X dessa seção. Esses resultados são mostrados abaixo. 

4.2.1 Recalque 

O gráfico da Figura 4.6 mostra os valores de recalque ao longo do eixo Y para um valor 

constante de X = 19 m, nas duas situações, um radier com 4 m e outro com 3 m de espessura. 

Figura 4.6 – Valores de recalque na seção X = 19 m para as situações i e ii. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

Como pode ser observado no gráfico acima, o radier com 3 m de espessura se mostrou um 

pouco mais “flexível” que o de 4 m, como esperado, conseguindo fletir um pouco mais. 

Levando, assim, a um recalque menor na borda inferior do radier, aumentando de maneira mais 

acentuada rumo ao centro do mesmo e depois, diminuindo, de maneira também acentuada, 

rumo à borda superior. Já o radier com 4 m de espessura se mostrou um pouco mais “rígido”, 

mostrando valores de recalque mais próximos, sem tanta variação, até chegar no centro do 

mesmo e diminuindo, de maneira menos acentuada, rumo à borda superior. Tudo isso também 

pode ser observado na Figura 4.8, que mostra os intervalos de recalque em cada uma das 

situações. 

De maneira análoga, o gráfico da Figura 4.7 mostra os valores de recalque ao longo do eixo X 

para um valor constante de Y = 12,46 m, nas duas situações, um radier com 4 m e outro com 3 

m de espessura. 
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Figura 4.7 – Valores de recalque na seção Y = 12,46 m para as situações i e ii. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

Novamente, o gráfico mostrou que o radier de 3 m de espessura consegue fletir um pouco mais, 

gerando valores maiores de recalque, se comparado ao radier de 4 m. O que também pode ser 

observado na Figura 4.8. 

Figura 4.8 – Intervalos de recalque (em metros) para as situações i e ii no GARP.  
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4.2.2 Momento My 

O gráfico da Figura 4.9 mostra os valores de My ao longo do eixo Y para um valor constante 

de X = 19,09 m, nas duas situações, um radier com 4 m e outro com 3 m de espessura. 

Figura 4.9 – Valores de My na seção X = 19,09 m para as situações i e ii. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

Como pode ser observado no gráfico acima, o radier com 4 m de espessura apresentou valores 

de My maiores que o de 3 m, ao longo de todo o eixo y, na seção com X=19,09 m. Apesar 

disso, a distribuição desses momentos, ao longo do radier, foi bem parecida nos dois casos. Isso 

também pode ser observado na Figura 4.11, que mostra os intervalos de My em cada uma das 

situações. Essa diminuição de, aproximadamente, 15% nos momentos do radier de 4 m pro de 

3 m, ocorreu justamente devido a diferença de rigidez, causada pela diferença de espessura, 

como já explicado no tópico anterior. O radier de 4 m, por ser mais rígido, tem mais dificuldade 

de fletir, gerando momentos maiores. Já o radier de 3 m, por ser mais flexível, tem mais 

facilidade de fletir, gerando momentos menores.  

Essa redução nos momentos vai interferir no dimensionamento das armaduras do radier, pois 

momentos maiores exigirão uma densidade maior de aço. Além disso, o uso do software nos 

mostra que os valores dos momentos variam bastante em uma mesma seção do radier, o que é 

facilmente notado no gráfico mostrado acima. Dessa forma, o uso do software torna possível 

fazer uma melhor distribuição do aço, colocando mais armadura onde os momentos são maiores 
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e menos armadura onde os momentos são menores, ao invés de apenas se utilizar um valor 

médio de momento para o cálculo de toda a armadura. 

De forma semelhante, o gráfico da Figura 4.10 mostra os valores de My ao longo do eixo X 

para um valor constante de Y = 12,56 m, nas duas situações, um radier com 4 m e outro com 3 

m de espessura. 

Figura 4.10 – Valores de My na seção Y = 12,56 m para as situações i e ii. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

O gráfico mostrou, assim como anteriormente, uma diminuição de, aproximadamente, 15% nos 

momentos do radier de 4 m pro de 3 m. Outra coisa que se repetiu na análise dessa seção foi a 

semelhança nas distribuições dos momentos ao longo do radier. Os dois “cortes” e os intervalos 

de My para as duas situações são mostrados na Figura 4.11. 
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Figura 4.11 – Intervalos de My (em kN.m) para as situações i e ii no GARP. 

 

4.2.3 Momento Mx 

O gráfico da Figura 4.12 mostra os valores de Mx ao longo do eixo Y para um valor constante 

de X = 19,09 m, nas duas situações, um radier com 4 m e outro com 3 m de espessura. 
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Figura 4.12 – Valores de Mx na seção X = 19,09 m para as situações i e ii. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

Como pode ser observado no gráfico acima, o radier com 4 m de espessura apresentou, 

novamente, valores de Mx maiores que o de 3 m. Mas, dessa vez, essas diferenças foram 

aumentando das bordas para o centro do radier, na seção com X=19,09 m. Além disso, elas 

foram bem menores que as diferenças encontradas em My, não passando de 10%, que foi a 

diferença máxima encontrada na região central do radier. É possível notar, também, que a 

distribuição desses momentos, ao longo do radier, foi bem parecida nos dois casos, assim como 

para o My. Isso também pode ser observado na Figura 4.14, que mostra os intervalos de Mx 

em cada uma das situações. 

Analogamente, o gráfico da Figura 4.13 mostra os valores de Mx ao longo do eixo X para um 

valor constante de Y = 12,56 m, nas duas situações, de espessuras diferentes. 
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Figura 4.13 – Valores de Mx na seção Y = 12,56 m para as situações i e ii. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

Como pode ser observado no gráfico acima, os resultados foram bem parecidos com os 

encontrados na seção X = 19,09 m. Apesar das distribuições dos momentos mudarem um 

pouco, a diferença entre os resultados dos momentos das duas hipóteses de espessuras não 

passou dos 10%, novamente. Os “cortes” e os intervalos de Mx para as duas situações podem 

ser vistos na Figura 4.14. 
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Figura 4.14 – Intervalos de Mx (em kN.m) para as situações i e ii no GARP. 

 

4.3 EFEITO DO VENTO (COMPARAÇÃO ENTRE OS CASOS I, III, IV, 

V, VI E VII) 

Nesse tópico, serão comparados os resultados de recalque, Mx e My, encontrados no GARP, 

da situação sem vento, já mostrada em 4.1, com as situações de diferentes ventos incidindo no 

prédio (0°, 45°, 90°, 135° e 315°). A incidência dos ventos, retirada do projeto estrutural do 

edifício, está representada na Figura 4.15. 
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Figura 4.15 – Representação da incidência dos ventos no edifício. 

 

4.3.1 Recalque 

Na Figura 4.16 é possível ver os intervalos de recalque no radier em cada uma das situações 

analisadas. 
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Figura 4.16 – Intervalos de recalque (em metros) para as situações i, iii, iv, v, vi e vii no GARP. 
 

 

Ao observar os gráficos acima, é possível perceber que o local do recalque máximo vai variar 

conforme a incidência do vento, levando o radier a sofrer pequenas rotações. Nota-se, também, 

que a pior situação para os recalques é o vento incidindo à 315°, onde o recalque máximo 

atingiu 8,58 cm na parte inferior do radier, sendo que, sem vento, o recalque máximo era de 

6,28 cm. Vale lembrar que as variações de cargas verticais e momentos foram fornecidos pelo 

projeto estrutural, que por sua vez, é resultado da combinação da arquitetura da edificação com 

a intensidade de vento da região. 

Para facilitar a visualização das diferenças de recalque que ocorrem em cada situação, foram 

feitos cortes em X = 19 m, em quatro situações (sem vento, vento 135°, vento 315° - 1 e vento 

315° - 2), como mostrado na Figura 4.17. 

Situação i – sem vento 

 

Situação iii – vento 0° 

Situação iv – vento 45° Situação v – vento 90° 

Situação vi – vento 135° Situação vii – vento 315° 
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Figura 4.17 – Valores de recalque na seção X = 19 m para as situações i, vi e vii. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

A situação “Vento 315° - 1” é a situação vii, mostrada também na Figura 4.16, onde as cargas 

desse vento foram adicionadas as cargas permantes e acidentais da situação sem vento, sem 

levar outros fatores em consideração e utilizando as propriedades originais do solo. Já a situação 

“Vento 315° - 2” é uma nova situação onde inicialmente foi aplicado o acréscimo das cargas 

geradas por esse vento, considerando um aumento nos valores do módulo de elasticidade do 

solo de 5 vezes, incluindo os seus efeitos no comportamento das estacas. Posteriormente, os 

valores de recalque encontrados foram somados aos valores de recalque gerados na situação 

sem vento. Essa nova hipótese foi analisada pois existem estudos que indicam que, para ações 

de carregamento muito rápido, como o vento, os solos normalmente respondem de maneira 

mais rígida (SALES, 2018). Assim, escolheu-se a “pior” situação de vento, onde as diferenças 

de recalque foram mais representativas, para fazer essa simulação, tentando chegar a resultados 

mais próximos da realidade. Ao analisar os resultados no gráfico, percebe-se que isso realmente 

aconteceu. Na segunda situação, onde foram considerados o aumento do módulo de elasticidade 

do solo, os resultados de recalque mostraram um comportamento mais rígido do radier, fletindo 

bem menos que o radier da situação “Vento 315° - 1”, notando que a variação de recalque caiu 

de 5,6 cm para 2,6 cm (diferença entre os recalques de bordas opostas do radier). 
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Ao analisar o gráfico como um todo, é possível notar que o comportamento dos recalques do 

radier varia muito, de acordo com a incidência do vento na edificação, destacando mais uma 

vez a importância do uso de softwares para fazer uma melhor previsão dos recalques. 

4.3.2 Momento My 

Na Figura 4.18 é possível ver os intervalos de My no radier em cada uma das situações 

analisadas. 

Figura 4.18 – Intervalos de My (em kN.m) para as situações i, iii, iv, v, vi e vii no GARP. 
 

 

Ao analisar os gráficos acima, percebe-se que boa parte do radier encontra-se na sua pior 

situação (maiores valores de My) com o vento incidindo a 315°. Apesar disso, para dimensionar 

a armadura horizontal do radier, é necessário levar em conta que, aproximadamente, 30% da 

área do radier (na parte superior do mesmo), não se encontra na sua pior situação com o vento 

incidindo a 315°, mas sim a 135°. Logo, para dimensionar a armadura necessária para combater 

os momentos My, deve-se utilizar momentos de situações diferentes de vento, para que se 

chegue à pior situação possível. 

Situação iv – vento 45° 

Situação i – sem vento 

 

Situação iii – vento 0° 

Situação v – vento 90° 

Situação vi – vento 135° Situação vii – vento 315° 
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4.3.3 Momento Mx 

Na Figura 4.19 é possível ver os intervalos de Mx no radier em cada uma das situações 

analisadas. 

Figura 4.19 – Intervalos de Mx (em kN.m) para as situações i, iii, iv, v, vi e vii no GARP.  
 

 

Já para os valores de Mx, armaduras verticais serão as responsáveis por combater esses 

momentos. Nesse caso, as situações mais desfavoráveis, ou seja, com maiores valores de Mx, 

que seriam as melhores escolhas para o cálculo das armaduras, são com o vento incidindo a 0° 

e a 315°. 

Situação i – sem vento 

 

Situação iii – vento 0° 

Situação vi – vento 135° Situação vii – vento 315° 

Situação iv – vento 45° Situação v – vento 90° 
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4.4 EFEITO DA RIGIDEZ DOS PILARES (COMPARAÇÃO ENTRE OS 

CASOS I E VIII) 

Como já mencionado no capítulo anterior, foi criada uma hipótese que leva em consideração o 

efeito aproximado da rigidez dos pilares. Nesse tópico, será feita uma comparação entre os 

resultados obtidos na situação i (sem o efeito da rigidez) e na situação viii (com o efeito da 

rigidez).  

4.4.1 Recalque 

Na Figura 4.20, pode-se observar as diferenças nos valores de recalque das duas situações 

analisadas. 

Figura 4.20 – Intervalos de recalque (em metros) para as situações i e viii no GARP.  

  

Situação i – sem rigidez 

 

Situação viii – com rigidez 

 

X = 19 m 

Y = 12,46 m 

Y = 12,46 m 
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Ao observar os gráficos acima, nota-se que os recalques variaram muito pouco quando se 

considerou o efeito da rigidez dos pilares. Isso ocorreu porque o recalque médio é governado 

pelo solo. O fato de se considerar a estrutura sobre o radier poderia modificar um pouco o 

recalque diferencial, o que ocorreu, nesse caso, de maneira muito sutil. 

Para facilitar a visualização dessa semelhança entre os valores de recalque nas duas situações, 

foram feitos cortes na seção X = 19 m e na seção Y = 12,46 m, conforme representado na figura 

acima, gerando os seguintes resultados. 

Figura 4.21 – Valores de recalque na seção X = 19 m para as situações i e viii. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

Figura 4.22 – Valores de recalque na seção Y = 12,46 m para as situações i e viii. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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4.4.2 Momento My 

Na Figura 4.23, pode-se observar as diferenças nos valores de My das duas situações analisadas. 

Figura 4.23 – Intervalos de My (em kN.m) para as situações i e viii no GARP.   

 

Ao observar os gráficos acima, de maneira geral, os momentos no radier não mudaram tanto. 

Quando se considerou o efeito da rigidez dos pilares, uma diferença extrema de rigidez foi 

criada nas interfaces radier-pilar, o que acabou causando essa descontinuidade das cores no 

gráfico. Mas é bom lembrar que as regiões em branco devem ser descartadas para o 

dimensionamento da armadura do radier, pois correspondem aos momentos dos pilares. 

 

Situação i – sem rigidez 

 

Situação viii – com rigidez 
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4.4.3 Momento Mx 

Na Figura 4.24, pode-se observar as diferenças nos valores de Mx das duas situações analisadas. 

Figura 4.24 – Intervalos de Mx (em kN.m) para as situações i e viii no GARP.  

 

Já para os valores de Mx no radier, é possível notar uma diminuição nos mesmos, quando se 

considerou a rigidez dos pilares. Isso pode ser explicado pelo fato de que o posicionamento e o 

formato dos pilares acabou dificultando mais a flexão do radier nesse sentido. É bom lembrar 

também que o fato de considerar a rigidez dos pilares leva a resultados mais próximos da 

situação real, pois, nesse caso, a interação solo-estrutura está sendo levada em consideração. 

 

Situação i – sem rigidez 

 

Situação viii – com rigidez 
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CAPÍTULO 5 

5  CONCLUSÕES 

Nesse trabalho foi feito o estudo de um edifício de 51 pavimentos e 170 m de altura, localizado 

na cidade de Balneário Camboriú, analisando diferentes situações de vento e carregamentos. 

Mais especificamente, estudou-se o comportamento da fundação da torre central do mesmo, 

composta por um radier de, aproximadamente, 680 m² e 105 estacas de 1 m de diâmetro e 30 

m de comprimento. Dos resultados alcançados, vale a pena destacar: 

 É imprescindível o auxílio de uma ferramenta numérica para melhores resultados em 

estudos de comportamento de fundações de edifícios de grande porte, como o analisado 

nesse trabalho; 

 Considerando que as variações de carregamento provocadas pelo vento podem causar 

uma vibração da estrutura, desconforto para o usuário e manifestações patológicas na 

edificação, torna-se necessário incorporar uma análise de interação solo-estrutura ao 

estudo já realizado; 

 Para um mesmo carregamento, os momentos variaram bastante no radier estudado, 

destacando mais uma vez a importância da ferramenta numérica, que indica a maior 

necessidade de aço em algumas zonas, diferindo bastante dos dimensionamentos 

manuais; 

 Devido ao elevado número de estacas e da sua rigidez, um percentual muito pequeno 

de carga foi transmitido diretamente ao solo pelo radier; 

 A simulação de diferentes direções de atuação do vento mostrou uma variação 

significativa na intensidade dos recalques, bem como na posição onde eles seriam 

máximos. Isso indica que o radier sofrerá alguma rotação quando da atuação desses 

esforços; 

 Apesar da elevada rigidez do radier analisado, ainda foram obtidos consideráveis 

recalques diferenciais, o que indica que o desempenho da estrutura seria afetado pelo 

comportamento da fundação e justificando, assim, uma análise da interação solo-

estrutura; 
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 A consideração da relação empírica em que o módulo de elasticidade do solo 

corresponde a quatro vezes o valor do NSPT do solo apresentou bons resultados no trecho 

linear da retroanálise da prova de carga realizada; 

 Observando que as previsões de carga em várias estacas já se encontram próximas a 

carga última das mesmas, conclui-se que seria necessário realizar, também, uma análise 

não linear para esse caso. 

Os resultados desse trabalho apontam para a necessidade de estudos de outros tópicos aqui não 

abordados, como o reestudo dessa fundação analisando a interação solo-estrutura. Outra 

sugestão seria a comparação dos recalques encontrados com os valores reais da obra para maior 

validação da metodologia utilizada. Por fim, sugere-se também a simulação do comportamento 

não linear das estacas e o seu efeito nos recalques e momentos internos da fundação. 
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