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J. V. R. das Chagas, T. P. López 

RESUMO 

A fim de se melhorar a análise estrutural de edifícios, algumas medidas possíveis 

de serem adotadas são a previsão e o controle de recalques de elementos da fundação e a 

utilização da metodologia interativa entre projeto e execução. O presente trabalho chama a 

atenção para os efeitos da interação solo-estrutura, considerando a superestrutura, a infra-

estrutura e o solo envolvido como elemento único, permitindo prever com melhor exatidão a 

distribuição das cargas atuantes e os recalques. Como estudo de caso foi escolhido a obra do 

Residencial Cheverny em Goiânia, com oito torres de edifícios em alvenaria estrutural, de 12 

pavimentos cada um, que utilizou a tipologia de fundação de bloco sobre estacas. Para as 

análises e previsões feitas neste trabalho foi utilizado o programa computacional GARP, que 

permite uma análise tridimensional da fundação, considerando-a como um radier estaqueado e 

levando em conta as interações entre seus componentes (solo, estacas e radier). Para cada 

torre, foi obtida a carga atuante e os recalques nas estacas, de acordo com as sondagens 

individuais de cada uma. De posse dos resultados, observou-se a importância do efeito das 

interações entre o conjunto de estacas, no aumento ou na redução do carregamento em cada 

uma delas, dependendo da posição das mesmas no radier. Foi verificado que estacas próximas 

umas das outras sofrem o efeito da sobreposição dos campos de deformação, ou comumente 

chamado “efeito de grupo”, aumentando-se os recalques. Foram selecionadas algumas estacas 

para a análise do recalque diferencial através da determinação da distorção angular. Embora 

os valores obtidos estiveram abaixo do limite estabelecido como máximo, foi possível 

identificar o bloco mais crítico do empreendimento, isto é, o que requer maiores cuidados 

durante a execução. 

Palavras-chave: Interação solo-estrutura. Previsão de recalques. Fundação mista. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, a maioria dos projetos estruturais e de fundações realizados em 

Goiânia não considera a interação entre a superestrutura, infra-estrutura e o solo envolvido. O 

raciocínio antigo e que ainda prevalece nos dias de hoje é baseado na idéia de que cada 

elemento estrutural trabalha de forma isolada.  

O projetista estrutural considera os pontos de fundação como elementos 

indeslocáveis e calcula as envoltórias de esforços nos pilares. Esses resultados são passados 

para os projetistas de fundações que fazem o dimensionamento, considerando, na maioria dos 

casos, que os recalques inerentes às edificações serão mínimos, e que não interferirão na 

análise estrutural pré-efetuada.  

Vários estudos já comprovaram que toda estrutura “engastada” no solo sofrerá 

recalques e que esses devem ser previstos e retro-analisados com os projetistas estruturais, 

para uma melhor segurança e funcionalidade da obra. Além disso, a NBR 6122/2010 torna 

obrigatório o monitoramento de recalques das fundações e a comparação com a previsão de 

recalque, em edificações maiores de 60 metros de altura em relação ao nível do terreno. 

Mesmo assim, nos dias de hoje, são raros os projetos em que se faz a previsão de recalques. 

Diante disso, este trabalho tem como objetivo prever os recalques de uma 

edificação considerando as interações solo-estrutura. Foi escolhido como estudo de caso uma 

obra em Goiânia, de um residencial composto por oito blocos de edifícios em alvenaria 

estrutural, com 12 pavimentos cada um.  

Como o projeto de fundações dessa obra foi de blocos sobre estacas, uma 

importante consideração foi adotada neste trabalho com o objetivo de aproximar, ao máximo, 

a previsão com os valores reais. Essa consideração consiste em admitir que o bloco sobre as 

estacas suporta uma parcela da carga advinda da superestrutura. Dessa forma, o bloco não tem 

somente a função de coroamento das estacas, como é o pensamento comum a muitos 

projetistas, mas também tem a função de transmitir uma parcela do carregamento da 

superestrutura ao solo. Esse tipo de fundação, considerando o bloco como elemento de 

suporte, é chamada por alguns autores de radier estaqueado.  
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Portanto, apresenta-se neste trabalho a previsão de recalques das oito torres do 

empreendimento, com a análise da distribuição das cargas e da distorção angular, 

considerando os efeitos da interação solo-estrutura e analisando o bloco sobre estacas como 

um radier estaqueado. 



 

J. V. R. das Chagas, T. P. López 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

Na antiguidade clássica, com a construção de castelos, igrejas, torres e pontes o 

homem descobriu, pelo método da tentativa e erro, o emprego das estacas como elemento de 

fundação dessas obras. A partir da primeira revolução industrial no século XIX, surgiu a 

necessidade de construir grandes prédios e fábricas com o objetivo de alocar uma demanda 

populacional crescente e máquinas de grande porte. Dessa forma, tornar mais barato o custo 

das fundações passou a ser uma prioridade. Iniciou-se, então, a sistematização do 

conhecimento de fundações (TERZAGHI; PECK, 19671 apud SALES, 2000). 

 Em meados da década de 70, os pesquisadores da época afirmavam que 

fundações rasas e profundas diferiam em relação ao desempenho, às formas de transferência 

de carga ao solo e aos modos de ruptura. Com isso, buscava-se não misturar elementos rasos e 

profundos numa mesma fundação. Até hoje, muitos projetistas mantém esse raciocínio.  

 Nas últimas décadas, vários pesquisadores sentiram a necessidade de um 

melhor estudo sobre como seria o comportamento de uma fundação que envolvesse uma 

combinação de elementos rasos e profundos. O contato do bloco sobre estacas com o solo era 

desprezado, isto é, não se quantificava a parcela de carga que o bloco descarregava no solo. A 

necessidade de quantificar essa parcela e analisar o comportamento dessa fundação “mista” 

motivou os pesquisadores da época a estudarem mais profundamente esse tipo de teoria. 

2.1.  FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1. Sistemas de Fundação 

Denomina-se, neste trabalho, como “sistema de fundação” a união do elemento 

estrutural e do solo que o envolve. A interação entre os elementos estruturais de fundação e o 

solo circunvizinho será de fundamental importância para as análises daquele “sistema de 

fundação”. Portanto, a resposta carga x recalque do sistema de fundação, será função de todos 

os elementos estruturais envolvidos e do solo. 

                                                 
1 TERZAGHI, K.; PECK, R.B. Soil Mechanics in Engineering Practice. New York: John Wiley and Sons, 
1967. 
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2.1.2. Recalque de Fundação 

Define-se como “recalque”, o deslocamento vertical descendente de um sistema 

de fundação. Quando dois ou mais sistemas de fundação sofrem recalque, a diferença de nível 

sofrida entre as fundações é chamada de recalque diferencial. O ângulo formado pelos 

recalques diferenciais é chamado de distorção angular. Quanto maior a distância entre as 

fundações, menor é a distorção angular. 

O recalque total costuma-se ser divido em três parcelas: 

ρt = ρi + ρp + ρs                                                                                                                                                              (2.1) 

Onde:  ρt = recalque total; 

ρi = recalque inicial ou imediato; 

ρp = recalque por adensamento primário; 

ρs = recalque por adensamento secundário. 

• Recalque Inicial: É o recalque que ocorre simultaneamente à aplicação de 

carga (poucos segundos). É a parcela predominante nas areais e solos não-saturados. Nas 

argilas saturadas é o resultado da deformação a volume constante. 

• Recalque por adensamento primário: Alonso (1991) definiu como o recalque 

que acontece em solos de baixa permeabilidade (argilosos) saturados, quando a tensão efetiva 

inicial somada ao acréscimo de pressão decorrente de uma fundação, é superior à pressão de 

pré-adensamento. É uma parcela de recalque devida à redução de volume (redução do índice 

de vazios) provocado pela saída d’água e ar dos vazios do solo, em decorrência do aumento 

da poro-pressão causada pela aplicação da carga da fundação. 

• Recalque por compressão secundária: É devido ao rearranjo estrutural causado 

por tensões de cisalhamento. Verifica-se que após a dissipação da poro-pressão, devido ao 

carregamento aplicado nas fundações, o solo sob ação da carga efetiva constante continua a se 

deformar (ALONSO, 1991). 

A norma brasileira NBR 6118 (ABNT, 2003) apresenta valores de distorção 

angular ou deslocamentos limites, como denominado na norma, para que se atendam questões 
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de segurança e desempenho da construção. No dimensionamento da estrutura da edificação há 

dois estados limites que devem ser atendidos: estado limite último (ELU) e estado limite de 

serviço (ELS). O ELU está relacionado ao colapso ou ruptura da estrutura e o ELS está ligado 

à utilização da estrutura de forma que pessoas e equipamentos estejam seguros sem danos 

aparentes na edificação (ABNT, 2003). A Figura 2.1 apresenta quatro grupos básicos que são 

divididos de forma a estabelecer limites de deslocamentos admissíveis dentro do ELS. São 

eles: 

• Aceitabilidade sensorial – está relacionada a limites de deformações 

indesejáveis a olho nu nas estruturas que são submetidas a ações dinâmicas e fadiga; 

• Efeitos específicos (efeitos estruturais em serviço) – locais ou equipamentos 

que devem ter deslocamentos limitados para o bom funcionamento como exemplos: 

superfície que escoa líquidos, pisos que recebem equipamentos etc; 

• Efeitos em elementos não estruturais – são movimentos na estrutura que 

podem alterar o funcionamento de elementos ligados a estrutura como paredes, 

forros, etc; 

• Efeitos em elementos estruturais – estão relacionados a movimento de 

elementos estruturais que causem danos estruturais e devem por isto, estarem 

incorporados no cálculo estrutural (ARAÚJO, 2009, p.6). 

 

2.1.3. Mobilização do atrito lateral de uma estaca 

Uma estaca submetida a um carregamento vertical transmitirá ao solo parte da 

carga por atrito lateral ao longo do fuste e parte através da ponta por tensões de compressão 

sob a mesma. A porcentagem de carga a ser transferida, via atrito lateral, depende de vários 

fatores, como propriedades e estratificação do solo, camada de apoio da ponta, comprimento 

da estaca, rigidez relativa estaca/solo, processo construtivo, entre outros (POULOS; DAVIS, 

1980). 
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Limite onde deve-se temer danos na estrutura de edifícios comuns

 

Figura 2.1 – Distorção angular. Fonte: (HACHICH et al., 1998). 

 A parcela de atrito lateral atuante na estaca é função das tensões cisalhantes 

desenvolvidas no contato solo/estaca. A tensão cisalhante (τ) pode ser expressa na forma: 

τ = a +σn tg(φ*)                                                                                                  (2.2)                                  

Onde:  σn = tensão normal à superfície da estaca; 

a = aderência estaca/solo ( =β.c, onde “c” é a coesão do solo e    

“β” um fator adimensional que expressa a parcela da coesão 

considerada como aderência na superfície da estaca); 

φ
*= ângulo de atrito estaca/solo. 

 O valor dessa equação representa o valor máximo de tensão cisalhante passível 

de ser mobilizada na interface estaca/solo. Entretanto, para a mobilização completa do atrito 

lateral, é necessário que haja certo deslocamento relativo entre a estaca e o solo circundante. 

Desta forma, poder-se-ia representar a tensão de atrito lateral mobilizado (fs), na forma: 

fs = F(z) . τ(z)                                                                                                     (2.3) 
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Onde:   z = profundidade em questão; 

              F(z) = função de nível de mobilização do atrito lateral; 

              τ (z) tensão cisalhante máxima na profundidade “z”. 

2.1.4. Rigidez de uma estaca 

 Denomina-se “rigidez de uma estaca ao recalque”, a relação entre a carga 

atuante em uma estaca e o seu deslocamento (SALES, 2000): 

Kp= 
P

δ
                                                                                                                                     (2.4) 

Onde:  Kp = rigidez de uma estaca à compressão; 

             P = carga de compressão atuante na cabeça da estaca; 

            δ = recalque na cabeça da estaca para a carga aplicada “P”. 

 Outro termo muito empregado por diversos autores e que será abordado neste 

trabalho, é a “rigidez relativa” de uma estaca – K (POULOS; DAVIS, 1980). K indica o grau 

de rigidez de uma estaca em relação ao solo em questão e pode ser definido como: 

K = 
Ep

Es

Ap

Ac

                                                                                                                              (2.5) 

Onde:           Ep= módulo de elasticidade do material da estaca; 

   Es= módulo de elasticidade médio do solo; 

   Ap = área da seção transversal da estaca; 

   Ac = área da seção transversal limitada pelo perímetro  

                             externo da estaca. 
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2.1.5. Grupo de estacas e radier estaqueado 

Grupo de estacas é uma forma tradicional de fundação em que somente as estacas 

são responsáveis por absorver e transferir ao solo todo o carregamento aplicado às fundações, 

tendo o bloco a única função de ligação entre as estacas.  

Entretanto, ao se considerar esse bloco como elemento superficial de fundação, ou 

seja, o bloco com função de receber uma parcela do carregamento e as estacas a outra parcela 

do mesmo carregamento, tem-se o que é chamado de radier estaqueado. 

Tradicionalmente nos escritórios de projetos de fundações, quando a solução é em 

estacas, os projetistas têm adotado o modelo do cálculo tradicional para se determinar a carga 

geotécnica ou carga de projeto de um bloco sobre estacas ou grupo de estacas, ou seja, não 

considerando o bloco como elemento para suportar o carregamento.  

2.2. PREVISÃO DE RECALQUES E CONTROLE DE 

FUNDAÇÃO 

Para garantir a integridade geral de uma obra de engenharia, um dos requisitos 

necessários é que se tenha uma fundação projetada para suportar certo limite de carga 

admissível. Para que essa fundação não atinja a ruptura, deve-se calcular a carga admissível 

da estrutura da fundação (que varia de acordo com o tipo de material empregado) e a carga 

geotécnica admissível para que o maciço resista às solicitações existentes. Além disso, mesmo 

que se garanta não haver ruptura de ambos, os problemas de deformações excessivas também 

podem gerar diversas patologias nessas obras. 

Alonso (1991) destaca que “uma boa fundação é aquela que tem como apoio um 

tripé harmonioso, constituído pelo projeto, pela execução e pelo controle”. No projeto, 

seleciona-se o tipo (ou tipos) de fundação a empregar, em função das características 

geotécnicas do local, das grandezas das cargas, da responsabilidade da obra, entre outras. É 

nessa fase que se definem os métodos construtivos e se fazem as previsões que darão suporte 

às equipes de execução e de controle.  

O projetista de fundação deve ter sempre em vista a forma como seu projeto será 

executado, levando em conta a disponibilidade de equipamentos e a segurança dos vizinhos. 
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Por isso, a comunicação entre os projetistas e os responsáveis pela execução é fundamental 

para uma fundação de qualidade. O projetista busca soluções tendo por base os 

conhecimentos da Mecânica dos Solos e Resistência dos Materiais e os executores 

complementam esses conhecimentos com os aspectos referentes às limitações dos 

equipamentos que serão envolvidos, as limitações de acessos, o estado das construções 

limítrofes e outros aspectos inerentes aos métodos executivos. 

Durante a execução, as equipes envolvidas seguem, basicamente, o método 

executivo desenvolvido na fase de projeto. Na interface projeto-execução situa-se o controle 

da qualidade da fundação. Nesse estágio, o projetista confere juntamente com o profissional 

que executou a fundação, se os parâmetros (tipo de solo, resistência, deformabilidade, 

saturação, etc.) adotados na fase de projeto estão condizentes com os parâmetros reais do 

local. 

É importante salientar que um projeto de fundações só é concluído ao término da 

execução das mesmas, pois, devido à variabilidade do solo, a sua deformabilidade e a sua 

capacidade de carga são influenciadas pelo método executivo. 

Além disso, há uma grande dificuldade de inspecionar as fundações, pois as 

mesmas ficam enterradas, diferentemente de outros elementos estruturais (vigas, pilares, lajes, 

escadas, etc.). Por essa razão é que a eficiência e competência das equipes envolvidas com o 

projeto, a execução e o controle são fundamentais para um bom desempenho da fundação. 

Alonso (1991) relata a importância de controlar aquilo que se prevê e não de 

confundir controle de fundação com registro de eventos de uma fundação. Deve-se fazer 

controle do tipo: anotar se a cota de implantação da fundação na obra está igual à de projeto, 

se o tempo na obra estava seco ou com chuvas, se o equipamento teve ou não problemas, se o 

solo escavado coincide com o laudo de sondagem, etc., não são mais do que registros de 

eventos. O real controle de uma fundação é muito mais abrangente, pois é um 

acompanhamento, passo a passo, daquilo que se previu durante o projeto. Sua finalidade 

básica é detectar, o mais rápido possível, fatos que permitam concluir se o que esta sendo 

executado atende ou não as premissas de projeto e, se não atender, alertar todo o processo 

para readaptação do mesmo.  
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2.2.1. ETAPAS DE CONTROLE INERENTES À EXECUÇÃO 

O controle inerente a execução de uma fundação deve atender a três frentes 

distintas: materiais, carga admissível e recalques. 

O controle dos materiais que irão compor os elementos estruturais de fundação 

deve ser realizado, no que diz respeito à sua seleção, visando garantir a integridade estrutural, 

a resistência da estrutura e a sua durabilidade. Alguns exemplos desse controle são: a 

verificação do “Fck” (resistência à compressão aos 28 dias), “Slump” (consistência) do 

concreto conforme as NBR 5738, NBR 5739, NBR 12655, etc. e ensaios de resistência 

mecânica e integridade física de amostras de aço e madeira. 

O controle da carga admissível, que é feito pelo ensaio de Prova de Carga, deve 

ser exercido durante a fase de instalação dos elementos estruturais que comporão a fundação. 

Em algumas fundações, essa instalação é rápida, no caso de elementos pré-moldados, porém, 

em fundação com concreto moldado no local, onde requer um tempo mínimo para a cura do 

concreto, deve-se lançar mão de recursos técnicos (por exemplo, aditivos aceleradores de 

pega) que permitam reduzir o tempo decorrido entre a confecção da fundação e seu controle 

da capacidade de carga. Nesse controle deve ser escolhido e testado um número significativo 

de elementos para permitir a extrapolação de seus resultados a toda fundação. 

A observação do comportamento da fundação, à medida que esta vai sendo 

carregada pela estrutura é muito importante para controlar os recalques. Estipula-se um tempo 

mínimo de observação, a ser fixado de acordo com a finalidade da construção. Para esse 

controle, são necessárias medidas de recalques e de cargas atuantes na fundação. À medida 

que uma edificação vai sendo erguida, pode-se estimar uma porcentagem da carga total 

atuando na estrutura e através desse percentual pode-se medir o recalque naquele instante. 

Quando a estrutura atingir perto dos 100% das cargas atuantes mede-se o recalque real e 

compara-se com o recalque previsto na fase de projeto. No entanto, pode haver casos em que 

durante a fase de execução do edifício, o recalque medido seja igual ou até maior que o 

previsto pelo projetista. Nesse caso, uma medida para solucionar esse problema é projetar e 

executar um reforço de fundação. 

Infelizmente, essa etapa de controle tem sido negligenciada nas obras correntes 

(prédios e pontes), sendo realizada em poucas obras e, mesmo assim, de maneira 

incompleta, visto que, normalmente, medem-se os recalques, mas não as cargas reais 
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que atuam na fundação. Essas são estimadas a partir dos desenhos de cargas, cujos 

valores são teóricos e não, necessariamente, reais (ALONSO, 1991, p.7).   

Atendendo essas três frentes de controle da qualidade da fundação, é possível 

conhecer o grau de confiabilidade dos serviços executados e com isso emitir laudos técnicos 

mais apurados a respeito da durabilidade e funcionalidade de uma fundação. 

2.3. SIMULAÇÃO NUMÉRICA 

Nas últimas décadas, houve um grande desenvolvimento do campo matemático 

com o desenvolvimento da tecnologia computacional, possibilitando solucionar milhares de 

equações em um tempo reduzido. Métodos como Elementos Finitos, Diferenças Finitas e 

Elementos de Contorno passaram a ser utilizados em análises de fundações e, com isso, 

permitiram criar modelos complexos que simulem o comportamento do solo, levando em 

consideração fatores como a não-linearidade, heterogeneidade, influência da superestrutura, 

carregamentos dinâmicos e estáticos, interações entre os componentes de uma fundação, entre 

outros. 

2.3.1. ANÁLISE ATRAVÉS DO MÉTODO DOS ELEMENTOS DE 

CONTORNO 

O Método dos Elementos de Contorno (M.E.C) é um método numérico que 

consiste em solucionar sistemas de equações integrais, onde somente o contorno do problema 

necessita ser discretizado. A solução numérica é inicialmente obtida por contornos e 

posteriormente são inferidos aos valores nos pontos interiores do domínio em questão. A 

maioria dos pesquisadores utiliza a equação de Mindlin para uma carga pontual inserida em 

um semi-espaço elástico. Desta forma, a heterogeneidade do solo, a não-lineraridade do solo e 

da interface estaca/solo podem ser consideradas de maneira aproximada e proporcionando-se 

resultados mais coerentes com a realidade. 

Na bibliografia de autores que usaram o MEC em análises de fundações, 

particularmente de radier estaqueado, a maioria considerou o radier como um bloco rígido, o 

que pode não ser a situação real. 



Previsão numérica de recalques de edifícios em alvenaria estrutural: um caso de obra em Goiânia  24 

 

J. V. R. das Chagas, T. P. López 

Butterfield e Banerjee (19712 apud SALES, 2000) realizaram vários estudos 

envolvendo o grupo de estacas com o bloco rígido em contato com o solo. Considerou-se 

nesse estudo, blocos como fundações rasas e blocos com função de ligação das estacas. 

A conclusão desse estudo foi que, embora o bloco absorva uma parcela da carga 

aplicada (20 a 60%), pouco se modificou na rigidez do sistema, reduzindo os recalques apenas 

entre 5 a 15%. Outro ponto a ser considerado pelos autores foi que, para espaçamentos (S) 

usuais de grupo de estacas (três vezes o diâmetro (D) da estaca), a distribuição de cargas nas 

estacas foi alterada devido ao contato solo/bloco (SALES, 2000). 

Kuwabara (19893 apud SALES, 2000) desenvolveu outro estudo utilizando o 

M.E.C. e analisou o comportamento de um radier rígido com estacas em um meio elástico no 

espaço semi-infinito. O autor considerou um caso básico de um radier sobre 9 estacas, S/D= 5 

(espaçamento relativo), L/D= 25 (comprimento relativo) e K=Ep/Es=1000 ( rigidez relativa 

estaca/solo), e fez várias analises paramétricas obtendo os seguintes resultados: 

       - a rigidez de uma fundação, relação carga/recalque, é pouco maior em um 

radier estaqueado se comparado com o grupo de estacas, este desprezando o contato 

do radier com o bloco. A rigidez do sistema aumenta para grandes valores de S/D ou 

para estacas muito curtas (baixos valores de L/D); 

       - a parcela de recalque por adensamento (estimado elasticamente) é maior em 

um radier estaqueado do que no grupo de estacas; 

        - para estacas mais compressíveis, ou seja, baixa rigidez relativa (K), o radier 

absorve mais carga, entretanto a variação é pequena para valores de K acima de 

1000; 

         - estacas com alta compressibilidade, em relação ao solo, implicam na 

diminuição das parcelas de carga que chegam nas pontas das estacas; 

        - a presença do radier reduz consideravelmente a transferência de carga pelo 

fuste no terço superior das estacas, mas pouco altera no restante.  Por isso, tem-se 

                                                 
2 BUTTERFIELD, R.; BANERJEE, P.K. The problem of pile group – pile cap interaction. Geotechnique, v. 
21, n. 1, p. 43-60, 1971. 
3 KUWABARA, F. An elastic analysis for piled raft foundations in a homogeneous soil. Soils and 
Foundations, v. 29, n. 1, p. 89-92,1989. 
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reduzida a rigidez da estaca, pois para um mesmo nível de deslocamento a estaca 

sob o radier mobiliza menos carga do que quando o grupo livre; 

        - as tensões no solo interior ao posicionamento das estacas são baixas e 

relativamente homogêneas. Já as tensões no solo exterior às estacas (borda do radier) 

são grandes e variam bruscamente (SALES, 2000, p. 48). 

2.3.2. ANÁLISE ATRAVÉS DO MÉTODO DOS ELEMENTOS FINI TOS 

 O Método dos Elementos Finitos (M.E.F.) vem sendo cada vez mais utilizado 

no estudo dos radiers estaqueados. O radier estaqueado constitui-se em um problema 

tridimensional, tendo o solo como elemento não-linear e, por isso, necessita-se de um modelo 

mais sofisticado, o que acarreta em um enorme tempo de execução. (POULOS, 19984 apud 

SALES, 2000). 

Ottaviani foi o primeiro pesquisador a analisar um radier estaqueado pelo M.E.F. 

e considerando-o tridimensional. Ottaviani (19755 apud SALES, 2000) utilizou um modelo 

elástico-linear para o solo na análise de grupos de 9 a 15 estacas, com e sem contato 

radier/solo. 

O autor concluiu que o bloco alteraria o mecanismo de transferência de carga ao 

solo pelas estacas. A pressão de contato do bloco na superfície do solo reduz 

consideravelmente as tensões cisalhantes próximas à parte superior das estacas, e, ao mesmo 

tempo, aumenta as tensões verticais no solo próximo à ponta das estacas. 

Outros autores empregaram análises mais completas com o M.E.F. Por exemplo, 

Katzenbach et al. (19946 apud SALES, 2000) e Reul (19987 apud SALES, 2000) utilizaram 

análises 3-D com modelos constitutivos elasto-plásticos para o solo na análise do edifício 

Treptowers na cidade de Berlim. E, mais recentemente, Souza (2010) utilizou o DIANA, que 

                                                 
4 POULOS, H.G. The piled-enhanced raft – economical foundation system. Keynote Lecture at XI 
COBRAMSEG, Brasilia, 1998. 
5 OTTAVIANI, M. Three-dimensional finite element analysis of vertically loaded pile groups. 
Geotechnique, v. 25, n. 2, p. 159-174, 1975. 
6 KATZENBACH, R.; ARSLAN, U.; GUTWALD, J. A numerical study on pile foundation of the 300m high 
Commerzbank Tower in Frankfurt am Main.  Proc. 3rd European Conf. on Numerical Methods in 
Geomechanics, Manchester,  p. 271-277, 1994. 
7 REUL, O.  Soil-structure-interaction of a piled raft foundation of a 121m high office building in Berlim. 
Proc. 12th European Young Geot. Eng.Confer.,Tallinn, Estonia, p.1-12, 1998. 
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é um programa de elementos finitos que usa como base o método dos deslocamentos, sendo 

uma excelente ferramenta para análises tridimensionais, tanto lineares quanto não-lineares. 

2.3.3. ANÁLISE COMBINANDO MAIS DE UM MÉTODO 

Buscando aperfeiçoar a análise de um radier estaqueado, vários autores 

propuseram associar os dois métodos anteriormente citados. 

Hain e Lee (19788 apud SALES, 2000) foram os pioneiros nessa linha de 

trabalho. O M.E.F. foi utilizado para discretizar o radier, simulando a rigidez do mesmo, e o 

M.E.C., para simular o conjunto solo-estacas através do método da superposição dos fatores 

de interação entre cada elemento de fundação. Para combinar os dois métodos é imposta a 

compatibilidade dos deslocamentos na interface radier/solo, mantendo-se, assim, um único 

sistema de equações a serem resolvidas. 

A Figura 2.2 representa os quatro diferentes tipos de interações consideradas por 

Hain e Lee (19788 apud SALES, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
8 HAIN, S.J.; LEE, I.K. The analysis of flexible raft-pile systems. Geotechnique, v. 28, n. 1, p. 65-83, 1978.  

Figura 2.2 - Fatores de interação utilizados no método de Hain e Lee (MODIFICADO DE HAIN; LEE, 19788 

apud SALES, 2000). 
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Os principais pontos apresentados por Hain e Lee (19788 apud SALES, 2000, 

p.53) são: 

- a inclusão de poucas estacas sob o radier em geral produz uma importante redução 

do recalque do conjunto; 

- quanto mais compressível for o grupo de estacas, menor será a carga absorvida por 

este grupo; 

- para uma dada fundação, maior será a carga absorvida pelo grupo de estacas 

quanto mais flexível for o radier; 

- quanto mais rígido o radier, maior o momento gerado e maior a desigualdade de 

cargas entre as estacas. 

Clancy e Randolph (19939 apud SALES, 2000) consideraram o radier como 

elementos “finos de placa bidimensional” e as estacas foram discretizadas numa série de 

cilindros interligados. Todas as quatro formas de interação foram consideradas. 

Poulos (199410 apud SALES, 2000) apresentou o programa GARP, onde o radier 

era analisado pelo método das diferenças finitas e as estacas representadas por molas 

equivalentes onde todas as formas de interação, conforme Figura 2.3, foram consideradas 

através do método da superposição de campos de deformação. Posteriormente, Small e Poulos 

(199811 apud SALES, 2000) aperfeiçoaram esse programa (GARP – versão 6.0 do programa), 

em que o radier passou a ser representado por elementos de placa através do M.E.F e, mais 

recentemente, Small e Poulos lançaram a versão 8.0 do GARP (SMALL; POULOS, 2007).  

Muitos outros autores vem adotando essa “técnica mista”, onde o radier é 

calculado pelo M.E.F. que possibilita incorporar os efeitos da flexibilidade do mesmo, além 

de determinar em qualquer ponto do radier, todos os esforços solicitantes. Para o conjunto 

solo/estacas é utilizado o M.E.C., para corretamente incorporar os efeitos de todas as 

interações sem o ônus de gigantescos sistemas de equações. 

                                                 
9 CLANCY, P.; RANDOLPH, M.F. An approximate analysis procedure for piled raft foundations. 
International. Journal for Num. & Anal. Meth in Geomechanics, v. 17, n. 12, p. 849-869, 1993. 
10 POULOS, H.G. An approximate numerical analysis of pile-raft interaction. Int. Journal for Num. & Anal. 
Meth, in Geomechanics, 18 : 73-92, 1994. 
11 SMALL, J.C. e POULOS, H.G. User’s Manual of GARP6. Centre for Geotechnical Researches. Univ. of 
Sydney, Australia, 1998. 
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2.4. INTERAÇÃO SOLO-ESTRUTURA 

 Araújo (2009) definiu que a Interação Solo-Estrutura (ISE) é o modelo que 

simula o real funcionamento de elementos de estrutura bem como da fundação.  Essa análise 

tem como objetivo determinar a compatibilidade dos esforços internos que atuam numa 

estrutura com os recalques atuantes no maciço de solo. No cálculo de uma edificação, esse 

conceito só estaria contemplado se os elementos da fundação juntamente com os pilares, lajes 

e vigas fossem considerados como uma estrutura única. Neste trabalho, o conceito ISE é 

considerado parcialmente ao interligar baldrames e contrapiso a todos os sistemas de 

fundação. 

Atualmente no meio acadêmico e nos escritórios de cálculo estrutural e de 

fundação, o cálculo e dimensionamento dos elementos estruturais são feitos adotando-se 

apoios dos pilares como indeslocáveis. O calculista estrutural gera as envoltórias de esforços 

Figura 2.3 - Forma de consideração de um radier estaqueado (MODIFICADO DE CLANCY; RANDOLPH, 19939 apud 

SALES, 2000). 
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da estrutura, que são repassadas para o engenheiro de fundação onde são utilizados para 

cálculo e dimensionamento dos elementos de fundação. 

Alguns modelos são adotados para realizar uma análise da ISE em edificações. 

Dentre eles pode citar o modelo de Meyerhof (195312 apud VELLOSO; LOPES, 2004), que 

substitui a edificação por uma viga de rigidez equivalente. Reis (200013 apud ARAÚJO, 

2009) adotou um procedimento interativo de obtenção de reações de apoio e de recalques para 

realizar a análise de ISE. 

Os modelos utilizados para analisar a fundação são o modelo de Hachich et al. 

(1998) que substitui os elementos de fundação por molas que tem uma rigidez proporcional à 

relação carga-recalque. O método de Aoki e Lopes (197514 apud Araújo, 2009) possibilita a 

determinação de tensões e deslocamentos em um ponto do maciço de solo quando se tem 

carga aplicada na fundação. 

Com o avanço tecnológico, análises mais complexas que simulem o 

comportamento da edificação com a estrutura, elementos de fundação e solo estão sendo 

viabilizadas. Mesmo que a análise da edificação utilize programas, um para simular a 

estrutura e outro para os elementos de fundação e solo, há uma conquista para identificar os 

efeitos que se têm quando se emprega a ISE. 

A representação da estrutura compreende em simular o comportamento de 

materiais que compõem a estrutura como o aço e o concreto e os elementos estruturais como 

lajes, pilares e vigas sendo que o Método de Elementos Finitos (M.E.F.) pode simular o 

comportamento da estrutura. O desenvolvimento de programas comerciais que simule 

pórticos espaciais como SAP2000 e o TQS servem como ferramentas úteis para auxílio para 

modelagem e análise estrutural.  

                                                 
12 MEYERHOF, G. G. Soil structure interaction and foundations – General Report, Session III. In: 
Panamerican Conference On Soil Mechanics and Foundation Engineering, 6, Lima, 1979. 
13 REIS, J. H. C. Interação solo-estrutura de grupo de edifícios com fundações superficiais em argila mole. 
2000. 155 f. Dissertação (Mestrado em Geotecnia) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São 
Paulo, São Carlos, São Paulo, 2000. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18132/tde-
28072006-160707>. Acesso em: 20 de janeiro de 2008. 
14 AOKI, N.; LOPES, F. R. Estimating stresses and settlements due to deep foundations by the theory of 
elasticity. In: COGRESO PANAMERICANO DE MECANICA DE SUELOS E INGENIERIA DE 
FUNDACIONES, 1975, Buenos Aires, Argentina. TOMO I… Buenos Aires, 1975. p. 378-286. 
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Os elementos de fundação que podem ser de materiais como madeira, concreto e 

aço podem ser simulados em programas com M.E.F. ou M.E.C.. O comportamento do 

elemento de fundação e do meio que o circunda, o solo, representa um dos desafios da área 

geotécnica. 

2.4.1. FATORES QUE INFLUENCIAM A INTERAÇÃO SOLO-

ESTRUTURA 

De acordo com Araújo (2009), os fatores que influenciam a interação solo-

estrutura são: 

• Rigidez relativa 

A rigidez dos elementos que compõem a estrutura de uma edificação como vigas, 

pilares e lajes está relacionada com o produto do módulo de elasticidade do material e a 

inércia do elemento. Meyerhof (195312 apud Araújo, 2009) propôs um modelo para 

representar a rigidez da estrutura através de uma viga com uma rigidez equivalente. A adição 

da rigidez da estrutura em um modelo de ISE reduz os recalques diferenciais, mas há limite 

para que isto ocorra (ZAI; ZHANG; ZHAO; 198515 apud Araújo, 2009). Na equação 2.6, 

pode-se representar a rigidez da estrutura como somatório das rijezas a flexão dos elementos 

de barra que constituem o pórtico.  

Ke= n Σ
E Iv

l
4

                                                                                                                                            (2.6) 

Onde:   n = número de pavimentos; 

   Ke = rigidez da estrutura; 

    E = módulo de elasticidade da estrutura; 

   Iv = inércia transversal de cada viga; 

   l = comprimento de cada vão.    

                                                 
15 ZAI, J.; ZHANG, W.; ZHAO, X. Analysis of interaction between space shear wall structure and 
supporting soil. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL METHODS IN 
GEOMECHANICS, 5. 1985, Nagoya. Anais... Nagoya: ICNMG, 1-5 April 1985. p. 789-796. 
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A rigidez do solo pode ser determinada pela razão entre força e recalque. Em 

Meyerhof (195312 apud Araújo, 2009), a rigidez do solo é descrita pelo módulo de 

elasticidade do solo como mostra a equação 2.7. 

Ks= Es                                                                                                                                                    (2.7) 

Onde:  Ks = rigidez do solo; 

    Es = módulo de elasticidade do solo. 

O conceito de rigidez relativa da estrutura-solo (Kes) pode ser obtido pela relação 

entre a rigidez da estrutura e do solo como mostra a equação 2.8. A rigidez relativa 

estrutura-solo aumenta à medida que aumentam os pavimentos da edificação e com 

isso, os recalques passam a influenciar menos na redistribuição de esforços dos 

elementos estruturais. Outro fato é que com o aumento da rigidez relativa da 

estrutura-solo, tem-se a diminuição dos recalques máximos absolutos com menor 

evidência dos recalques diferenciais (COLARES, 199116 apud ARAÚJO, 2009, 

p.39). 

Kes= 
Ke

Ks

                                                                                                                                                  (2.8) 

  

• Redistribuição de esforços 

A utilização de métodos que buscam analisar a edificação por meio da ISE mostra 

que há a redistribuição de esforços entre os pilares mais solicitados para pilares menos 

solicitados, devido a tendência de uniformização de recalques. Os esforços de pilares centrais 

são transferidos pelas vigas e essas transferem para os pilares de extremidade. 

• Etapas de construção e influência nos primeiros pavimentos 

                                                 
16 COLLARES, G.M. Programa para análise da interação solo-estrutura no projeto de edifícios. 2006. 83 f. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia de Estruturas) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de 
São Paulo, São Carlos, São Paulo. Disponível em: 
http://www.set.eesc.usp.br/pdf/download/2006ME_GeorgeMColares.pdf>. Acesso em: 25 de setembro de 
2007. 
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Durante a construção dos primeiros pavimentos da edificação, começa-se a ganhar 

rigidez, e assim eles são afetados diretamente pelas deformações ocorridas nos elementos de 

fundação.  

• Coeficiente de variação 

A deformação de uma edificação pode ser relacionada a uma curva de freqüência 

de recalques estimados ou medidos e o coeficiente de variação (relação entre o desvio padrão 

e o valor médio) seriam ferramentas estatísticas para quantificar o modelo de ISE adotado.  

 Atualmente, alguns programas comerciais de cálculo estrutural, citados 

anteriormente, tem analisado a interação solo-estrutura. Esses programas calculam a estrutura 

como sendo um pórtico plano ou espacial e os pontos de fundação são substituídos por molas 

com certo coeficiente de rigidez, que simulam a rigidez do sistema de fundação. Já quando as 

fundações são próximas acontece o fenômeno da superposição dos campos de deformação e, 

com isso, deve-se levar em conta as interações estaca-estaca, estaca-carga superficial, estaca-

superfície do solo e carga superficial-superfície do solo, consequentemente, os apoios em 

molas devem ser substituídos por uma solução de meio elástico contínuo para várias áreas 

carregadas. Nesse caso, as duas soluções (ambas computacionais) interagirão. Uma proposta 

desse tipo foi feita por Poulos (197517 apud VELLOSO; LOPES, 2004) e utilizada por 

Gusmão (199018 apud VELLOSO; LOPES, 2004). Velloso e Lopes (2004) alertam que para 

uma analise mais aperfeiçoada da interação solo-estrutura deve-se levar em consideração o 

fator tempo, pois as deformações tanto do solo quanto da estrutura dependem do tempo. 

 

 

                                                 
17 POULOS, H.G. Settlement analysis of structural foundation systems. In: South-East Asian Conference On 
Soil Engineering, 4., Kuala Lumpur, 1975, Proceedings… Kuala Lumpur, South-East Asian Conference on Soil 
Engineering, 1975. v. 4, p.52-62. 
18 GUSMÃO, A.D. Estudo da interação solo-estrutura e sua influência em recalques de edificações. 1990. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-graduação e Pesquisa de 
Engenharia (COPPE), Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1990. 
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3. METODOLOGIA EMPREGADA 

 O estudo de caso do presente trabalho teve como base a obra do Residencial 

Club Cheverny da Construtora Vega e da Incorporadora Tenda, localizado na Rua Pedro 

Paulo de Souza com Avenida Frei Nazareno Canfalone, quadras 09/09A, no bairro Goiânia II, 

na cidade de Goiânia, Goiás, conforme ilustrado na Figura 3.1. A obra é composta por oito 

blocos idênticos de edifícios em alvenaria estrutural, com 12 pavimentos cada um, totalizando 

768 apartamentos. Uma perspectiva eletrônica do empreendimento é mostrada na Figura 3.2. 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Localização do Residencial Club Cheverny 

As sondagens realizadas foram do tipo SPT (“Standard Penetration Test”). Foram 

executados vinte furos de sondagem, perfurados com circulação de água. No local de 

construção de cada bloco foram feitos dois furos, obtendo assim dois perfis geotécnicos para o 

solo abaixo de cada um dos oito blocos. O solo obtido nas primeiras camadas foi uma argila 

arenosa de média a mole. O nível d’água estava entre 14 e 19 m, mas em alguns furos não foi 

encontrado.  No ANEXO A, encontra-se uma figura com a localização dos furos das 

sondagens. 
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Figura 3.2 – Pespectiva eletrônica do Residencial Club Cheverny 

A fundação projetada para o edifício consiste em estacas do tipo escavada 

mecânica de cinco diferentes diâmetros: 25, 30, 35, 40 e 55 cm. Em cada bloco, se teve um 

total de 193 estacas. As profundidades das estacas variam de acordo com o bloco em questão, 

ou seja, variam com o perfil do solo. Para os blocos 1, 5, 6, 7 e 8 a profundidade mínima 

definida em projeto foi de 13 m para todos os diâmetros de estacas. Para o bloco 2, foi de 12 

m e para os blocos 3 e 4, foi de 15 m.  

Para a previsão numérica e análise da fundação foi utilizada a versão atual (versão 

8.0) do programa GARP (SMALL; POULOS, 2007) em uma metodologia híbrida, que analisa 

o radier pelo M.E.F. e o conjunto estacas-solo com base em conceitos da teoria da 

elasticidade. O programa permite considerar as interações estaca-estaca, estaca-superfície do 

solo, carga superficial-estaca e carga superficial-superfície do solo.  

Este programa incorpora algumas técnicas que permitem simular:  

 - heterogeneidade no perfil do solo; 

- limite de pressão (positiva e negativa) no solo sob o radier; 

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

tração. 
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- estacas com diferentes propriedades dentro do sistema de fundação; 

- possibilidade de aplicação de carregamentos distribuídos, concentrados (verticais) 

e momentos em duas direções; 

- imposição de campos de deformação do solo para simular efeitos de consolidação 

e/ou expansão. (SALES, 2000, p. 54). 

Para a simplificação da análise das estacas, cada uma é modelada por uma mola 

de rigidez determinada por qualquer teoria de recalque. 

O ponto de partida para se utilizar o GARP é se obter uma malha de elementos 

finitos, utilizando elementos de placa (2-D), através da planta de locação da fundação e da 

planta das fôrmas das vigas baldrames.  

A malha pode ser composta de inúmeros elementos quadrados ou retangulares, 

dependendo da quantidade de linhas horizontais e verticais. Cada elemento tem oito nós: 

quatro nos cantos e quatro intermediários. Esses nós determinam onde podem ser colocadas 

estacas e aplicados carregamentos. Portanto, a malha obtida deveria ter nós que passam no 

eixo das estacas, onde seriam aplicados os carregamentos.  Além disso, no presente caso, para 

simular a rigidez das paredes de alvenaria estrutural, foi importante que onde existiam vigas 

baldrames tivessem elementos da malha, nos quais seria aplicada uma espessura especifica no 

radier.  

Na obtenção da malha a ser utilizada no GARP procurou-se reduzir ao máximo o 

número de nós e elementos da malha, mas de maneira a permitir que todas as estacas 

pudessem ser colocadas exatamente no nó correspondente ao seu centro ou com o menor 

deslocamento possível. Foram feitas tentativas colocando-se linhas passando em todos os 

eixos das estacas e nas faces das vigas baldrames, mas a malha obtida ficou bastante 

carregada, com muitos nós, sendo de difícil execução pelo programa.  

Uma alternativa encontrada foi retirar algumas linhas que estavam muito 

próximas, com distância menor que 20 cm. Desse modo algumas estacas teriam que ser 

deslocadas para um nó mais próximo quando a linha da malha, vertical ou horizontal, não 

estivesse passando sobre o seu eixo. No caso das vigas baldrames, algumas teriam uma 
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largura um pouco menor ou maior do que o real em função dos elementos de malha 

disponíveis para elas serem inseridas.  

Outra alternativa, foi deixar algumas estacas somente com uma linha da malha, 

vertical ou horizontal, pois bastaria uma dessas linhas para se ter o nó que a estaca seria 

inserida no programa.  Ao final, se obteve uma malha quadrada 70x70, ou seja, 70 linhas 

horizontais e 70 verticais, com 4761 elementos e 14560 nós, como pode ser visto na Figura 

3.3.  

No programa foi adotado três diferentes espessuras para a malha simulando a 

rigidez do radier (Figura 3.4). Uma espessura de 0,5 m representando as vigas baldrames do 

bloco, outra de 0,1 m representando o contra-piso do edifício (parte interna do bloco onde não 

tinha vigas baldrames) e uma terceira espessura de 0,001 m, praticamente desprezível, 

indicando a parte externa da edificação, ou seja, a área não construída.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Malha de elementos finitos obtida no programa GARP. 

O carregamento transferido à fundação pelas paredes foi simulado como carga 

pontual no nó correspondente ao eixo da estaca ou o mais próximo possível que a malha 

permitia (Figura 3.5). O carregamento aplicado foi o fornecido no projeto estrutural e a 

unidade utilizada foi kN. 
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Figura 3.4 – Espessuras adotadas para a malha do GARP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 – Aplicação do carregamentos na malha.  

Em relação às propriedades do solo, foi necessário inserir a resistência a 

compressão do solo e o perfil do solo para cada bloco, dividido em camadas de espessuras 

diferentes (Figura 3.6).  Para cada camada, deve-se inserir o módulo de elasticidade do solo 
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(Es), a espessura, o coeficiente de Poisson e o número de subcamadas (“sublayers”) que se 

queira considerar dentro de cada camada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 – Preenchimento dos parâmetros de propriedades do solo e do radier. 

A resistência a compressão do solo foi obtida com a seguinte expressão (WILSON 

COSTA apud notas de aulas de SALES, 2009):   

σproj=
NSPT

50
                                                                                                                            (4.1) 

Onde:  σproj = tensão de projeto (MPa);  

NSPT = número de golpes no primeiro metro do ensaio SPT; 

Essa expressão foi utilizada para todos os perfis de solo analisados e é baseada na 

sondagem SPT, em função do NSPT do primeiro metro e do tipo de solo encontrado. No 

presente caso, todas as sondagens encontraram um solo argiloso na primeira camada.  

A tensão σproj foi multiplicada pelo fator de segurança três, obtendo a resistência a 

compressão do solo. Para inserir no programa a tensão foi multiplicada por 1000 para ficar na 

unidade kPa. 

Foi considerado que para camadas com espessura de um ou dois metros, elas 

seriam divididas em 5 subcamadas. Para espessuras de três metros ou mais, considerou-se 10 



Previsão numérica de recalques de edifícios em alvenaria estrutural: um caso de obra em Goiânia  39 

 

J. V. R. das Chagas, T. P. López 

subcamadas. O coeficiente de Poisson adotado foi o mesmo para todos os perfis do solo e 

igual a 0,3.  

As sondagens feitas resultaram em dois perfis geotécnicos para cada bloco, como 

foi dito anteriormente. Para cada perfil, foi encontrado o módulo de elasticidade (Es) para 

camadas de diferentes espessuras, com o NSPT médio da camada, através da expressão 

proposta por Magalhães (2005): 

E � 3,5·NSPT                                                                                                                          (4.2) 

O valor sugerido na expressão (3,5 do Nspt) é empírico e foi calibrado para a 

região de Goiânia e Brasília.   

Com isso, se obteve dois valores de Es para cada camada (um em cada perfil) e foi 

feita uma média, resultando em um valor do módulo de elasticidade único para o solo de cada 

camada. Esse valor foi o utilizado no GARP. 

As propriedades do radier inseridas no programa foram o módulo elástico, que 

varia de 25 a 30 GPa e foi adotado um valor intermediário de 28 GPa, e o coeficiente de 

Poisson, sendo adotado o valor de 0,2, que é o sugerido pela norma NBR 6118 quando não 

houver ensaios (Figura 3.6). 

As propriedades das estacas também são parâmetros de entrada no GARP. Para 

cada diâmetro, os parâmetros inseridos foram: profundidade da estaca, rigidez, limites de 

compressão e de tração e os fatores de interação α (Figura 3.7). 

Os limites de carga a compressão e tração podem ser estimados por métodos 

empíricos. Neste trabalho foram adotados valores próximos ao limite estrutural de cada 

diâmetro de estaca. Entretanto, como nenhuma estaca está trabalhando próximo ao limite de 

carga, estes limites inseridos não foram atingidos pelo GARP. 

A profundidade da estaca variou de acordo com o bloco, conforme foi 

mencionado anteriormente. Os fatores de interação α e a rigidez de cada diâmetro de estaca 
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foram obtidos com outro programa chamado DEFPIG (POULOS, 19801 apud SALES, 2000) 

que considera o solo como um meio contínuo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.7 – Preenchimento dos propriedades das estacas.  

O programa foi utilizado para rodar os resultados para cada um dos oito blocos, 

sendo que o que variava de um para outro era somente os parâmetros que dependiam do perfil 

do solo tais como, rigidez das estacas, fatores de interação α e as propriedades do solo. Isso 

ocorreu pelo fato dos blocos serem idênticos e terem o mesmo projeto de fundações e 

estrutural.   

                                                 
1 POULOS, H.G. DEFPIG – Users’ Guide. Centre for Geotechnical Researches. Univ. of Sydney. Australia, 
1980. 
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4. RESULTADOS E ANÁLISES 

Para a previsão numérica, foram feitas análises dos resultados segundo três 

parâmetros principais:  

• Carga suportada pelas estacas;  

• Recalque das estacas; 

• Distorção angular. 

4.1. CARGA NAS ESTACAS 

Durante a utilização do GARP foi aplicado um carregamento pontual nos nós do 

radier correspondentes ao projeto estrutural. Após a execução do programa, foi obtida a carga 

real que cada estaca estaria suportando.  

Primeiramente, foi feita uma análise em um dos oito blocos do empreendimento, 

no caso o Bloco 1, comparando a carga que foi aplicada e considerada no projeto de fundação 

executado, com a carga encontrada pelo programa para cada estaca. Para isso, foram 

escolhidas algumas estacas da parte central e de uma das laterais do edifício, localizadas 

conforme mostra a Figura 4.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Localização de algumas estacas da análise de carga aplicada e carga real.  
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No GARP, cada estaca situava-se sob um nó e possuía uma numeração 

correspondente, permitindo assim a identificação. A ordem da numeração no programa é feita 

por nó, da esquerda para a direita e de baixo para cima, ou seja, as primeiras estacas estão 

localizadas na lateral esquerda do bloco e as últimas estão na lateral direita. Os diferentes 

diâmetros das estacas são representados no programa por diferentes cores e tamanhos. 

Após a execução do programa, foram analisadas as cargas aplicadas e as cargas 

reais em função do número do nó da estaca.  

Na Tabela 4.1 é possível verificar o nó onde foi aplicada a carga de projeto, o 

valor da carga aplicada, o nó e o número da estaca correspondente, o valor de carga real da 

estaca obtido com o programa e a diferença da carga real em relação à carga aplicada. Essa 

diferença indica quanto a estaca está suportando, a mais ou a menos, em relação ao valor de 

carga aplicada. Uma diferença positiva indica que ela está suportando uma carga maior do que 

a que foi imposta (carga real > carga aplicada).  

Em alguns casos, a carga foi aplicada em um nó intermediário entre duas ou três 

estacas. Assim, esse esforço aplicado foi dividido entre essas estacas, mas não igualmente. É 

o caso da estacas 150, 154 e 157 que formam um bloco. A carga aplicada em um nó próximo 

foi de 1190 kN, mas cada uma delas está suportando uma parte dessa carga: a estaca 150, 

470,2 kN; a 154, suporta 498,31 kN e a 157, 451,44 kN. Além disso, somando a carga real de 

cada uma delas, a diferença em relação à carga aplicada foi de 19,32%, isto é, elas suportam 

juntas uma carga ainda maior do que os 1190 kN aplicados.  

Pode notar-se na Tabela 4.1 que algumas estacas sofreram acréscimo (diferença 

positiva) e outras sofreram decréscimo de carga (diferença negativa). Em alguns casos, a 

variação entre a carga real e a carga aplicada foi bastante elevada, como nas estacas 41 e 158. 

Isso pode ser explicado pelo fato da simulação realizada pelo GARP levar em 

consideração a rigidez do radier (contrapiso, vigas baldrames) e todas as interações entre os 

elementos, implicando em uma redistribuição de cargas entre as estacas. 
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Tabela 4.1 – Análise da carga aplicada e da carga real para algumas estacas (Bloco 1).  

CARGAS 
BLOCO 1 

NÓ EM QUE 
A CARGA 

FOI 
APLICADA 

CARGA 
APLICADA 

(KN) 

NÓ DA 
ESTACA 

Nº 
ESTACA 

CARGA 
REAL 
(KN) 

DIFERENÇA DE 
CARGA 

REAL/CARGA 
APLICADA (%) 

450 150 450 1 163.34 8.89 

460 470 461 2 448.41 -4.59 

483 650 483 3 619.57 -4.68 

501 470 501 4 454.23 -3.36 

509 150 509 5 148.63 -0.91 

1077 510 1077 6 500.48 -1.87 

1088 520 1088 7 464.85 -10.61 

1110 660 
1106 8 320.33 

-7.28 
1114 9 291.62 

3376 490 3376 23 528.58 7.87 

3417 680 
2999 22 226.69 

-14.20 
3835 27 356.76 

4139 670 4139 31 552.16 -17.59 

4152 820 
4151 34 399.25 

-4.59 
4154 35 383.08 

4561 360 4561 41 598.6 66.28 

4565 620 4565 42 346.04 -44.19 

5257 300 5257 53 217.94 -27.35 

5316 310 5316 56 274.9 -11.32 

5742 860 
5742 64 419.73 

-12.63 
6578 76 331.62 

9269 1000 9269 120 756.28 -24.37 

10513 370 10513 138 241.18 -34.82 

11335 970 
10915 149 330.36 

-0.32 11340 153 289.28 

11751 156 347.28 

11359 1190 
10937 150 470.2 

19.32 11363 154 498.31 

11773 157 451.44 

11789 970 11789 158 668.41 -31.09 

 

Outra análise de cargas foi feita comparando as cargas das estacas em todos os 

oito blocos do Residencial Cheverny. Para isso, foram escolhidas aleatoriamente cinco estacas 

de diferentes diâmetros localizadas em diferentes pontos do edifício.  
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As estacas analisadas foram as de número 42, 74, 86, 104 e 120, e estão 

localizadas como mostra a Figura 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Localização das estacas escolhidas para a análise da carga real em cada bloco. 

Para cada bloco foi verificada a carga real suportada por uma determinada estaca, 

obtida no GARP, resultando em oito valores de carga para cada estaca (um para cada bloco). 

Os resultados obtidos estão na Tabela 4.2. Em seguida, foi feito um gráfico com esses valores, 

conforme pode ser visto na Figura 4.3.  

Tabela 4.2 – Carga real suportada pelas estacas em cada bloco. 
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BLOCO 
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BLOCO 
2 

BLOCO 
3 

BLOCO 
4 

BLOCO 
5 

BLOCO 
6 

BLOCO 
7 

BLOCO 
8 

4565 42 30 346,04 341,23 337,91 351,60 358,06 352,69 352,07 341,29 

6483 74 35 336,98 335,80 336,85 343,37 344,18 341,25 340,57 336,64 

7179 86 30 239,68 241,27 241,88 235,44 237,37 242,91 239,60 235,79 

8078 104 55 621,51 621,28 624,63 631,95 628,05 626,78 626,00 624,02 

9269 120 55 756,28 773,17 804,42 772,60 737,26 765,39 761,26 793,91 
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Figura 4.3 – Carga real nas estacas 42, 74, 86, 104 e 120 em cada um dos oito blocos. 

 Pode-se observar que os valores de carga suportados nos oito blocos para uma 

determinada estaca foram relativamente próximos. 

 Uma maior discrepância de valores de carga pode ser notada na estaca 120, em 

que a carga varia de 737,26 (menor valor) no bloco 5 a 804,42 (maior valor) no bloco 3. Nas 

demais, os valores de maior e menor carga são bem próximos.  

 As características do solo alteram parâmetros como a rigidez e o comprimento 

das estacas, o que vai influenciar na carga real suportada por cada estaca. A influência desses 

parâmetros vai ser mais bem analisada na próxima seção.   

4.2. RECALQUE DAS ESTACAS 

Com o GARP, é possível se obter os valores do recalque absoluto em qualquer nó 

da malha de elementos finitos. O recalque obtido considera todas as formas de interação, 

simulando o comportamento de meio contínuo. 
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Após a execução do programa se obtém gráficos da distribuição de recalque ao 

longo da malha. O gráfico é dividido em cores, onde cada cor corresponde a um valor de 

recalque. A distribuição dos recalques absolutos no Bloco 1 pode ser vista na Figura 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 – Contornos de recalques no Bloco 1. 

Uma primeira análise foi feita, comparando o recalque absoluto obtido com o 

GARP, considerando o efeito do grupo de estacas, e o recalque como estaca isolada. Foram 

escolhidas oito estacas de diferentes diâmetros localizadas em várias partes do edifício do 

Bloco 1 conforme mostra a Figura 4.5. 

Para efeito de comparação foi calculado o recalque simulando uma estaca isolada 

submetida à carga real obtida no GARP com o valor da rigidez obtida no programa DEFPIG 

(para uma estaca isolada), através da expressão já mencionada anteriormente: 

ρ = 
P

K
                                                                                                                                     (4.1) 

Onde:  ρ = recalque da estaca (m); 

P = Carga real (GARP) na estaca (kN); 
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K = Rigidez (DEFPIG) da estaca (kN/m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 – Localização das estacas da análise do recalque com o efeito de grupo e como estaca isolada. 

O recalque real foi o obtido pelo GARP em cada estaca.  

Foi calculada ainda a relação do recalque da estaca em um grupo com o recalque 

da estaca isolada, que permite avaliar quanto a estaca está recalcando a mais quando se 

considera o efeito de grupo. Os resultados dessa primeira análise podem ser vistos na Tabela 

4.3.  

Verificou-se que em todas as estacas analisadas, o recalque considerando o efeito 

de grupo foi maior do que como estaca isolada, chegando em alguns casos a ser 8 vezes 

maior. 

O efeito do grupo é diferente de estaca para estaca, pois depende da posição no 

conjunto. As estacas mais centrais sofrem maior interação, e por isso, tendem a recalcar mais. 

Como, por exemplo, a estaca 86 situada na parte central do radier, em que a relação recalque 

no grupo/recalque estaca isolada foi 8,19, ou seja, quando considerado o efeito do grupo ela 

recalcou cerca de 8 vezes mais. 

Já a estaca 104, localizada na periferia, teve menos recalque, pois sofreu um 

menor efeito da interação devido a maior distância em relação as demais estacas do conjunto.   

86 

60 104 

42 41 
120 

74 94 
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Os recalques como estaca isolada variaram de 1 a 3 mm e considerando o efeito 

do grupo passou a variar de 6 a 15 mm. Isso reforça a importância em se considerar as 

interações entre os elementos da fundação durante a previsão de recalques. 

Tabela 4.3 – Análise dos recalques absolutos no Bloco 1. 

RECALQUE ABSOLUTO 
BLOCO 1 

N
Ó

 

N
º 

E
S

T
A

C
A

 

D
IÂ

M
E

T
R

O
 

(c
m

) 

R
IG

ID
E

Z
 (

K
) 

K
N

/m
 

C
A

R
G

A
 

R
E

A
L 

(P
) RECALQUE 

COMO ESTACA 
ISOLADA ( ρ = 

P/K) - mm 

RECALQUE 
REAL (EFEITO 
DE GRUPO) mm 

RECALQUE DA 
ESTACA EM UM 

GRUPO / RECALQUE 
DA ESTACA 

ISOLADA 

5361 60 25 106333 144,52 1,36 6,58 4,84 
8078 104 55 269733 621,51 2,30 7,78 3,38 
4565 42 30 134203 346,04 2,58 15,21 5,90 
4561 41 55 269733 598,6 2,22 15,1 6,80 
7179 86 30 134203 239,68 1,79 14,62 8,19 
9269 120 55 269733 756,28 2,80 14,71 5,25 
6483 74 35 162236 336,98 2,08 9,28 4,47 
7946 94 55 269733 558,83 2,07 9,69 4,68 

Outra abordagem foi feita comparando, da mesma forma como foi feito para as 

cargas, os recalques obtidos com o GARP em uma estaca em todos os oito blocos. Foi 

verificado dessa forma em qual bloco uma determinada estaca recalca mais e em qual recalca 

menos. Foram analisadas as mesmas cinco estacas escolhidas para a análise de cargas na 

seção anterior: 42, 74, 86, 104 e 120, localizadas conforme mostra a Figura 4.6. Os resultados 

se encontram na Tabela 4.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 – Localização das estacas escolhidas para a análise do recalque absoluto em cada bloco. 
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Tabela 4.4 - Recalques das estacas 42, 74, 86, 104 e 120 em cada bloco. 
N

Ó
 D

A
 

E
S

T
A

C
A

 

N
Ú

M
E

R
O

 D
A

 
E

S
T

A
C

A
 

D
IÂ

M
E

T
R

O
 

(c
m

) 

RECALQUE ABSOLUTO - mm 

BLOCO 
1 

BLOCO 
2 

BLOCO 
3 

BLOCO 
4 

BLOCO 
5 

BLOCO 
6 

BLOCO 
7 

BLOCO 
8 

4565 42 30 15,21 13,05 11,8 14,79 16,6 14,19 14,47 11,79 

6483 74 35 9,28 8,37 7,87 9,11 9,86 8,88 8,97 7,78 

7179 86 30 14,62 12,28 11,21 14,49 16,25 13,62 13,94 11,21 

8078 104 55 7,78 6,74 6,09 7,68 8,61 7,33 7,46 6,13 

9269 120 55 14,71 12,38 11,25 14,58 16,41 13,73 14,05 11,29 

 

Com os dados da Tabela 4.4, foi feito um gráfico que mostra os recalques obtidos 

em todos os blocos para cada uma das estacas analisadas, conforme mostra a Figura 4.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 – Comparativo dos recalques absolutos em cada bloco para as estacas 42, 74, 86, 104 e 120. 

Todas as estacas analisadas tiveram um comportamento semelhante com um 

maior valor de recalque no bloco 5. Já os menores valores encontrados foram nos blocos 3 e 

8. Isso pode ser explicado pela diferença de rigidez das estacas, que depende do perfil do solo 

e do comprimento da estaca, e que variaram, portanto, de bloco para bloco.  No bloco 5, a 

rigidez das estacas é menor do que nos demais blocos justificando o fato de se ter maiores 

recalques. 
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Os valores extremos de recalque para cada estaca variaram em até 20% (para mais 

e para menos) em relação à média dos recalques de todos os blocos, mostrando uma oscilação 

bem maior do que as cargas. 

Em relação à estaca 120, se obteve maior recalque (16,41 mm) no bloco 5 e foi 

onde a carga teve seu menor valor dentre os oito blocos (737,26 kN). E no bloco 3, de menor 

recalque (11,25 mm), a carga suportada pela estaca foi a maior (804,42 kN).  

O recalque está relacionado à rigidez das estacas e aos fatores de interação entre 

os elementos da fundação. A estaca 120 recalcou menos no bloco 3, pois nesse bloco ela tem 

uma rigidez maior. Já no bloco 5, ela sofreu maior recalque, pois tem uma rigidez menor 

nesse bloco, o que pode ser verificado no gráfico da rigidez dessa estaca em todos os blocos 

mostrado na Figura 4.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 – Rigidez da estaca 120 em todos os blocos. 

Tentando justificar o comportamento da estaca 120, o gráfico do recalque deve ser 

no sentido inverso ao da rigidez, pois quanto maior a rigidez, menos a estaca recalca. Isso 

realmente foi verificado analisando os gráficos do recalque (Figura 4.7) e da rigidez (Figura 

4.8).  

O gráfico da carga suportada pela estaca 120 (Figura 4.3) está compatível com o 

esperado, pois também é o inverso do recalque, estando no mesmo sentido que o gráfico da 
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rigidez. Isso indica que para essa estaca o que foi fator dominante em seu comportamento 

tanto de carga como de recalque foi a sua rigidez em cada um dos blocos. 

Já a estaca 42, tem um comportamento inverso. O recalque foi maior no bloco 5 

do que nos outros blocos e a carga suportada também foi maior (Figura 4.3). Em relação ao 

bloco 3, essa estaca apresentou menores recalques e valores de carga também menores. 

Se esperaria que no bloco 3, a estaca 42, por ter recalcado menos, tivesse maior 

carga, mas não foi o que ocorreu. Com esse fato, pode-se perceber que a distribuição de 

cargas nas estacas depende não só da rigidez, mas também dos fatores de interação.  

Portanto, é possível verificar que para a estaca 42 a interação sofrida com os 

demais elementos foi preponderante em seu comportamento de carga e recalque, 

influenciando mais do que a rigidez.  

Os fatores de interação e a rigidez explicam porque as estacas receberam mais ou 

menos carga na análise da seção anterior. Esses fatores influenciam a distribuição das cargas 

no radier e fazem com que algumas posições das estacas sofram mais alterações do que 

outras.  

Não se pode afirmar que o bloco 5 é o mais crítico apenas por apresentar os 

maiores valores de recalque absoluto. É preciso analisar também o recalque diferencial entre 

dois elementos de fundação, ou seja, o quanto uma estaca recalcou em relação à outra dentro 

do mesmo bloco.  A distorção angular, que será analisada a seguir, é um parâmetro utilizado 

para a verificação desse tipo de recalque.  

4.3. DISTORÇÃO ANGULAR 

Recalque absoluto é o deslocamento vertical descendente de um elemento de 

fundação. A diferença entre os recalques absolutos de dois elementos quaisquer da fundação é 

denominado recalque diferencial. A distorção angular é definida pela expressão:  

θ = 
∆ρ

∆L
                                                                                                                                   (4.2) 

Onde:  θ = distorção angular (adimensional); 
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∆ρ = recalque diferencial (mm); 

∆L = distância linear entre os elementos (mm). 

 Se dois elementos tiverem recalcado de maneira relativamente uniforme, então o 

valor da distorção angular será baixo e o recalque diferencial no edifício não vai ser um 

grande problema. Entretanto, se um elemento de fundação tiver um recalque bem maior do 

que outro, gerando uma distorção angular alta, o edifício não vai recalcar por igual, 

favorecendo a ocorrência de fissuras. Assim, as distorções angulares devem ser mantidas 

dentro de um limite prefixado, para garantir que não ocorram fissuras e a estrutura cumpra 

com suas finalidades. 

Os parâmetros de referência para a distorção angular foram discutidos no Capítulo 

2. Como os edifícios em alvenaria estrutural são considerados sensíveis em termos de 

deformação, neste trabalho foi considerado como o máximo aceitável para a distorção angular 

o valor de 1/750. 

 Foram analisados três casos para a verificação da distorção angular. No 

primeiro caso foi analisado a estaca central 120 com a estaca 104 da lateral do bloco. No 

segundo, a mesma estaca 120 com a estaca 94 de outra lateral. E no terceiro caso, a mesma 

estaca central (120) com a estaca 191 de uma lateral diferente dos outros casos. A localização 

das estacas pode ser vista na Figura 4.9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 – Localização das estacas analisadas segundo a distorção angular. 
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Foram fixadas essas estacas, comparando a distorção angular entre elas em todos 

os oito blocos do empreendimento. Os recalques absolutos foram obtidos com o GARP e a 

distância entre as estacas foi medida do projeto de fundação. Com esses valores, foi possível 

calcular a distorção angular pela expressão (4.2). Os resultados obtidos nos três casos 

analisados podem ser vistos nas Tabelas 4.5, 4.6 e 4.7.  

Tabela 4.5 – Análise da distorção angular entre as estacas 104 e 120 em todos os blocos.  

DISTORÇÃO ANGULAR 
ESTACAS: 104/120 RECALQUE REAL - mm 

NÓ DA 
ESTACA 

NÚMERO 
DA 

ESTACA 

BLOCO 
1 

BLOCO 
2 

BLOCO 
3 

BLOCO 
4 

BLOCO 
5 

BLOCO 
6 

BLOCO 
7 

BLOCO 
8 

8078 104 7,78 6,74 6,09 7,68 8,61 7,33 7,46 6,13 

9269 120 14,71 12,38 11,25 14,58 16,41 13,73 14,05 11,29 

∆ρ (mm) 6,93 5,64 5,16 6,90 7,80 6,40 6,59 5,16 

∆L (mm) 18360,6 18360,6 18360,6 18360,6 18360,6 18360,6 18360,6 18360,6 

θ 
3,77E-

04 
3,07E-

04 
2,81E-

04 
3,76E-

04 
4,25E-

04 
3,49E-

04 
3,59E-

04 
2,81E-

04 

1/2652   1/3257  1/3559 1/2659   1/2352 1/2865   1/2793 1/3558  

 

 

Tabela 4.6 - Análise da distorção angular entre as estacas 94 e 120 em todos os blocos. 

DISTORÇÃO ANGULAR 
ESTACAS: 94/120 RECALQUE REAL - mm 

NÓ DA 
ESTACA 

NUMERO 
DA 

ESTACA 

BLOCO 
1 

BLOCO 
2 

BLOCO 
3 

BLOCO 
4 

BLOCO 
5 

BLOCO 
6 

BLOCO 
7 

BLOCO 
8 

7946 94 9,69 8,61 8 9,49 10,4 9,23 9,34 7,95 

9269 120 14,71 12,38 11,25 14,58 16,41 13,73 14,05 11,29 

∆ρ (mm) 5,02 3,77 3,25 5,09 6,01 4,50 4,71 3,34 

∆L (mm) 17762,6 17762,6 17762,6 17762,6 17762,6 17762,6 17762,6 17762,6 

θ 
2,83E-

04 
2,12E-

04 
1,83E-

04 
2,87E-

04 
3,38E-

04 
2,53E-

04 
2,65E-

04 
1,88E-

04 

 1/3533 1/4717  1/5464   1/3484 1/2958  1/3952  1/3773  1/5319  
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 Tabela 4.7 - Análise da distorção angular entre as estacas 191 e 120 em todos os blocos.  

DISTORÇÃO ANGULAR 
ESTACAS: 191/120 RECALQUE REAL - mm 

NÓ DA 
ESTACA 

NUMERO 
DA 

ESTACA 

BLOCO 
1 

BLOCO 
2 

BLOCO 
3 

BLOCO 
4 

BLOCO 
5 

BLOCO 
6 

BLOCO 
7 

BLOCO 
8 

14082 191 7,86 6,75 6 7,52 8,55 7,32 7,42 5,97 

9269 120 14,71 12,38 11,25 14,58 16,41 13,73 14,05 11,29 

∆ρ (mm) 6,85 5,63 5,25 7,06 7,86 6,41 6,63 5,32 

∆L (mm) 16992,4 16992,4 16992,4 16992,4 16992,4 16992,4 16992,4 16992,4 

θ 
4,03E-

04 
3,31E-

04 
3,09E-

04 
4,15E-

04 
4,63E-

04 
3,77E-

04 
3,90E-

04 
3,13E-

04 

 1/2481  1/3021 1/3236  1/2409   1/2159  1/2652  1/2564 1/3194  

 

 Com os dados das tabelas foi feito um gráfico com os valores da distorção 

angular entre cada duas estacas analisadas em todos os oito blocos do Residencial Cheverny 

(Figura 4.10). O valor θ (distorção angular) foi multiplicado por 1000 para melhor 

visualização no gráfico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 – Gráfico da distorção angular entre as estacas 104 e 120; 94 e 120; e 191 e 120 em todos os blocos. 
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Pode-se verificar que os valores da distorção angular nos casos analisados foram 

muito baixos, sendo cerca de três vezes menores que o limite estabelecido de 1/750 (≈ 

1,333x10-3). Portanto, não se prevê problemas de fissuração devido a recalques diferenciais no 

Residencial Cheverny.  

Os menores valores foram obtidos nos blocos 3 e 8, ressaltando o que foi 

analisado com os recalques absolutos, onde nesses blocos também encontrou-se os menores 

valores para as estacas analisadas. Portanto, esses blocos podem ser considerados os menos 

problemáticos em comparação com os outros.  

Em contrapartida, os maiores valores encontrados da distorção angular foram, nos 

três casos analisados, no bloco 5. Esses valores, apesar de sempre muito pequenos e estarem 

longe do limite no qual se preveria problemas, indicam que o bloco 5 é o mais crítico em 

relação aos demais e por isso, inspira maiores cuidados em termos de qualidade do material e 

processo executivo.  
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

O presente trabalho buscou fazer uma previsão do comportamento das estacas em 

relação aos recalques de uma obra em Goiânia, considerando a interação solo-estrutura. Foi 

analisada também a distribuição de cargas e a distorção angular. 

As cargas atuantes e os recalques absolutos se mostraram dependentes da rigidez 

individual da estaca e do processo de interação ao qual ela está submetida. 

Em alguns casos, o que mais influenciou na carga suportada pela estaca foi a sua 

rigidez.  Na estaca 120, por exemplo, houve uma grande variação da rigidez de um bloco para 

outro, em função dos diferentes perfis do solo, influenciando o seu comportamento em termos 

de carregamento e, consequentemente, de recalque. 

Em outros casos, como da estaca 42, o fator preponderante foram as interações 

sofridas devido aos demais elementos de fundação. Ou seja, a rigidez também variou em cada 

bloco, mas isso não foi determinante na distribuição das cargas atuantes em cada estaca.  

Na análise dos recalques, percebeu-se que ao se considerar o efeito de grupo o 

recalque foi maior do que como estaca isolada. Isso ocorreu, principalmente, devido a 

influência das interações da grande quantidade de estacas presentes no projeto, e evidencia a 

importância em se considerar o efeito de grupo, ou seja, o efeito da sobreposição dos campos 

de deformação, na previsão de recalques de elementos da fundação.  

Além disso, foi verificado que os recalques sofreram maiores variações 

percentuais de bloco para bloco do que as cargas, mostrando uma maior oscilação em função 

do perfil do solo. 

De posse de uma análise de carga e recalque como essa, os projetistas de fundação 

poderiam rever os cálculos iniciais e eventualmente alterar o diâmetro ou comprimento de 

algumas estacas, visando a otimização do projeto.  
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A distorção angular mostrou que o projeto da obra analisada tem uma margem de 

cerca de três vezes o limite aceitável, adotado neste trabalho, para o tipo estrutural 

empregado. A obra apresenta, portanto, uma folga em termos de desempenho.  

Entretanto, foi verificado que o bloco 5 exige maior rigor durante a execução, pois 

apresentou maiores recalques absolutos e maior previsão de distorção angular.  

Como sugestões para trabalhos futuros pode-se destacar, entre outros: 

• A análise da otimização e economia resultante do redimensionando do projeto 

de fundações;  

• O monitoramento dos recalques dependentes do processo construtivo;  

• Uma nova previsão de recalques variando propriedades do solo como, por 

exemplo, o coeficiente de Poisson;  

• Avaliação do efeito da não-linearidade das fundações no comportamento 

global da edificação. 

Vale destacar que outro grupo de trabalho de conclusão do curso da Escola de 

Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás está realizando o monitoramento dos 

recalques durante a obra do Residencial Cheverny, e futuramente, as previsões apresentadas 

neste trabalho poderão ser comparadas com as medidas reais.  
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ANEXOS 

ANEXO A – LOCALIZAÇÃO DOS FUROS DAS SONDAGENS SPT REALIZADAS 

 

 


