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J. V. F. BELEM; L.B.C. SILVA 

RESUMO 

A norma NBR 16055 (ABNT, 2012) estabelece que a consideração da interação solo-estrutura 

no dimensionamento de edifícios de paredes de concreto deve ser feita para edificações de cinco 

ou mais pavimentos. O presente trabalho avalia a influência da deformabilidade do solo na 

redistribuição de esforços entre os elementos estruturais de um edifício de paredes de concreto 

de quatro pavimentos apoiado em fundação rasa, na cidade de Goiânia. Propõe-se a utilização 

de um modelo simplificado para discretizar o edifício, que utiliza apenas elementos finitos de 

barra, por meio do programa computacional SAP2000®, submetido ao carregamento vertical. 

A interação solo-estrutura é feita por método iterativo, em que a adição de molas nas bases das 

paredes representam os apoios elásticos. Os coeficientes de rigidez são devidamente calculados 

a partir dos recalques obtidos utilizando-se o programa GARP8®, que considera o solo como 

meio contínuo. Avalia-se a redistribuição de esforços na estrutura e os mapas de recalques para 

o primeiro modelo com apoios rígidos e outro com apoios flexíveis, após os ciclos iterativos. 

Os resultados obtidos indicaram importante redistribuição de esforços nos elementos 

estruturais. Portanto esses efeitos não devem ser negligenciados por projetistas no 

dimensionamento estrutural de edifícios de paredes de concreto, mesmo sendo considerados de 

pequeno porte. Houve migração de cargas dos elementos estruturais que sofrem maiores 

recalques para aqueles de menores recalques. Constatou-se uma tendência de uniformização de 

recalques, assim como uma diminuição significativa do recalque diferencial máximo e do 

recalque absoluto máximo. 

Palavras-chave: Paredes de concreto. Interação solo-estrutura. Redistribuição de esforços. 

Homogeneização de recalques. Apoios elásticos. 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O contexto em que a técnica construtiva Paredes de Concreto está inserida tem relação direta 

com a tipologia habitacional denominada Habitação de Interesse Social (HIS). Essa tecnologia 

apresenta boa produtividade quando se trata de repetição das unidades, permitindo acelerar o 

processo executivo, reduzindo inúmeras etapas construtivas (PINHO, 2010). Além disso, 

garante limpeza do canteiro, redução da mão de obra e redução da taxa de desperdício (NUNES, 

2011). Com isso, Paredes de Concreto se tornam uma opção de grande viabilidade para 

produção em larga escala. 

No Brasil, o sistema em questão é normatizado pela NBR 16055 – Parede de Concreto moldada 

no local para a construção de edificações – Requisitos e Procedimentos (ABNT, 2012), norma 

que contribuiu para a solidificação do sistema no país. Tal documento dita as premissas de 

dimensionamento de estruturas de paredes de concreto. 

Assim, com o avanço da utilização de paredes estruturais de concreto armado, o presente 

trabalho busca aprofundar o conhecimento sobre o comportamento estrutural desse sistema 

construtivo, a partir da consideração dos efeitos da interação solo-estrutura, fenômeno que 

usualmente não é considerado por projetistas no dimensionamento estrutural. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

A rigidez relativa estrutura-solo é responsável por promover a redistribuição dos esforços ao 

longo da estrutura e por restringir o movimento relativo dos apoios. Com isso, a análise da 

interação solo-estrutura é de suma importância no dimensionamento estrutural, garantindo 

maior segurança e funcionalidade à edificação, uma vez que torna a modelagem da estrutura 

mais próxima de sua realidade física. 

O presente trabalho se insere no cenário de demanda por conhecimentos acerca do tema Paredes 

de Concreto. A proposta consiste em analisar o efeito da interação solo-estrutura para a 
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metodologia construtiva Paredes de Concreto, para uma edificação apoiada sobre radier. Até 

então, estudos já foram realizados para o caso de fundações profunda (estaca) e rasa (sapata). 

Além disso, os estudos já realizados consideraram edifícios com cinco ou mais pavimentos, não 

considerando, portanto, o estudo da interação solo-estrutura em edificações de Paredes de 

Concreto com menos de cinco pavimentos. 

Por se tratar de um sistema estrutural pouco convencional, ainda em expansão no cenário 

nacional, constatou-se através da revisão bibliográfica que o efeito da interação solo-estrutura 

foi pouco abordado para edifícios em paredes estruturais de concreto. A avaliação da interação 

solo estrutura para um edifício com quatro pavimentos apoiado em um radier contribui para a 

comunidade acadêmica, ampliando os conhecimentos disponíveis a respeito do tema. 

1.3 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

De acordo com o item 11.5 da NBR 16055 (ABNT, 2012), edificações com cinco ou mais 

pavimentos devem obrigatoriamente considerar a interação solo-estrutura no dimensionamento 

estrutural. E quanto às edificações com menos de cinco pavimentos, esse efeito teria algum 

significado para o dimensionamento? O presente trabalho tem por objetivo geral analisar a 

influência da interação solo-estrutura no comportamento estrutural de um edifício de paredes 

de concreto de quatro pavimentos apoiado sobre radier, sujeito ao carregamento vertical. 

Para isso, os objetivos específicos foram definidos: 

• Avaliar e quantificar os efeitos causados pela interação solo-estrutura na redistribuição 

de esforços de um edifício de paredes de concreto, de quatro pavimentos, apoiado sobre 

radier; 

• Avaliar, comparativamente, a influência da interação solo-estrutura nos recalques 

sofridos pelo mesmo edifício. 

1.4 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para a análise dos efeitos da interação solo-estrutura no 

dimensionamento de paredes estruturais de concreto envolveu a utilização de dois programas 

computacionais: SAP2000® (CSI, 2011) e GARP8® (SMALL; POULOS, 2007). Os programas 

foram utilizados para a avaliação do comportamento de um edifício modelo, objeto de análise 

de um estudo de caso. 
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O estudo de caso foi realizado para um edifício de paredes de concreto, de quatro pavimentos 

apoiado sobre radier, da cidade de Goiânia. Este foi modelado no programa SAP2000®, com o 

lançamento dos carregamentos verticais considerados. O motivo para se considerar apenas os 

esforços verticais consiste no fato de que o solo responde de maneira mais rígida à ação do 

vento, pois trata-se de uma carga aplicada em um período de tempo reduzido. Dessa forma, o 

solo se comporta com o módulo de elasticidade mais elevado durante a atuação desse esforço, 

tendo pouca influência nos recalques. 

Inicialmente os apoios foram considerados indeslocáveis. Chegou-se, então, ao Primeiro 

Modelo estrutural. O programa forneceu os esforços solicitantes que atuam na edificação. Para 

tal, foi considerado o Modelo Pórtico Tridimensional (MPT), sendo as paredes representadas 

por elementos de barra (Frame). 

Em seguida, foi feita uma estimativa dos recalques na fundação, com o auxílio do GARP8®. As 

cargas que atuam na fundação, obtidas pelo primeiro modelo gerado no SAP2000®, foram 

inseridas. Assim como foram inseridos também os dados geotécnicos referentes ao solo da 

edificação em estudo. Isso inclui informações tais como o módulo de elasticidade de cada 

camada do perfil do solo e o coeficiente de Poisson. Considerou-se uma malha de elementos 

finitos, com elementos de placa 2D, para a discretização da fundação. A utilização do programa 

GARP8® forneceu os valores dos recalques absolutos ao longo de toda a fundação. Considerou-

se então a média dos recalque ao longo de cada parede do edifício. Ou seja, para cada parede, 

chegou-se a um valor de recalque médio. Vale destacar que o programa GARP8® considera a 

continuidade do solo. 

A etapa seguinte consistiu em obter a constante de mola que representa o solo em cada ponto 

de apoio. Esse procedimento foi realizado através do modelo de molas discretas, descrito no 

Capítulo 4. 

Em seguida, o programa SAP2000® foi acionado novamente, porém desta vez considerando os 

apoios deslocáveis, por meio da adição de molas nos apoios, cuja constante elástica foi aquela 

previamente calculada. Por conseguinte, foram obtidas novas cargas atuando na fundação. 

Assim como novos recalques, através da utilização do GARP8®, e novas constantes de mola. 

O procedimento se repetiu até atingir o equilíbrio. Neste caso, o equilíbrio consistiu na 

constância dos valores de recalques da fundação. Ou seja, a situação em que os recalques não 

mais sofreram alterações significativas de um ciclo para o outro. 
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Por fim, foi feita uma análise comparativa da influência da interação solo-estrutura na 

redistribuição de esforços e nos recalques da estrutura. A Figura 1.1 apresenta todos os 

procedimentos que foram seguidos no decorrer do trabalho, de maneira esquemática. 

Figura 1.1 - Fluxograma esquemático da metodologia 

 

Fonte: O Autor. 

 



	

J. V. F. BELEM; L.B.C. SILVA                                                                                                           Capítulo 2 

CAPÍTULO 2  

SISTEMA CONSTRUTIVO PAREDES DE CONCRETO 

2.1 HISTÓRICO  

No ano de 1966 foi criado o Banco Nacional de Habitações (BNH), e com ele vieram grandes 

programas habitacionais, promovendo assim a expansão da indústria da construção. A política 

nacional de habitação e de planejamento territorial foi formulada pelo Governo Federal com o 

intuito de orientar a iniciativa privada, de maneira a estimular a construção de habitações de 

interesse social, e ao mesmo tempo promover o financiamento da aquisição da casa própria, 

com enfoque na população de menor renda. 

Entretanto, no final da década de 70 o setor da construção civil já começava a apresentar sinais 

de queda. Isso se deve ao redirecionamento da política pública habitacional, que culminou na 

extinção do BNH. Consequentemente, novas tecnologias construtivas foram importadas para o 

país, numa busca das construtoras pela racionalização da produção, otimização das atividades 

da obra e redução dos custos (SACHT, ROSSIGNOLO e BUENO, 2011). 

Dentre as tecnologias trazidas ao país, estava a metodologia Paredes de Concreto, objeto de 

estudo do presente trabalho. As empresas pioneiras nessa modalidade foram a Gethal, de origem 

brasileira, e a Outinord, de origem francesa. Porém, devido ao alto custo de implantação e às 

limitações do sistema de financiamento do país, a tecnologia teve seu avanço interrompido 

(BRAGUIM, 2013). Outro fator que dificultou a implantação desse sistema foi a ausência de 

alguma especificação técnica que regesse seu procedimento executivo e de dimensionamento. 

Dessa maneira, o país passou por um longo período de restrições no que diz respeito a políticas 

habitacionais, tendo a sua retomada no ano de 2006 com o Programa Minha Casa Minha Vida  I 

(PMCMV I). Esse programa atingiu rapidamente a meta de se construir um milhão de 

residências, e teve continuidade com o PMCMV II e PMCMV III. Com isso, a tecnologia 

Paredes de Concreto voltou a compor o cenário da construção civil no Brasil. 
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2.2 SITUAÇÃO ATUAL NO BRASIL 

De acordo com Santos (2016), dados provenientes da Caixa Econômica Federal mostram que 

o PMCMV tem dado prioridade ao sistema Paredes de Concreto. No ano de 2014, tal tecnologia 

representava 36% das unidades construídas. Já no ano de 2015 esse percentual passou para 

52%. Esse indicativo se mantém constante nos dias de hoje, conforme afirmou o engenheiro 

Júnior (2017), representante da Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) nos estados 

de Goiás e Distrito Federal. A projeção é de que esse método construtivo passe a representar 

70% das moradias do PMCMV, de acordo com a Votorantim Cimentos (JUSTUS, 2009). 

Assim sendo, é notável a aceitação dessa tecnologia tanto por parte das empresas construtoras 

como também daqueles que adquiriram suas moradias nessas condições. Isso ocorre 

principalmente nas regiões norte e nordeste do país, onde o déficit habitacional é mais 

significativo. Esse cenário é similar à situação vivida por Chile, México e Colômbia; onde a 

demanda habitacional é significativa, o que leva a contar com a inovadora tecnologia Paredes 

de Concreto para reduzir essa defasagem (JUSTUS, 2009). 

2.3 NORMATIZAÇÃO 

A significativa busca pela tecnologia Paredes de Concreto, por ela permitir a racionalização e 

aumento da produtividade, incentivaram inúmeros estudos brasileiros nessa área, culminando 

na redação de uma norma técnica específica para a modalidade. No dia 10 de maio de 2012 

entrou em vigor a NBR 16055 – Parede de Concreto moldada no local para a Construção de 

Edificações (ABNT, 2012), normatizando desde o dimensionamento à execução do sistema. 

O surgimento da norma nacional foi importante no aumento da utilização desta tecnologia no 

país, uma vez que garante maior segurança às empresas que a utilizam. 

Internacionalmente, a normatização da tecnologia Paredes de Concreto tem destaque na 

Austrália (AS 3600:2009 – Concrete Structures), nos Estados Unidos da América (ACI 

318:2011 – Building Code Requirement for Structural Concrete) e na Europa (EN 1992 

Eurocode 2:2004 – Design of Concrete Structure). Braguim (2013) abordou o embasamento 

teórico de cada uma delas, comparando-as com a norma brasileira vigente. O foco consistiu na 

verificação das expressões de tensões normais de compressão, a qual é a mais importante no 

dimensionamento em Paredes de Concreto. 
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2.4 PROCESSO EXECUTIVO 

O sistema construtivo Paredes de Concreto, caracterizado pela moldagem in loco de elementos 

que suprem simultaneamente as funções estruturais e de vedação, apresenta suas principais 

vantagens relacionadas a custo e prazo, com garantia de qualidade e segurança da edificação. 

Segundo a NBR 16055 (ABNT, 2012), as paredes de cada ciclo construtivo são moldadas em 

uma única etapa de concretagem, contendo instalações elétricas, hidráulicas e caixilhos para 

portas e janelas em seu interior, o que representa otimização de etapas construtivas. 

O sistema, viável em empreendimentos com muitas repetições, que buscam construções mais 

racionalizadas, otimização da mão-de-obra e aumento da produtividade, requer eficiente 

planejamento e gestão, para assegurar sua competitividade. Segundo a Comunidade da 

Construção (2014), para que se tenha uma cadeia produtiva industrializada, é imprescindível 

que o projeto arquitetônico contemple a padronização e coordenação modular, atrelado à 

compatibilização entre os diversos projetos. 

Logo, torna-se possível reduzir as improvisações e aumentar o nível de controle da obra, 

proporcionando as vantagens almejadas. Estas, segundo a Comunidade da Construção (2014), 

consistem na garantia do cumprimento de prazos, economia, maior controle da qualidade, 

industrialização do processo, redução do emprego de mão-de-obra, limpeza do canteiro de 

obras, redução do desperdício e ganho de área útil para a mesma área total. Além disso, o 

excelente padrão das fôrmas e do concreto utilizados permite que a pintura ou textura seja 

diretamente aplicada sobre o concreto acabado, que resulta na redução de etapas de acabamento. 

Apesar das vantagens apresentadas acima, o sistema em questão requer alto investimento 

inicial, para a aquisição ou aluguel dos conjuntos de fôrmas, processo bastante oneroso, mas 

que torna o empreendimento economicamente viável pelo elevado número de repetições de 

unidades habitacionais. O sistema também apresenta rigidez do projeto arquitetônico, já que 

não é possível alterar as alvenarias de vedação que sejam também elementos estruturais. Além 

disso, é necessário que a mão-de-obra tenha um treinamento especial, para se tornar apta a 

executar o processo construtivo com qualidade. 

Outra desvantagem do sistema é seu baixo desempenho térmico. Conforme estudo realizado 

por Sacht, Rossignolo e Bueno (2011), níveis mínimos de desempenho são atendidos no 

inverno, já no verão, no Brasil, o desempenho é insatisfatório na maioria dos casos analisados. 

Os autores sugerem maior preocupação com as especificidades climáticas de cada região, para 
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que os projetos possam ser elaborados de maneira mais adequada ao clima de cada região. 

O fluxograma na Figura 2.1 ilustra as diferenças construtivas entre o sistema convencional e o 

sistema Paredes de Concreto. A infraestrutura é uma etapa presente nos dois sistemas, no 

entanto, o tipo de fundação de cada um depende das características geotécnicas do solo local. 

No sistema convencional, os elementos estruturais e a alvenaria de vedação são executados 

separadamente e envolvem diversas etapas no processo executivo. Já no sistema Paredes de 

Concreto, as paredes de cada ciclo construtivo são concretadas em uma única etapa, e 

desempenham tanto a função estrutural como também de vedação. 

O sistema Paredes de Concreto também reduz etapas construtivas no embutimento de 

instalações e caixilhos para esquadrias, previamente à concretagem. Já no sistema 

convencional, as instalações elétricas, hidráulicas e esquadrias são executadas após a da 

alvenaria de vedação, demandando maior tempo para serem instaladas, além de gerarem 

entulhos devido à quebra dos blocos cerâmicos. Já nas fases de revestimentos e acabamentos, 

o sistema Paredes de Concreto dispensa a necessidade de revestimento em argamassa, devido 

ao excelente padrão das formas, assim a pintura e o revestimento cerâmico podem ser aplicados 

diretamente sobre o concreto acabado, o que economiza tempo e material. 

Figura 2.1 - Fluxograma esquemático comparativo entre estrutura convencional e paredes de concreto 

 

Fonte: Adaptado de Comunidade da Construção (Acesso em: 01 de outubro de 2017). 
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Segundo a Comunidade da Construção (2014), a sequência executiva do sistema, que demonstra 

sua alta produtividade, está descrita a seguir. 

1. Execução da fundação para as condições do solo local, com nivelamento rigoroso e 

considerando as instalações hidráulicas definidas. É recomendável executar uma laje de 

piso na cota do terreno (Figura 2.2), para apoiar o sistema de fôrmas. Os tipos de 

fundação mais contemplados no sistema são radier e sapata corrida, no entanto, não há 

restrições quanto ao tipo de fundação a ser utilizado; 

Figura 2.2 - Laje para apoiar o sistema de formas 

 

Fonte: O Autor. 

2.  Marcação das linhas das faces externas e internas das paredes para orientar o 

posicionamento das fôrmas, conforme mostra a Figura 2.3; 

Figura 2.3- Marcação das faces da parede 

 

Fonte: O Autor. 
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3. Montagem das armaduras, conforme projeto estrutural. As armaduras são responsáveis 

por resistir aos esforços de flexo-compressão das paredes, controlar a retração do 

concreto e fixar as tubulações, sendo, geralmente, compostas por telas soldadas para 

garantir a alta produtividade do sistema. É necessário considerar os vãos das esquadrias 

e posicionar as armaduras de reforço, conforme ilustrado na Figura 2.4. Além disso, é 

necessário que se coloque espaçadores (Figura 2.3), para garantir o cobrimento da 

armadura. 

Figura 2.4 - Armadura composta por telas soldadas com reforço ao redor das aberturas 

 

Fonte: O Autor. 

4. Posicionamento dos eletrodutos, caixas elétricas e tubulações sanitárias, aderidos às 

telas soldadas (Figura 2.5); 

Figura 2.5 - Eletrodutos aderidos à tela soldada 

 

Fonte: O Autor. 
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5. Montagem das formas, com embutimento de caixilhos para esquadrias. Está ilustrado 

na Figura 2.6 um jogo de formas após a montagem.  

Figura 2.6 - Jogo de formas com a montagem concluída 

 

Fonte: O Autor. 

6. Concretagem em uma única etapa, conforme o plano de concretagem. O concreto deve 

ser lançado e adensado para preencher todos os vazios das formas, portanto, o concreto 

autoadensável é largamente utilizado por eliminar a etapa de vibração, que é 

inviabilizada devido à espessura das paredes e à presença de tela soldada no centro da 

parede; 

7. Desforma após quatorze horas da concretagem, quando o concreto atinge resistência 

suficiente para essa etapa, usualmente 3MPa; 

8. Cura do concreto, para evitar a evaporação prematura da água de amassamento e o 

consequente surgimento de fissuras devido à retração inicial. A Figura 2.7 apresenta o 

sistema após a desforma. 
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Figura 2.7 – Estrutura após a desforma 

 

Fonte: O Autor. 
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CAPÍTULO 3  

MODELO DE CÁLCULO 

3.1 AÇÕES VERTICAIS 

De acordo com a NBR 16055 (ABNT, 2012), considera-se que as cargas verticais, denominadas 

carregamentos gravitacionais, atuam em um plano paralelo ao plano médio das paredes de 

concreto. Para a determinação dessas cargas, deve-se seguir as prescrições da norma NBR 6120 

(ABNT, 1980). De acordo com esta norma, as cargas verticais são classificadas em duas 

modalidades: Cargas Permanentes e Cargas Acidentais. 

A Carga Permanente consiste no peso próprio da estrutura somado aos elementos construtivos 

e instalações que estão fixados a ela. Fica estabelecido na NBR 6120 (ABNT, 1980) que caso 

não haja possibilidade de se determinar experimentalmente os pesos específicos aparentes dos 

materiais envolvidos, é permitido que se utilize uma tabela de referência que nela consta. Nesta 

tabela é possível encontrar informações referentes aos materiais utilizados com maior 

frequência, englobando rochas, blocos artificiais, revestimentos, concretos, madeiras, metais e 

outros materiais diversos, que serão utilizadas para o cálculo dos revestimentos. O peso 

específico do concreto será considerado igual a 25 kN/m³. 

Para o cálculo o peso próprio do edifício, foram consideradas as exigências da NBR 16055 

(ABNT, 2012). A norma estabelece que para paredes com altura de até 3 metros, a espessura 

mínima da parede deve ser de 10 centímetros. Quanto às lajes, a NBR 6118 (ABNT, 2014) 

estabelece que para situações de piso que não estão em balanço, a espessura da laje deve ser de, 

no mínimo, 8 centímetros.  

As Cargas Acidentais são aquelas que atuam na edificação em consequência da sua utilização, 

incluindo veículos, móveis, pessoas e materiais diversos, conforme define a NBR 6120 (ABNT, 

1980). Essas cargas são supostamente distribuídas de maneira uniforme, e consta na norma uma 

tabela com valores mínimos a serem adotados em cada uma das situações. De acordo com a 

NBR 16055 (ABNT, 2012), a sobrecarga máxima a ser considerada no dimensionamento de 

paredes de concreto é de 3 kN/m2. 
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3.2 DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES 

O sistema estrutural Paredes de Concreto é composto apenas por paredes e lajes. A NBR 16055 

(ABNT, 2012) considera que não são admitidas lajes pré-moldadas para o sistema, portanto, as 

lajes são maciças de concreto armado.  

As lajes são incorporadas ao sistema e calculadas como solidárias às paredes resistentes, 

garantindo a monoliticidade do sistema. Assim, atuam como diafragma rígido na transferência 

dos esforços horizontais às paredes de contraventamento, de acordo com a rigidez das paredes, 

sendo necessário que as interfaces entre paredes e lajes sejam capazes de resistir às tensões de 

cisalhamento provocadas (BRAGUIM, 2013). As lajes são tratadas como diafragma rígido em 

seu próprio plano, no entanto, são totalmente flexíveis fora dele, portanto, sua análise e seu 

dimensionamento estrutural são indispensáveis (NUNES, 2011). Todavia, o estudo do 

comportamento estrutural de lajes não é foco deste trabalho.  

As lajes são os elementos estruturais que recebem as cargas de utilização do edifício e 

transferem-nas aos elementos de apoio, que são as paredes estruturais. O cálculo das ações 

verticais das lajes sobre as paredes é feito através do método das charneiras plásticas. Tal 

método considera a divisão da laje em regiões, de acordo com a posição aproximada das linhas 

de ruptura, e cada uma dessas áreas de influência carregará a parede correspondente, com 

carregamento admitido uniforme (CARVALHO e FILHO, 2014). 

A determinação da posição aproximada das linhas de ruptura depende da situação de contorno 

que a laje possui. A NBR 6118 (ABNT, 2014) determina que as áreas podem ser divididas 

considerando os seguintes ângulos para as retas inclinadas, a partir dos vértices (Figura 3.1):  

• 45º entre dois apoios do mesmo tipo; 

• 60º a partir do lado engastado, se o outro for considerado completamente 

apoiado; 

• 90º a partir do apoio, se a borda vizinha for livre. 
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Figura 3.1 - Esquema para cálculo das ações das lajes sobre as paredes 

 

Fonte: (CARVALHO e FILHO, 2014). 

O carregamento vertical aplicado nas paredes de concreto, admitido uniformemente distribuído, 

tende a se espalhar ao longo da altura da parede, assumindo um caminhamento inclinado 

conforme um ângulo limite de 45º (NUNES, 2011). Esse caminhamento pode, inclusive, 

redistribuir o carregamento entre paredes adjacentes, desde que, nessa condição, haja uma 

amarração eficiente entre paredes, capaz de resistir às tensões de cisalhamento induzidas pelas 

forças de interação, causadas pela tendência de deslocamento relativo na interface vertical 

(BRAGUIM, 2013). A Figura 3.2 exemplifica esta situação em que há redistribuição de 

carregamento entre paredes adjacentes. 

Figura 3.2 - Distribuição da ação do carregamento vertical entre paredes 

 

Fonte: (NUNES, 2011). 

No caso de cargas concentradas ou parcialmente distribuídas, a NBR 16055 (ABNT, 2012) 

determina que elas sejam espalhadas conforme uma repartição uniforme em seções horizontais 

limitadas por um plano inclinado a 45º. Esse ângulo é definido no plano da parede e é formado 
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com uma linha vertical que passa pelo ponto de aplicação da força ou pelas extremidades da 

faixa de aplicação, como ilustra a Figura 3.3.  

Figura 3.3 - Cargas concentradas ou parcialmente distribuídas 

 
Fonte: NBR 16055 (ABNT, 2012) 

3.3 MODELO PÓRTICO TRIDIMENSIONAL (MPT) 

No presente trabalho, adotou-se para a análise de esforços nas paredes de concreto armado um 

modelo estrutural similar ao apresentado no trabalho de Nunes (2011), assim como foram 

consideradas algumas adaptações feitas por Testoni (2013). Trata-se do Modelo Pórtico 

Tridimensional, que discretiza as paredes estruturais em elementos de barra. Para tal, são 

utilizadas barras verticais e barras horizontais. O modelo viabiliza a representação dos lintéis.  

Cada trecho de parede é substituído por barras verticais e horizontais, formando um pórtico 

plano. Um segmento de parede consiste em duas barras rígidas horizontais unidas por uma 

coluna central, de modo a conservar as características elásticas e geométricas do elemento 

estrutural, conforme apresentado na Figura 3.4. Ao interligar os diversos pórticos planos, tem-

se um pórtico tridimensional. 
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Figura 3.4 - Modelo de parede discretizada pelo MPT 

 

Fonte: O Autor. 

Os elementos indicados por 1 são barras horizontais rígidas, os elementos indicados por 2 são 

barras horizontais flexíveis (lintéis) e os elementos indicados por 3 são barras verticais flexíveis. 

A NBR 16055 (ABNT, 2012) estabelece que em se tratando de modelo com elementos lineares 

na representação das paredes, para que elas atuem como componentes estruturais de 

contraventamento, deve ser considerada a energia devido ao cortante na análise estrutural. No 

presente trabalho, isso ocorre de maneira automática, como procedimento padrão na utilização 

do programa SAP2000®. Diferentemente do sistema de estrutura convencional, tal consideração 

é importante em função da elevada energia de cisalhamento desenvolvida entre as paredes, o 

que pode provocar o empenamento das paredes. 

Conforme mencionado na metodologia, a modelagem foi feita na ferramenta computacional 

SAP2000®. Utilizou-se o elemento de barra Frame disponível na biblioteca de elementos do 

programa. O sistema de eixos locais do elemento de barra e os seis graus de liberdade de cada 

nó são apresentados na Figura 3.5 e Figura 3.6 respectivamente. 
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Figura 3.5 - Sistema de eixos coordenados do elemento Frame na ferramenta SAP2000® 

 

Fonte: (CSI, 2011). 

Figura 3.6 - Graus de liberdade por nó 

 

Fonte: (CSI, 2011). 

3.3.1 Barras verticais 

As barras verticais (Elemento 3 na Figura 3.4) são flexíveis e possuem seis graus de liberdade 

em cada extremidade, sendo três translações e três rotações. Com a função de representar um 

trecho de parede entre pavimentos consecutivos, cada barra deve possuir as mesmas 

características elasto-geométricas que o elemento estrutural. Portanto é posicionada no 

centroide da seção transversal do painel, e é dotada da mesma espessura e comprimento do 

trecho de parede. 

As extremidades das barras verticais são ligadas monoliticamente às barras rígidas horizontais 
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situadas ao nível dos pavimentos, conforme está indicado na Figura 3.7. O comprimento do 

trecho da parede é L, e H representa a distância entre dois pés-direitos consecutivos (Figura 

3.4). 

3.3.2 Barras horizontais rígidas 

As barras rígidas horizontais (Elemento 1 na Figura 3.4) tem a função de representar as paredes 

ao longo do seu comprimento, assim como a interação que ocorre entre elas. Na interseção entre 

paredes, as barras são rotuladas, de tal modo que o único grau de liberdade associado é a 

translação na direção vertical. Tal articulação simula a interação que de fato ocorre entre os 

painéis, permitindo o desenvolvimento dos esforços verticais cortantes que ocorrem em suas 

extremidades. Já no caso de barras horizontais colineares a ligação é contínua, ou seja, sem 

articulação. As ligações descritas estão indicadas no pórtico da Figura 3.7. 

Figura 3.7 - Tipos de ligações entre os elementos de barra no MPT 

 

Fonte: O Autor. 

Além disso, as barras rígidas horizontais apresentam elevada rigidez à flexão no plano das 

paredes, de modo a simular o efeito do trecho rígido. Porém, tal rigidez tão pode ser tão 

discrepante em relação ao restante da estrutura para evitar que se perturbe a estabilidade 

numérica da solução (TESTONI, 2013). Portanto, adotou-se uma seção de 10x10 cm, com um 



Análise do comportamento estrutural de edifícios em paredes de concreto armado moldadas in loco 
considerando o efeito da interação solo-estrutura 

	

Capítulo 3                                                                                                           J. V. F. BELEM; L.B.C. SILVA 

34 

fator multiplicativo que aumenta o módulo de elasticidade em 100 vezes. O peso próprio desses 

elementos foram desconsiderados na modelagem adotada.  

3.3.3 Barras horizontais flexíveis 

Os lintéis (Elemento 2 na Figura 3.4), que representam os trechos de parede acima de janelas e 

portas, foram incluídos no modelo por meio de barras horizontais flexíveis. Esses elementos 

possuem a mesma espessura da parede, e sua altura é igual à distância entre as aberturas na 

estrutura real. A consideração dos lintéis no modelo é de grande importância, pois estes 

colaboram significativamente com a rigidez da estrutura frente às ações horizontais, assim 

como auxilia na redistribuição dos esforços entre os painéis. A ligação dos lintéis com as demais 

barras horizontais, quando ocorre de maneira colinear, é feita monolíticamente, sem liberação 

de nenhum vínculo. Tal ligação está indicada na Figura 3.7. 

3.3.4 Diafragma Rígido 

Admite-se nesse modelo que as lajes atuam como diafragma rígido em seu próprio plano. Essa 

suposição é compatível com o comportamento real da estrutura, uma vez que se trata de paredes 

de concreto armado moldadas in loco, onde as lajes são armadas em duas direções ortogonais 

e são concretadas em conjunto com as paredes, de modo a deixar o sistema monolítico. Isso faz 

com que haja compatibilidade dos deslocamentos dos nós da laje, o que simula sua rigidez à 

deformação no próprio plano.  

O programa SAP2000® apresenta uma ferramenta específica de diafragma rígido que permite 

que essa consideração seja aplicada nos nós da laje. No presente trabalho, isso foi aplicado nas 

lajes de todos os pavimentos. 

3.4 TRABALHOS ANTERIORES 

O modelo pórtico tridimensional para modelagem de edifícios em paredes de concreto foi 

validado pelos autores Nunes (2011) e Braguim (2013). 

Nunes (2011) analisou o comportamento estrutural global de edifícios de paredes de concreto 

apoiadas sobre estruturas de transição, tais como vigas e pilares. Foram utilizados dois modelos 

numéricos para analisar a distribuição de esforços em toda a edificação. O modelo de referência 

consistiu na discretização das paredes em elementos de casca e na utilização de elementos de 



Análise do comportamento estrutural de edifícios em paredes de concreto armado moldadas in loco 
considerando o efeito da interação solo-estrutura 
	

J. V. F. BELEM; L.B.C. SILVA                                                                                                           Capítulo 3 

35 

barra para simular os elementos de transição, enquanto o modelo alternativo proposto 

considerou apenas as paredes dos dois primeiros pavimentos como elementos de casca, região 

de formação do arco. Os elementos de transição e as paredes acima de tal região foram 

discretizados como elementos de barra. O autor validou a utilização do modelo alternativo, 

devido às semelhanças obtidas nos resultados mais importantes para o dimensionamento, 

constatando que a modelagem dos dois primeiros pavimentos como elementos de casca foram 

suficientes para a representação do efeito de arco na estrutura de transição existente. 

Braguim (2013) comparou a utilização de quatro modelos de cálculo para o pré-

dimensionamento e dimensionamento de paredes de concreto armado, em um edifício exemplo 

de 15 pavimentos. Os modelos utilizados foram: o modelo dos elementos finitos de casca plana, 

mais próximo do comportamento real e utilizado como referência, o modelo de pórtico 

tridimensional, o modelo simplificado de grupo de paredes isoladas e o modelo simplificado de 

paredes isoladas. O autor constatou excelente aproximação entre os dois modelos numéricos, 

modelo dos elementos finitos de casca e modelo de pórtico tridimensional, garantindo a 

confiabilidade e segurança do uso deste último na distribuição de cargas verticais nas paredes 

de concreto. Ao se considerar apenas as ações horizontais para os dois modelos, foram 

percebidas diferenças significativas no momento fletor ao nível da fundação e nos esforços 

normais das paredes, no entanto, elas tornaram-se insignificantes ao combinar as ações 

horizontais e verticais para obter as tensões normais. Além disso, Braguim (2013) avaliou a 

recente norma brasileira em função da resistência última a compressão, ao se comparar os 

procedimentos para dimensionamento com normas técnicas internacionais. Também verificou 

o Estado Limite de Serviço das deformações excessivas globais e a estabilidade global do 

edifício. 
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CAPÍTULO 4  

INTERAÇÃO SOLO-ESTRUTURA 

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Gusmão (1990) define uma edificação como sendo uma composição de três partes: 

superestrutura, infraestrutura e terreno de fundação. A superestrutura engloba os elementos que 

recebem as cargas de utilização após o término da construção, tais como as lajes, paredes, vigas, 

pilares. Quanto à infraestrutura, esse termo se refere aos elementos que transferem as cargas 

geradas na superestrutura para o terreno de fundação, de maneira a compatibilizar as cargas 

com a resistência do solo. Por fim, o terreno de fundação consiste na parte da edificação que 

absorve todos carregamentos gerados ao longo da superestrutura. Tal composição está ilustrada 

na Figura 4.1. 

 Figura 4.1 - Partes constituintes de uma edificação 

 

Fonte: (GUSMÃO, 1990). 
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A interação solo-estrutura consiste em incorporar o efeito da deformabilidade do solo no 

comportamento da estrutura como um todo, assim como incorporar o efeito da rigidez da 

estrutura na deformabilidade do sistema de fundações. Ou seja, é o fenômeno de interação entre 

as três partes da edificação, sendo então responsável por governar o desempenho da mesma. 

Porém, o que ocorre nos dimensionamentos estruturais convencionais é que a interação solo-

estrutura não é considerada para efeito de cálculo (GUSMÃO, 1990). A análise estrutural 

calcula a carga que atua nas fundações admitindo a hipótese de que a edificação apresenta 

apoios indeslocáveis. Em contrapartida, para o dimensionamento das fundações, o cálculo é 

realizado considerando-se apenas as cargas que atuam nas fundações (provenientes do projeto 

estrutural) e as propriedades do solo, admitindo que o deslocamento de cada elemento da 

fundação ocorre de maneira independente aos demais. 

Portanto, no modelo convencional de dimensionamento, as cargas na fundação são grandezas 

conhecidas. Quando se considera o efeito da interação solo-estrutura, elas passam a ser 

incógnitas, pois cada vez que o ciclo iterativo mencionado na metodologia é realizado, um novo 

valor de carga é encontrado, até que ocorra a convergência para um valor final. 

4.2 EFEITOS DA INTERAÇÃO SOLO-ESTRUTURA 

Os efeitos provocados pela interação solo-estrutura são: redistribuição de esforços ao longo da 

edificação e restrições ao movimento relativo dos apoios, provocando recalques diferenciais 

inferiores aos previstos no projeto. Isso ocorre em função da rigidez relativa estrutura-solo e da 

deformada de recalques da edificação. 

Tal rigidez relativa está relacionada à solidariedade existente entre os elementos estruturais e a 

fundação, o que restringe o movimento relativo dos apoios. Esse parâmetro pode ser obtido pela 

razão entre a rigidez da estrutura (proporcional ao módulo de elasticidade e à inércia) e a rigidez 

do solo (razão entre a carga na fundação e o recalque). Com isso, segundo Gusmão (1990), o 

recalque diferencial que ocorre na edificação é menor do que aquele estimado pelo modelo 

convencional, consequentemente a curvatura da deformada de recalque também é menor. Com 

isso, as estruturas periféricas ficam submetidas à maior carga, ao se comparar com o modelo 

convencional. 

De acordo com Araújo (2009), quanto maior a quantidade de pavimentos da edificação, maior 

será sua rigidez relativa, consequentemente maior a uniformização dos recalques. Assim sendo, 
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os recalques diferenciais passam a exercer menos influência no processo de redistribuição dos 

esforços nos elementos estruturais. Portanto, maior será a diferença entre os resultados obtidos 

pelo modelo convencional de dimensionamento estrutural e aquele considerando a interação 

solo-estrutura. 

4.3 MOVIMENTOS DE FUNDAÇÕES 

Nesta seção serão apresentadas algumas definições úteis ao trabalho, relacionadas aos 

movimentos de fundações. A Figura 4.2 ilustra cada um dos movimentos de maneira 

esquemática.  

• Recalque Absoluto (W): é o deslocamento ou movimento vertical descendente de um 

ponto da fundação em relação a um nível de referência. Quando o movimento é 

ascendente, trata-se de um levantamento. 

• Recalque diferencial (d): é o movimento relativo entre dois pontos da fundação, 

expressa pela diferença entre os recalques absolutos. 

Figura 4.2 - Definições de movimento de fundações 

 

Fonte: ARAÚJO (2009). 

Os movimentos relativos de fundação podem provocar danos nas edificações. Os danos 

estéticos são aqueles que afetam apenas a aparência da edificação. Os danos funcionais 

influenciam no desempenho da edificação, tal como na abertura de portas e janelas, drenagem, 

dentre outros. Já os danos estruturais são aqueles responsáveis por afetar o desempenho 

estrutural do edifício, podendo inclusive levá-lo à ruína.  

São três os tipos de situações em que o terreno de fundações sofre deformação: recalques 

uniformes, recalques não-uniformes sem distorção e recalques não-uniformes com distorção 

(GUSMÃO, 1990). Estão representadas cada uma das situações na Figura 4.3. 
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Figura 4.3 - Tipos de recalques em edificações 

 

Fonte: LOPES (1988) apud. GUSMÃO (1990).1 

4.4 MODELO DE MOLAS DISCRETAS 

O modelo de molas discretas consiste em se representar o solo através de um sistema de molas 

independentes entre si e com resposta linear. Portanto, quando ocorre aplicação de carga no 

solo, o modelo considera que a deformação ocorre apenas na região imediatamente abaixo, 

desconsiderando-se a continuidade do solo, conforme ilustrado na Figura 4.4. 

Essa consideração é feita apenas para a obtenção da constante elástica a ser adicionada nos 

apoios do modelo estrutural na ferramenta SAP2000®. Ao final de cada ciclo, obteve-se uma 

nova constante. Vale destacar que a obtenção dos recalques propriamente ditos foi feita através 

da ferramenta computacional GARP8®, o qual leva em consideração a continuidade do solo, 

conforme descrito na metodologia. 

É então estabelecida uma relação pontual entre a fundação e o solo, através da constante de 

mola, a qual representa a rigidez do solo. Tal constante pode ser obtida através da seguinte 

relação matemática (Equação 4.1): 

k = F
r

 (4.1) 

onde:  

F é a carga que atua na fundação (kN); 

 r é o deslocamento (recalque - m); 

                                                
1 LOPES F.R. (1988), “Notas de Apoio às Aulas de Fundações I”, COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro.  



Análise do comportamento estrutural de edifícios em paredes de concreto armado moldadas in loco 
considerando o efeito da interação solo-estrutura 
	

J. V. F. BELEM; L.B.C. SILVA                                                                                                           Capítulo 4 

41	

 k é a constante de mola (coeficiente de reação vertical - kN/m).  

Figura 4.4 - Sistema de molas discretas 

 

Fonte: COLARES (2016). 

4.5 TRABALHOS ANTERIORES 

Dois trabalhos merecem destaque quanto ao aprofundamento no tema interação solo-estrutura 

para paredes de concreto: Testoni (2016) e Santos (2016). 

Testoni (2013) realizou um estudo analisando os efeitos globais que a interação solo-estrutura 

causa em edifícios de paredes de concreto moldadas no local sobre fundações profundas. Ele 

analisou dois edifícios na cidade de São Gonçalo (RJ), com 5 e 10 pavimentos, e um edifício 

na cidade de Ribeirão Preto (SP), com 15 pavimentos. Foi então proposto um modelo de análise 

estrutural elástica linear, o qual utiliza-se exclusivamente de elementos finitos de barra, o 

modelo de pórtico tridimensional. Os resultados foram comparados com um modelo de 

referência que discretiza as paredes em elementos finitos de casca. A comparação foi realizada 

com relação ao esforço cortante, momento fletor e deslocamentos nas vigas de transição e das 

reações na base dos pilares do edifício, fornecendo resultados muito bons. A interação solo-

estrutura foi considerada no seu modelo através da aplicação de coeficientes de rigidez nos 

apoios da estrutura, os quais foram calculados por uma ferramenta computacional de sua 

autoria. O autor chegou à conclusão de que seu modelo é adequado para situações de 

carregamento vertical. Seu trabalho constatou que a interação solo-estrutura altera 

significativamente o fluxo de tensões no edifício, provocando assim a redistribuição de 

esforços. As paredes dos primeiros pavimentos são mais afetadas pela consideração da 

interação solo-estrutura que as dos pavimentos mais elevados. Nas paredes do primeiro 

pavimento dos edifícios analisados, a diferença chegou a ser maior que 18%, limite considerado 

pelo autor como satisfatório para cobrir erros do modelo de cálculo. Houve migração de cargas 
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das paredes que sofrem maiores recalques para as de menores, sendo que todos os edifícios 

apresentaram uma parede com incremento de carga superior a 30%. Foi observado 

homogeneização de recalques, e como consequência a redução dos recalques diferenciais e 

absolutos máximos quando se considera tal efeito. Os recalques diferenciais máximos 

apresentaram diferenças superiores a 70%. 

Santos (2016) analisou a sensibilidade de estruturas de paredes de concreto moldadas no local 

no que diz respeito à deslocabilidade dos seus apoios. Para tal, ele utilizou-se de um modelo de 

referência que discretiza a superestrutura em elementos finitos de casca. Ele analisou dois 

edifícios: um na cidade de São Bernardo do Campo, também estudado por Braguim (2013), 

com planta quadrada; e outro adaptado do primeiro, com planta alongada. Em ambos os casos 

foram simuladas situações com 5, 10 e 15 pavimentos; e fundações rasa e profunda, sapatas e 

estacas, respectivamente. A interação solo-estrutura foi avaliada através de métodos iterativos, 

os quais consideram a heterogeneidade do solo, o efeito do grupo de fundações e a rigidez da 

edificação. Foi então realizado um estudo paramétrico, no qual avaliou-se o número de 

pavimentos, o tipo da fundação e a forma da edificação. Além disso, o autor propôs um modelo 

simplificado que discretiza as paredes em elementos de barra a partir do segundo pavimento, o 

modelo de pórtico tridimensional, para efeito de comparação com o modelo de referência. Foi 

observado que o modelo pórtico tridimensional representa de forma adequada o fluxo de 

tensões nas paredes e a distribuição de cargas na fundação. O Autor constatou que ao se 

considerar os efeitos da interação solo-estrutura, os apoios com recalques maiores são aliviados, 

devido à tendência de uniformização dos recalques, havendo transferência de cargas para os 

apoios da periferia. O recalque médio foi pouco influenciado, apresentando redução inferior a 

12% para todos os edifícios. O recalque diferencial máximo apresentou redução importante em 

todos os edifícios, sendo superior a 24% para todos, e a maior redução, de 66%, ocorreu no 

edifício apoiado sobre estacas, de planta alongada e 15 pavimentos. Observou-se que os 

edifícios de 5 pavimentos já apresentam rigidez da superestrutura suficiente para representar os 

efeitos da interação solo-estrutura e a redistribuição de carregamento, e portanto, o acréscimo 

de pavimentos, representa apenas acréscimo de cargas. Constatou-se que os diferentes tipos de 

fundações, com diferentes mecanismos de transferência de cargas para o solo, apresentam 

diferentes comportamentos em termos de interação solo-estrutura. Notou-se maior influência 

do efeito da interação solo-estrutura nas paredes inferiores, com destaque para os dois primeiros 

pavimentos. Sua análise desconsiderou a ocorrência de ações horizontais. 
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CAPÍTULO 5  

ESTUDO DE CASO E RESULTADOS 

Neste capítulo é realizado o estudo de caso de um edifício de paredes de concreto, com o 

objetivo de avaliar os efeitos causados na estrutura ao se considerar o fenômeno da interação 

solo-estrutura. A modelagem do edifício é feita utilizando o Modelo Pórtico Tridimensional 

apresentado no Item 3.3 deste trabalho. Assim sendo, são feitas comparações entre um modelo 

que considera os apoios indeslocáveis e outro com apoios elásticos. 

5.1 GEOMETRIA DO EDIFÍCIO 

Para realização do estudo proposto foi feita uma adaptação de um edifício de paredes de 

concreto localizado na cidade de Goiânia. O edifício possui dois blocos de quatro pavimentos 

com mesma tipologia, apresentando dois eixos de simetria. O primeiro pavimento tipo localiza-

se no térreo, não havendo, portanto, estruturas de transição. Cada pavimento possui quatro 

apartamentos. Parte das análises apresentadas são referentes ao Apartamento IV, o qual está em 

destaque na Figura 5.1. Os demais apartamentos apresentaram comportamento semelhante, uma 

vez que o edifício é simétrico. Além disso, são feitas também análises do edifício como um 

todo. 

As adaptações consistiram em considerar apenas um dos blocos, devido à existência de uma 

junta de dilatação em um dos eixos de simetria. Foi adotado distância de piso a piso igual a 2,64 

m, paredes de espessura de 0,10 m e lajes de altura de 0,11 m. Consideram-se as alturas dos 

lintéis de portas e janelas iguais a 0,40 m e 1,33 m, respectivamente. 

A Figura 5.1 apresenta a disposição dos apartamentos no pavimento. A planta baixa do 

Apartamento IV apresentada na Figura 5.2 mostra a denominação dos segmentos de paredes e 

dos lintéis. Essa configuração se repete nos demais apartamentos, uma vez que o edifício é 

simétrico. As paredes de grande extensão, de comprimento superior a 2,50 m, foram divididas 

em dois pórticos, como a P15, P16, P25 e P28.  
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Figura 5.1 - Disposição dos apartamentos no pavimento 

 

Fonte: O Autor. 

Figura 5.2 - Planta baixa Apartamento IV com os nomes das paredes e dos lintéis 

 

Fonte: O Autor. 

A Figura 5.3 apresenta as cotas horizontais e verticais do Apartamento IV e da área comum, 

com relação aos eixos dos elementos, em centímetros. 
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Figura 5.3 - Cotas horizontais e verticais do Apartamento IV no pavimento tipo 

 

Fonte: O Autor. 

5.2 AÇÕES CONSIDERADAS 

Os carregamentos verticais em cada parede são resultantes da soma do peso próprio da parede 

com a carga proveniente das lajes (cargas permanentes e acidentais), conforme item 3.1. As 

paredes dos três primeiros pavimentos recebem o mesmo carregamento das lajes. No entanto, 

as paredes do quarto pavimento recebem as cargas da laje de cobertura, portanto apresentam 

valores diferentes. Os carregamentos considerados para as lajes no pavimento tipo e na 

cobertura constam nas Tabela 5.1 e Tabela 5.2 respectivamente, e são iguais aos carregamentos 

considerados pelo projetista do edifício analisado. 

Tabela 5.1 - Carregamentos nas lajes do pavimento tipo 

Peso Próprio 2,75 kN/m2 

Carga Permanente (Revestimento) 1,00 kN/m2 

Sobracarga (Apartamento) 2,00 kN/m2 

Sobrecarga (Área Comum) 3,00 kN/m2 

TOTAL (Apartamentos) 5,75 kN/m2 

TOTAL (Área Comum) 6,75 kN/m2 

Fonte: O Autor. 
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Tabela 5.2 - Carregamentos nas lajes da cobertura 

Peso Próprio 2,75 kN/m2 
Carga Permanente (Revestimento) 0,50 kN/m2 
Sobrecarga (Cobertura) 1,00 kN/m2 
TOTAL (Cobertura) 4,25 kN/m2 

Fonte: O Autor. 

O cálculo das ações verticais das lajes sobre as paredes foi feito através do método das 

charneiras plásticas. As áreas de influência correspondentes a cada parede foram determinadas 

considerando o ângulo de 45º para as retas inclinadas, a partir dos vértices, como uma hipótese 

de simplificação. Essa simplificação foi feita porque o presente trabalho não tem como objetivo 

analisar o comportamento estrutural das lajes, portanto não teria influência para o foco do 

presente trabalho. A Figura 5.4 ilustra a divisão das lajes em áreas de influência. A Tabela 5.3 

e a Tabela 5.4 apresentam os valores das áreas de influência e as cargas nas lajes, referentes ao 

pavimento tipo e à cobertura, respectivamente. Onde L é o comprimento do segmento da 

parede, PP é o peso próprio, CP é a carga permanente e SC é a sobrecarga variável. Adotou-se 

para o trabalho a combinação rara, sem coeficiente de ponderação para os carregamentos, uma 

vez que não é interesse do trabalho o dimensionamento da estrutura. 

Figura 5.4 - Área de influência das lajes 

 
Fonte: O Autor. 
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Tabela 5.3 - Carga proveniente das lajes (Pavimento Tipo) 

Laje Área (m2) L (m) PP (kN/m) CP (kN/m) SC (kN/m) TOTAL (kN/m) 

L1 

A11 2,56 3,20 2,20 0,80 1,60 4,60 

A12 2,56 3,20 2,20 0,80 1,60 4,60 

A13 2,56 3,20 2,20 0,80 1,60 4,60 

A14 2,56 3,20 2,20 0,80 1,60 4,60 

L2 

A21 1,44 2,40 1,65 0,60 1,20 3,45 

A22 2,40 3,20 2,06 0,75 1,50 4,31 

A23 1,44 2,40 1,65 0,60 1,20 3,45 
A24 2,40 3,20 2,06 0,75 1,50 4,31 

L3 

A31 0,84 2,00 1,16 0,42 0,84 2,42 
A32 0,36 1,20 0,83 0,30 0,60 1,73 
A33 0,84 2,00 1,16 0,42 0,84 2,42 
A34 0,36 1,20 0,83 0,30 0,60 1,73 

L4 

A41 0,36 1,20 0,83 0,30 0,60 1,73 
A42 0,36 1,20 0,83 0,30 0,60 1,73 
A43 0,36 1,20 0,83 0,30 0,60 1,73 
A44 0,36 1,20 0,83 0,30 0,60 1,73 

L5 

A51 4,80 4,80 2,75 1,00 2,00 5,75 
A52 1,20 2,00 0,69 0,25 0,50 1,44 
A53 4,80 4,80 2,75 1,00 2,00 5,75 
A54 1,20 2,00 0,69 0,25 0,50 1,44 

L6 

A61 3,84 4,00 2,64 0,96 1,92 5,52 
A62 2,56 3,20 2,20 0,80 1,60 4,60 
A63 3,84 4,00 2,64 0,96 1,92 5,52 
A64 2,56 3,20 2,20 0,80 1,60 4,60 

L7 

A17 1,12 1,40 0,48 0,18 0,53 1,18 
A72 4,48 4,00 3,08 1,12 3,36 7,56 
A73 1,12 1,40 0,48 0,18 0,53 1,18 
A74 4,48 6,40 1,93 0,70 2,10 4,73 

Fonte: O Autor. 

Tabela 5.4 –Carga  proveniente das lajes (Cobertura) 

Laje Área (m2) L (m) PP (kN/m) CP (kN/m) SC (kN/m) TOTAL (kN/m) 

L1 

A11 2,56 3,20 2,20 0,40 0,80 3,40 

A12 2,56 3,20 2,20 0,40 0,80 3,40 

A13 2,56 3,20 2,20 0,40 0,80 3,40 

A14 2,56 3,20 2,20 0,40 0,80 3,40 
 

L2 
 

A21 1,44 2,40 1,65 0,30 0,60 2,55 

A22 2,40 3,20 2,06 0,38 0,75 3,19 
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Laje Área (m2) L (m) PP (kN/m) CP (kN/m) SC (kN/m) TOTAL (kN/m) 
 

L2 
A23 1,44 2,40 1,65 0,30 0,60 2,55 
A24 2,40 3,20 2,06 0,38 0,75 3,19 

L3 

A31 0,84 2,00 1,16 0,21 0,42 1,79 
A32 0,36 1,20 0,83 0,15 0,30 1,28 
A33 0,84 2,00 1,16 0,21 0,42 1,79 
A34 0,36 1,20 0,83 0,15 0,30 1,28 

L4 

A41 0,36 1,20 0,83 0,15 0,30 1,28 
A42 0,36 1,20 0,83 0,15 0,30 1,28 
A43 0,36 1,20 0,83 0,15 0,30 1,28 
A44 0,36 1,20 0,83 0,15 0,30 1,28 

L5 

A51 4,80 4,80 2,75 0,50 1,00 4,25 
A52 1,20 2,00 0,69 0,13 0,25 1,06 
A53 4,80 4,80 2,75 0,50 1,00 4,25 
A54 1,20 2,00 0,69 0,13 0,25 1,06 

L6 

A61 3,84 4,00 2,64 0,48 0,96 4,08 
A62 2,56 3,20 2,20 0,40 0,80 3,40 
A63 3,84 4,00 2,64 0,48 0,96 4,08 
A64 2,56 3,20 2,20 0,40 0,80 3,40 

L7 

A17 1,12 1,40 0,48 0,09 0,18 0,74 
A72 4,48 4,00 3,08 0,56 1,12 4,76 
A73 1,12 1,40 0,48 0,09 0,18 0,74 
A74 4,48 6,40 1,93 0,35 0,70 2,98 

Fonte: O Autor. 

A Tabela 5.5 e a Tabela 5.6 apresentam os valores de carga vertical, provenientes das lajes, em 

cada segmento de parede dos três primeiros pavimentos e do último pavimento, 

respectivamente. Conforme apresentado na Figura 3.4, parte da carga da laje é descarregada na 

barra horizontal rígida, que compõe a discretização da parede pelo MPT. A parede pode receber, 

em alguns casos, cargas de duas lajes simultaneamente. Além disso, as lajes descarregam nos 

lintéis também, conforme será apresentado mais adiante. 

Tabela 5.5 - Carga vertical proveniente das lajes nas paredes dos três primeiros pavimentos 

Barra L (m) PP (kN/m) CP (kN/m) SC (kN/m) TOTAL (kN/m) 

P1 0,40 2,20 0,80 1,60 4,60 

P2 1,60 2,20 0,80 1,60 4,60 

P3 0,40 1,65 0,60 1,20 3,45 

P4 0,80 1,65 0,60 1,20 3,45 

P5 2,00 3,36 1,22 2,44 7,02 

P6 0,40 3,03 1,10 2,20 6,33 
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Barra L (m) PP (kN/m) CP (kN/m) SC (kN/m) TOTAL (kN/m) 

P7 1,60 4,29 1,56 3,12 8,97 
P8 0,40 2,64 0,96 1,92 5,52 
P9 0,40 2,64 0,96 1,92 5,52 

P10 0,80 0,48 0,18 0,53 1,18 
P11 0,40 2,75 1,00 2,00 5,75 
P12 0,40 2,75 1,00 2,00 5,75 
P13 2,00 3,91 1,42 2,84 8,17 
P14 1,20 3,58 1,30 2,60 7,48 
P15 4,80 5,50 2,00 4,00 11,50 
P16 4,00 5,28 1,92 3,84 11,04 
P17 2,00 0,69 0,25 0,50 1,44 
P18 0,40 0,83 0,30 0,60 1,73 
P19 0,40 0,83 0,30 0,60 1,73 
P20 2,40 2,20 0,80 1,60 4,60 
P21 0,40 2,20 0,80 1,60 4,60 
P22 0,40 1,65 0,60 1,20 3,45 
P23 1,20 2,89 1,05 2,10 6,04 
P24 0,40 3,03 1,10 2,20 6,33 
P25 3,20 4,26 1,55 3,10 8,91 
P26 2,40 2,06 0,75 1,50 4,31 
P27 0,40 2,06 0,75 1,50 4,31 
P28 2,40 4,13 1,50 3,70 9,33 
P28' 2,40 2,20 0,80 1,60 4,60 
P29 4,00 3,08 1,12 3,36 7,56 
PE1 0,80 14,30 3,20 9,60 27,10 
PE2 0,80 14,30 3,20 9,60 27,10 

Fonte: O Autor. 

Tabela 5.6 - Carga vertical proveniente das lajes nas paredes do quarto pavimento 

Barra L (m) PP (kN/m2) CP (kN/m) SC (kN/m) TOTAL (kN/m) 

P1 0,40 5,45 0,40 0,80 6,65 

P2 1,60 5,45 0,40 0,80 6,65 

P3 0,40 4,90 0,30 0,60 5,80 

P4 0,80 4,90 0,30 0,60 5,80 

P5 2,00 3,36 0,61 1,22 5,19 

P6 0,40 3,03 0,55 1,10 4,68 

P7 1,60 4,29 0,78 1,56 6,63 
P8 0,40 5,89 0,48 0,96 7,33 
P9 0,40 5,89 0,48 0,96 7,33 

P10 0,80 4,08 0,15 0,30 4,53 
P11 0,40 6,00 0,50 1,00 7,50 
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Barra L (m) PP (kN/m2) CP (kN/m) SC (kN/m) TOTAL (kN/m) 

P12 0,40 6,00 0,50 1,00 7,50 
P13 2,00 3,91 0,71 1,42 6,04 
P14 1,20 3,58 0,65 1,30 5,53 
P15 4,80 5,50 1,00 2,00 8,50 
P16 4,00 5,28 0,96 1,92 8,16 
P17 2,00 3,94 0,13 0,25 4,31 
P18 0,40 4,08 0,15 0,30 4,53 
P19 0,40 4,08 0,15 0,30 4,53 
P20 2,40 5,45 0,40 0,80 6,65 
P21 0,40 5,45 0,40 0,80 6,65 
P22 0,40 1,65 0,30 0,60 2,55 
P23 1,20 2,89 0,53 1,05 4,46 
P24 0,40 3,03 0,55 1,10 4,68 
P25 3,20 4,26 0,78 1,55 6,59 
P26 2,40 5,31 0,38 0,75 6,44 
P27 0,40 5,31 0,38 0,75 6,44 
P28 2,40 5,50 1,00 2,00 8,50 

Fonte: O Autor. 

Quanto à Parede 28, as cargas dos apartamentos I e II são diferentes dos apartamentos III e IV. 

Isso se deve ao fato de que no primeiro caso (P28), a laje da área comum descarrega suas cargas 

na parede, ao passo que no segundo caso isso não ocorre (P28’), devido à existência da escada. 

Isso se aplica apenas aos três primeiros pavimentos, pois no quarto pavimento não há escada. 

Além disso, as lajes descarregam parte de suas cargas nos lintéis também, que por sua vez estão 

ligados às barras horizontais rígidas que compõem o modelo de discretização das paredes. Essas 

cargas estão apresentadas nas Tabela 5.7 e 5.8, referentes aos três primeiros pavimentos e ao 

quarto pavimento, respectivamente. Não consta nenhuma informação para LP3 pois trata-se de 

um lintel de porta que só aparece no primeiro pavimento, nos demais essa região contempla 

uma janela (LJ8 e LJ9). 

Tabela 5.7 - Carga vertical proveniente das lajes nos lintéis dos três primeiros pavimentos 

Barra L (m) PP (kN/m) CP (kN/m) SC (kN/m) TOTAL (kN/m) 
LP1 0,80 3,03 1,10 2,20 6,33 
LP2 0,80 4,29 1,56 3,12 8,97 
LP3 --- --- --- --- --- 
LP4 0,80 1,65 0,60 1,20 3,45 
LP5 0,80 2,89 1,05 2,10 6,04 
LP6 0,80 3,03 1,10 2,20 6,33 
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Barra L (m) PP (kN/m) CP (kN/m) SC (kN/m) TOTAL (kN/m) 
LP7 0,80 4,13 1,50 3,70 9,33 
LJ1 1,20 2,20 0,80 1,60 4,60 
LJ2 1,20 1,65 0,60 1,20 3,45 
LJ3 0,80 2,64 0,96 1,92 5,52 
LJ4 0,80 2,75 1,00 2,00 5,75 
LJ5 0,40 0,83 0,30 0,60 1,73 
LJ6 0,40 2,20 0,80 1,60 4,60 
LJ7 0,40 2,06 0,75 1,50 4,31 
LJ8 0,60 0,48 0,18 0,53 1,18 
LJ9 0,60 14,30 3,20 9,60 27,10 

Fonte: O Autor. 

Tabela 5.8 - Carga vertical proveniente das lajes nos lintéis do quarto pavimento 

Barra L (m) PP (kN/m) CP (kN/m) SC (kN/m) TOTAL (kN/m) 
LP1 0,80 3,03 0,55 1,10 4,68 
LP2 0,80 4,29 0,78 1,56 6,63 
LP3 --- --- --- --- --- 
LP4 0,80 1,65 0,30 0,60 2,55 
LP5 0,80 2,89 0,53 1,05 4,46 
LP6 0,80 3,03 0,55 1,10 4,68 
LP7 0,80 5,50 1,00 2,00 8,50 
LJ1 1,20 5,45 0,40 0,80 6,65 
LJ2 1,20 4,90 0,30 0,60 5,80 
LJ3 0,80 5,89 0,48 0,96 7,33 
LJ4 0,80 6,00 0,50 1,00 7,50 
LJ5 0,40 4,08 0,15 0,30 4,53 
LJ6 0,40 5,45 0,40 0,80 6,65 
LJ7 0,40 5,31 0,38 0,75 6,44 
LJ8 0,60 4,08 0,15 0,30 4,53 
LJ9 0,60 4,08 0,15 0,30 4,53 

Fonte: O Autor. 

Considerou-se que a escada descarrega nas paredes transversais a ela (PE 1 e PE 2), assim como 

no lintel LJ9. A projeção da escada em planta consta na Figura 5.5. O cálculo do carregamento 

da escada sobre as paredes foi feito considerando os carregamentos da Tabela 5.9. O peso 

próprio do lance é superior ao dos patamares porque foi considerada sua altura média, devido 

à existência de degraus. 
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Tabela 5.9 - Carregamentos considerados para a escada 

  L (m) PP (kN/m) CP (kN/m) SC  (kN/m) TOTAL  (kN/m) 

Patamar 1 1,20 2,75 1,00 3,00 6,75 

Lance  4,00 5,50 1,00 3,00 9,50 

Patamar 2 1,20 2,75 1,00 3,00 6,75 
Reação  ----- 14,30 3,20 9,60 27,10 

Fonte: O Autor. 

Figura 5.5 – Projeção da escada em planta 

 

Fonte: O Autor. 

5.3 MODELAGEM NUMÉRICA 

O edifício foi modelado no programa SAP2000® com elementos finitos de barra, segundo o 

modelo pórtico tridimensional, descrito no item 3.3. As lajes foram consideradas como 

diafragmas rígidos, e portanto, não foram discretizadas. As análises realizadas foram elástico-

lineares. 

Para as barras verticais flexíveis, localizadas nos centros de gravidade dos segmentos de 

paredes, foram adotadas suas dimensões reais de pé-direito e espessura. Para as barras 

horizontais rígidas, no nível de cada pavimento, considerou-se a espessura relativa à parede, 

altura de 0,10 m e módulo de elasticidade do concreto majorado de 100. No entanto, para as 
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barras horizontais que representam os lintéis, foram consideradas suas dimensões reais sem a 

majoração de suas rigidezes. A Figura 5.6 e a Figura 5.7 apresentam os elementos estruturais 

segundo o Modelo Pórtico Tridimensional (MPT), respectivamente para o primeiro pavimento 

e para o edifício completo. 

Figura 5.6 - Primeiro pavimento do edifício discretizado pelo Modelo Pórtico Tridimensional 

 

Fonte: SAP2000® (CSI, 2011). 

Figura 5.7 - Edifíco completo discretizado pelo Modelo Pórtico Tridimensional 

 

Fonte: SAP2000® (CSI, 2011). 
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O material utilizado foi o concreto armado, de resistência característica à compressão igual a 

25 MPa. Foi utilizado o valor de 0,2 para o coeficiente de Poisson. O peso específico 

considerado foi de 25 kN/m³, exceto para as barras horizontais rígidas, que tiveram seus pesos 

desprezados. O módulo de elasticidade secante é igual a 24 GPa, o mesmo valor adotado pelo 

projetista estrutural do edifício analisado. 

Os encontros entre paredes foram articulados, e a ferramenta específica de diafragma rígido foi 

aplicada nos nós nos níveis dos pavimentos. 

A Tabela 5.10 apresenta os parâmetros de modelagem do edifício. 

Tabela 5.10 - Parâmetros de modelagem adotados 

Espessura da parede 0,10 m 

Espessura da laje 0,11 m 

Altura da parede 2,64 m 

Coeficiente de Poisson ($) 0,2   

Módulo de Elasticidade (E) 24,0 GPa 

Peso Específico 25,0 kN/m3 

Resistência característica (fck) 25,0 MPa 
 

Fonte: O Autor. 

Os carregamentos verticais foram uniformemente distribuídos ao longo das barras horizontais, 

como mostra a Figura 5.8. 
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Figura 5.8 - Aplicação de carregamento uniformemente distribuído nas barras horizontais 

 

Fonte: SAP2000® (CSI, 2011). 

Para a realização dos ciclos de iterações, que simulam o efeito da interação solo-estrutura, foram 

considerados apenas os carregamentos verticais atuantes na estrutura. Conforme apresentado 

na metodologia deste trabalho, isso se deve ao fato de que o solo responde a uma carga rápida 

e instantânea, como é o caso do vento, de maneira mais rígida, tendo um módulo de elasticidade 

mais alto instantaneamente. Portanto, considerou-se que as cargas horizontais teriam efeito 

desprezível no fenômeno da interação solo-estrutura, até mesmo pela baixa altura do prédio. 

Para o primeiro modelo, os apoios das paredes foram engastados, através da restrição dos seus 

6 graus de liberdade, simulando a indeslocabilidade. Ao longo dos ciclos de iterações, a 

translação vertical dos apoios foi liberada, através da adição de molas com rigidezes 

devidamente calculadas, para a consideração de apoios elásticos. 

O edifício possui fundação rasa, que consiste em um radier de 0,20 m de altura. Sua 

configuração é apresentada na Figura 5.9. 
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Figura 5.9 - Planta baixa do edifício com contorno do radier 

 

Fonte: O Autor. 

A fundação foi modelada no programa computacional GARP8®. Para isso, o radier foi 

discretizado em células, que consistem em elementos de placa de acordo com a Teoria de Placa 

de Kirchoff (Chandrashekhara, 2001), com 8 nós cada uma (Figura 5.10). Portanto, utilizou-se 

um modelo bastante refinado, em que a projeção das paredes foi representada por células de 

0,40 m de comprimento por 0,10 m de espessura. A Figura 5.11 apresenta a malha utilizada no 

programa GARP8®. 

Figura 5.10 - Exemplo de um elemento de Kirchoff no GARP8® com 8 nós 

 

Fonte: GARP8® (Small; Poulos, 2007). 
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Figura 5.11- Malha de elementos de Kirchoff utilizada no GARP8® 

 

Fonte: GARP8® (Small; Poulos, 2007). 

As características do solo de fundação adotadas foram calculadas com base nas informações 

contidas nos relatórios do Standard Penetration Test (SPT) e de prova de carga do 

empreendimento. Os módulos de elasticidade de cada camada foram estimados com base nos 

valores dos índices de resistência a penetração (NSPT), por meio da equação empírica (Equação 

5.2): 

E& = K. N&*+ (5.2) 

onde: 

  ES é o módulo de elasticidade da camada de solo (MPa); 

 K é um coeficiente empírico; 

 NSPT é o índice de resistência à penetração da camada de solo. 
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O valor do coeficiente empírico (K) utilizado foi 4, valor encontrado por Magalhães (2005) 

como sendo o mais próximo de valores medidos em provas de carga realizadas na cidade de 

Goiânia. Foram consideradas 15 camadas de solo, cada uma de 1 m, com 10 subcamadas. O 

coeficiente de Poisson dos solos varia de 0,2 a 0,5. No presente trabalho, foi adotado o valor 

de 0,3. 

O perfil de sondagem utilizado encontra-se na Figura 5.12. 

Figura 5.12 – Standard Penetration Test (SPT) 

 

Fonte: O Autor. 



Análise do comportamento estrutural de edifícios em parede de concreto armado considerando o efeito 
da interação solo estrutura 
	

J. V. F. BELEM; L.B.C. SILVA                                                                                                           Capítulo 5 

59	

O módulo de elasticidade da camada superior do solo foi ajustado por meio dos resultados 

contidos no relatório de prova de carga, a fim de compatibilizar os recalques. A prova de carga 

consistiu em um ensaio de placa com diâmetro de 80 centímetros. As camadas de 6 a 15 metros 

de profundidade foram ajustadas segundo os resultados do SPT obtidos para um outro furo no 

mesmo empreendimento. O relatório de prova de carga encontra-se na Figura 5.13. 

Figura 5.13 - Relatório proveniente da prova de carga 

 

Fonte: O Autor. 

O material utilizado para o radier foi o concreto armado, de coeficiente de Poisson igual a 0,2 

e módulo de elasticidade secante igual a 24 GPa. Portanto, o perfil de solo considerado está 

apresentado na Figura 5.14. 

Figura 5.14 - Perfil adotado para o solo 

 

Fonte: GARP8® (Small; Poulos, 2007). 
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O carregamento exercido pelas paredes sobre o radier foi introduzido no programa GARP8® 

considerando uma carga uniformemente distribuída para a mesma parede. Dessa forma, as 

reações nos apoios das barras verticais que representam segmentos de parede, obtidas no 

SAP2000®, foram somadas, para uma mesma parede dentro de um cômodo, e distribuídas ao 

longo da área da base da parede sobre o radier. Nas regiões das portas, não foram consideradas 

cargas descarregando no radier. A Figura 5.15 apresenta a nomenclatura das paredes, que 

podem ser constituídas de um ou mais pórticos. 

Figura 5.15 - Nomenclatura adotada para as paredes (Apartamento IV) 

 

Fonte: O Autor. 

A Tabela 5.11 apresenta as relações entre os segmentos de paredes e a nomenclatura 

apresentada Figura 5.15. 

Tabela 5.11 - Nomenclatura das paredes 

Parede Barra 

A P1 / P2 

B P3 / P4 

C P5 

D P6 

E P7 
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Parede Barra 

F P8 / P9 

G P11 / P12 
H P13 
I P14 
J P15 / P15' 
K P16 / P16' 
L P17 
M P18 / P19 
N P20 / P21 
O P22 
P P23 
Q P24 
R P25 / P25' 
S P26 / 27 
T P28 
U P10 
V PE1 
W P29 / P29' 

Fonte: O Autor. 

O cálculo das pressões (kN/m2) exercidas pelas paredes no radier foi feito conforme a 

Tabela  5.12, para o Apartamento IV. Os valores aplicados no restante do edifício foram os 

mesmos, uma vez que este é simétrico nas duas direções. A planta de cargas (kN/m) na fundação 

para o primeiro modelo é apresentada na Figura 5.16. 

Tabela 5.12 - Pressões exercidas pelas paredes (Apartamento IV) – Ciclo 1 

Parede Barras 
Reação (kN) L Parede 

 (m) 
Carga 
(kN/m) 

Pressão 
(kN/m2) Barra Parede 

A	
P1	 37,44	

132,79	 3,20	 41,50	 414,97	
P2	 95,35	

B	
P3	 33,61	

88,14	 2,40	 36,73	 367,25	
P4	 54,53	

C	 P5	 101,84	 101,84	 2,00	 50,92	 509,19	
D	 P6	 41,18	 41,18	 0,40	 102,95	 1029,48	
E	 P7	 109,63	 109,63	 1,60	 68,52	 685,17	

F	
P8	 38,36	

80,21	 1,60	 50,13	 501,34	
P9	 41,85	

G	
P11	 30,60	

61,91	 1,60	 38,70	 386,95	
P12	 31,31	

H	 P13	 101,42	 101,42	 2,00	 50,71	 507,09	
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Parede Barras 
Reação (kN) L Parede 

 (m) 
Carga 
(kN/m) 

Pressão 
(kN/m2) Barra Parede 

I	 P14	 71,05	 71,05	 1,20	 59,21	 592,05	

J	
P15	 150,08	

312,67	 4,80	 65,14	 651,39	
P15'	 162,58	

K	
P16	 143,18	

280,21	 4,00	 70,05	 700,52	
P16'	 137,02	

L	 P17	 84,06	 84,06	 2,00	 42,03	 420,30	

M	
P18	 28,76	

57,59	 1,20	 47,99	 479,91	
P19	 28,83	

N	
P20	 109,79	

145,10	 3,20	 45,34	 453,45	
P21	 35,31	

O	 P22	 30,24	 30,24	 0,40	 75,59	 755,95	
P	 P23	 79,38	 79,38	 1,20	 66,15	 661,53	
Q	 P24	 34,99	 34,99	 0,40	 87,47	 874,68	

R	
P25	 96,13	

211,32	 3,20	 66,04	 660,36	
P25'	 115,18	

S	
P26	 109,61	

138,80	 3,20	 43,38	 433,76	
P27	 29,19	

T	 P28	 139,02	 139,02	 2,40	 57,92	 579,24	
U	 P10	 78,06	 78,06	 0,80	 97,57	 975,73	
V	 PE1	 108,71	 108,71	 0,80	 135,89	 1358,91	

W	
P29	 84,96	

169,92	 4,00	 42,48	 424,80	
P29'	 84,96	

Fonte: O Autor. 
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Figura 5.16 - Planta de cargas (Apartamento IV) - Ciclo 1 

 

Fonte: O Autor. 

Assim, o programa GARP8® forneceu os recalques, que foram considerados uniformes para 

uma mesma parede. Com os recalques obtidos e as reações de apoio nas barras verticais, foram 

calculadas as constantes de rigidezes das molas para cada barra vertical, por meio da equação 

4.1. A Tabela 5.13 expressa o cálculo das constantes de rigidezes para as paredes do 

apartamento IV. 

Tabela 5.13 - Coeficientes de rigidezes das barras (Apartamento IV) - Ciclo 1 

Parede Barras Reação 
(kN) 

Recalque 
(mm) 

K 
(kN/m) 

A	
P1	 37,44	 4,18	 8955,22	
P2	 95,35	 4,18	 22810,45	

B	
P3	 33,61	 4,19	 8015,39	
P4	 54,53	 4,19	 13002,74	

C	 P5	 101,84	 6,92	 14726,12	
D	 P6	 41,18	 7,40	 5565,09	
E	 P7	 109,63	 6,63	 16535,95	

F	
P8	 38,36	 6,19	 6202,00	
P9	 41,85	 6,19	 6766,67	

G	 P11	 30,60	 5,89	 5192,40	



Análise do comportamento estrutural de edifícios em paredes de concreto armado moldadas in loco 
considerando o efeito da interação solo-estrutura 

	

Capítulo 5                                                                                                           J. V. F. BELEM; L.B.C. SILVA 

64	

Parede Barras Reação 
(kN) 

Recalque 
(mm) 

K 
(kN/m) 

G	 P12	 31,31	 5,89	 5312,34	
H	 P13	 101,42	 7,57	 13398,77	
I	 P14	 71,05	 7,99	 8888,11	

J	
P15	 150,08	 7,38	 20348,69	
P15'	 162,58	 7,38	 22043,51	

K	
P16	 143,18	 7,51	 19065,38	
P16'	 137,02	 7,51	 18245,10	

L	 P17	 84,06	 5,21	 16123,92	

M	
P18	 28,76	 6,61	 4348,18	
P19	 28,83	 6,61	 4358,23	

N	
P20	 109,79	 4,82	 22756,15	
P21	 35,31	 4,82	 7319,68	

O	 P22	 30,24	 8,02	 3771,62	
P	 P23	 79,38	 7,91	 10036,25	
Q	 P24	 34,99	 7,81	 4480,12	

R	
P25	 96,13	 6,20	 15506,70	
P25'	 115,18	 6,20	 18579,09	

S	
P26	 109,61	 5,14	 21327,93	
P27	 29,19	 5,14	 5679,87	

T	 P28	 139,02	 7,11	 19552,58	
U	 P10	 78,06	 4,37	 17867,25	
V	 PE1	 108,71	 6,72	 16186,71	

W	
P29	 84,96	 7,32	 11599,85	
P29'	 84,96	 7,32	 11599,85	

Fonte: O Autor. 

5.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Nesta seção são analisados os resultados obtidos pelo trabalho. A análise engloba os efeitos da 

interação solo-estrutura no edifício em estudo, em termos de carga nas fundações, recalque e 

tensões ao longo dos pavimentos. 

O processo iterativo apresentou convergência no quinto ciclo, quando todas as paredes do 

edifício apresentaram recalques com diferença inferior a 2,0% em relação ao ciclo anterior. 

5.4.1 Análise dos Recalques 

A Tabela 5.14 expressa a convergência dos recalques ao longo dos ciclos, para todas as barras 

verticais que compõem as paredes do Apartamento IV. 
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Tabela 5.14 - Comparação dos recalques ao longo dos ciclos iterativos 

Barra 
Vertical 

Ciclo	1	
(mm)	

Ciclo	2	
(mm)	

Delta	
2/1	

Ciclo	3	
(mm)	

Delta	
3/2	

Ciclo	4	
(mm)	

Delta	
4/3	

Ciclo	5	
(mm)	

Delta	
5/4	

Delta	
5/1	

P1 4,18 4,84 115,7% 5,00 103,3% 5,07 101,4% 5,04 99,5% 120,6% 
P2 4,18 4,84 115,7% 5,00 103,3% 5,07 101,4% 5,04 99,5% 120,6% 
P3 4,19 4,81 114,6% 4,92 102,4% 5,07 103,1% 5,06 99,7% 120,6% 
P4 4,19 4,81 114,6% 4,92 102,4% 5,07 103,1% 5,06 99,7% 120,6% 
P5 6,92 6,55 94,8% 6,46 98,6% 6,28 97,1% 6,22 99,1% 89,9% 
P6 7,40 6,87 92,9% 6,67 97,1% 6,46 96,9% 6,38 98,7% 86,2% 
P7 6,63 6,36 95,9% 6,25 98,3% 6,18 99,0% 6,12 99,1% 92,4% 
P8 6,19 6,12 99,0% 6,12 100,0% 6,18 101,0% 6,17 99,8% 99,8% 
P9 6,19 6,12 99,0% 6,12 100,0% 6,18 101,0% 6,17 99,8% 99,8% 

P10 4,37 4,50 102,9% 4,42 98,3% 4,58 103,6% 4,60 100,5% 105,3% 
P11 5,89 5,72 97,1% 5,87 102,6% 5,71 97,2% 5,73 100,3% 97,2% 
P12 5,89 5,72 97,1% 5,87 102,6% 5,71 97,2% 5,73 100,3% 97,2% 
P13 7,57 6,94 91,7% 6,82 98,2% 6,57 96,4% 6,52 99,2% 86,1% 
P14 7,99 7,15 89,5% 6,90 96,6% 6,66 96,5% 6,59 98,9% 82,4% 
P15 7,38 6,75 91,5% 6,76 100,2% 6,50 96,1% 6,50 100,0% 88,1% 
P15' 7,38 6,75 91,5% 6,76 100,2% 6,50 96,1% 6,50 100,0% 88,1% 
P16 7,51 6,81 90,6% 6,72 98,7% 6,58 97,9% 6,58 100,0% 87,6% 
P16' 7,51 6,81 90,6% 6,72 98,7% 6,58 97,9% 6,58 100,0% 87,6% 
P17 5,21 5,24 100,5% 5,57 106,4% 5,44 97,6% 5,51 101,3% 105,7% 
P18 6,61 6,32 95,6% 6,34 100,3% 6,16 97,1% 6,13 99,6% 92,7% 
P19 6,61 6,32 95,6% 6,34 100,3% 6,16 97,1% 6,13 99,6% 92,7% 
P20 4,82 5,06 105,0% 5,19 102,5% 5,14 99,1% 5,13 99,8% 106,4% 
P21 4,82 5,06 105,0% 5,19 102,5% 5,14 99,1% 5,13 99,8% 106,4% 
P22 8,02 7,21 89,9% 6,97 96,7% 6,72 96,3% 6,64 98,8% 82,8% 
P23 7,91 7,03 88,8% 6,79 96,7% 6,56 96,6% 6,51 99,2% 82,3% 
P24 7,81 7,00 89,7% 6,76 96,5% 6,54 96,8% 6,47 98,9% 82,8% 
P25 6,20 6,23 100,4% 6,15 98,7% 6,08 99,0% 6,01 98,8% 97,0% 
P25' 6,20 6,23 100,4% 6,15 98,7% 6,08 99,0% 6,01 98,8% 97,0% 
P26 5,14 5,33 103,7% 5,35 100,4% 5,44 101,6% 5,41 99,5% 105,3% 
P27 5,14 5,33 103,7% 5,35 100,4% 5,44 101,6% 5,41 99,5% 105,3% 
P28 7,11 6,77 95,2% 6,75 99,8% 6,74 99,9% 6,74 99,9% 94,8% 
P29 7,32 6,99 95,5% 6,98 99,7% 6,95 99,6% 6,94 99,9% 94,7% 
P29' 7,32 6,99 95,5% 6,98 99,7% 6,95 99,6% 6,94 99,9% 94,7% 

Fonte: O Autor. 

A cada novo ciclo, fez-se o quociente dos novos valores de recalque pelos valores do ciclo 

anterior. Portanto a convergência ocorreu quando essa razão se aproximou de 100%. A Legenda 

de cores indica o quão distante da convergência estão os resultados. Quanto mais próximo do 

vermelho estiver a célula, mais distante de 100% está a quociente. Quanto mais próximo da 
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tonalidade amarelo estiver a célula, mais próximo de 100% são os valores da célula. A última 

coluna mostra o quociente entre o quinto e o primeiro ciclo, evidenciando a variação total do 

recalque em cada barra vertical. 

Algumas informações necessárias para a análise dos efeitos gerados pela interação solo-

estrutura nos recalques do edifício estão apresentadas na Tabela 5.15. Observou-se a diminuição 

do recalque diferencial máximo e do recalque absoluto máximo. No entanto, o recalque médio 

apresentou pequena variação. 

Tabela 5.15 - Efeitos da interação solo-estrutura 

  Rígido ISE Diferença (%) 

Recalque absoluto máximo (mm) 8,13 6,94 17% 

Recalque médio (mm) 6,24 5,98 4% 

Recalque diferencial máximo (mm) 4,23 2,34 81% 

Fonte: O Autor. 

O recalque diferencial máximo no edifício sofreu redução de 81%, valor condizente ao 

encontrado por Testoni (2013). Os edifícios estudados por Testoni (2013) apresentaram redução 

do recalque diferencial máximo igual a 70% para o edifício de 5 pavimentos, e as maiores 

variações, de 90%, ocorreram nos edifícios de 10 e 15 pavimentos, todos com fundação 

profunda. Santos (2016), em suas análises, chegou a uma redução de recalque diferencial 

máximo igual a 66%, no edifício de 15 pavimentos apoiado sobre bloco sobre estacas. No 

entanto, o estudo de Santos (2016) para o edifício com tipologia mais próxima ao estudado 

neste trabalho, de planta quadrada, 5 pavimentos, e apoiado sobre fundação rasa, a redução do 

recalque diferencial máximo foi de apenas 42%. 

Os mapas de recalques fornecidos pelo GARP8® e expressos nas Figuras 5.18 a 5.22 ilustram 

a tendência de uniformização dos recalques ao longo dos ciclos e confirmam a diminuição do 

recalque diferencial máximo e do recalque absoluto máximo. Nas imagens, as paredes em cor 

rosa são referentes às paredes analisadas no item 5.4.2 deste trabalho, apresentado mais adiante. 

A legenda de cores referente aos mapas de recalques consta na Figura 5.17. 
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Figura 5.17 - Legenda de cores dos mapas de recalques 

 

Fonte: GARP8® (Small; Poulos, 2007). 

Figura 5.18 - Mapa de recalques (Ciclo 1 - Modelo Rígido) 

 

Fonte: GARP8® (Small; Poulos, 2007). 
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Figura 5.19 - Mapa de recalques (Ciclo 2 - ISE) 

 

Fonte: GARP8® (Small; Poulos, 2007). 

Figura 5.20 - Mapa de recalques (Ciclo 3- ISE) 

 

Fonte: GARP8® (Small; Poulos, 2007). 
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Figura 5.21 - Mapa de recalques (Ciclo 4- ISE) 

 

Fonte: GARP8® (Small; Poulos, 2007). 

Figura 5.22 - Mapa de recalques (Ciclo 5- ISE) 

 

Fonte: GARP8® (Small; Poulos, 2007). 
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É possível observar nos mapas de recalque o surgimento de regiões com uma sutil ausência de 

simetria. Isso ocorre entre os Apartamentos III e IV do edifício. No entanto, verificou-se que 

essa ocorrência tem como causa a escala de cores do programa, e não os valores numéricos dos 

recalques. 

O gráfico da Figura 5.25 mostra os recalques ao longo do Corte AA (Figura 5.23). Na Figura 

5.26 consta o gráfico referente aos recalques ao longo do Corte BB (Figura 5.24). 

No gráfico que expressa o corte transversal (Figura 5.25) na estrutura, constatou-se ao longo 

dos ciclos o aumento dos recalques dos elementos estruturais mais externos, e a diminuição dos 

recalques dos elementos internos, com uma tendência de uniformização da curva de recalque. 

Já a curva de recalque para o corte longitudinal (Figura 5.26) na estrutura apresenta, em geral, 

diminuição dos recalques para todos os elementos estruturais, pois trata-se de um corte que 

contempla apenas paredes internas. 

Figura 5.23 - Corte AA 

 

Fonte: GARP8® (Small; Poulos, 2007). 
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Figura 5.24 - Corte BB 

 

Fonte: GARP8® (Small; Poulos, 2007). 
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Figura 5.25 - Gráfico de recalques ao longo do Corte AA 

 

Fonte: O Autor 

Figura 5.26 - Gráfico de recalques ao longo do Corte BB 

 

Fonte: O Autor 

5.4.2 Análise dos esforços ao nível da fundação 

Na Tabela 5.16 são comparados os esforços normais (ao nível da fundação) nas paredes do 

Apartamento IV, contemplando o primeiro e último ciclo iterativo. 
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Tabela 5.16 - Comparação das cargas ao nível da fundação (Apartamento IV) 

Barra 
Vertical 

Ciclo	1	
(kN)	

Ciclo	5	
(kN)	 Delta	5/1	

P1 37,44 51,18 136,7%	
P2 95,35 132,01 138,4%	
P3 33,61 51,61 153,6%	
P4 54,53 78,58 144,1%	
P5 101,84 83,49 82,0%	
P6 41,18 30,18 73,3%	
P7 109,63 83,34 76,0%	
P8 38,36 30,07 78,4%	
P9 41,85 31,20 74,5%	

P10 78,06 70,25 90,0%	
P11 30,60 34,92 114,1%	
P12 31,31 38,56 123,1%	
P13 101,42 73,48 72,4%	
P14 71,05 50,86 71,6%	
P15 162,58 151,32 93,1%	
P15' 150,08 119,71 79,8%	
P16 137,02 129,61 94,6%	
P16' 143,18 135,91 94,9%	
P17 84,06 121,44 144,5%	
P18 28,76 25,07 87,2%	
P19 28,83 23,90 82,9%	
P20 109,79 152,54 138,9%	
P21 35,31 39,83 112,8%	
P22 30,24 20,22 66,9%	
P23 79,38 62,42 78,6%	
P24 34,99 26,60 76,0%	
P25 115,18 103,91 90,2%	
P25' 96,13 67,88 70,6%	
P26 109,61 122,96 112,2%	
P27 29,19 28,24 96,7%	
P28 139,02 121,65 87,5%	
P29 84,96 84,96 100,0%	
P29' 84,96 84,96 100,0%	

Fonte: O Autor. 

A legenda de cores da tabela acima segue o mesmo raciocínio da Tabela 5.14. Células mais 

próximas do vermelho significam que sofreram maior redistribuição de carga, e as mais 

próximas do amarelo são as que sofreram menor redistribuição de cargas. 
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Após a consideração de apoios elásticos, observou-se uma significante redistribuição de 

esforços entre as paredes. Algumas paredes foram aliviadas, chegando a apresentar 33% a 

menos de carga (P22 – Apartamento IV), e outras foram sobrecarregadas em até 54% (P3 – 

Apartamento IV). Em geral, as paredes aliviadas foram as paredes internas à estrutura, e que 

sofreram maior recalque. As paredes externas foram sobrecarregadas. A média dos desvios foi 

de 24%, considerando todos os elementos do edifício. 

De acordo com a NBR 8681 (ABNT, 2003), quando se trata de estado limite último, o 

coeficiente de ponderação γf adotado para as ações pode ser considerado como a multiplicação 

de outros dois coeficientes parciais (γf1 e γf3). O primeiro coeficiente parcial (γf1) está 

relacionado com a variabilidade das ações, ao passo que o segundo (γf3) está relacionado com 

possíveis erros na avaliação dos efeitos das ações, tanto por motivos construtivos como por 

deficiência do método de cálculo. Para o caso do coeficiente de ponderação igual a 1,4, Testoni 

(2013) e Santos (2016) consideraram os coeficientes parciais (γf1 e γf3) iguais à raiz quadrada 

desse valor, sendo, portanto, igual a 1,18. Isso quer dizer que variações em até 18% no modelo 

de cálculo estariam cobertas pelo coeficiente parcial γf3=1,18. 

No presente trabalho, 58% das cargas do edifício ao nível da fundação apresentaram valores 

que diferem em mais de 18% ao se considerar os efeitos da interação solo estrutura. Isso 

significa que uma quantidade representativa dos resultados apresentaria erros não cobertos pelo 

coeficiente de ponderação caso tivesse sido realizado apenas o dimensionamento convencional, 

o qual desconsidera os efeitos da deformabilidade do solo. 

Para avaliar a migração de cargas das paredes internas para as externas e a uniformização de 

recalques, foram escolhidas as paredes A, I, e P, do apartamento IV, representando uma parede 

externa, uma interna horizontal e uma interna vertical, respectivamente. A Figura 5.27 indica a 

posição dessas paredes na planta do Edifício. Na Figura 5.28 consta o gráfico com o 

comportamento dos recalques ao longo dos ciclos. Na Figura 5.29 consta o gráfico com o 

comportamento das reações de apoio das paredes, ao longo dos ciclos. Os valores de recalque 

e reação em cada ciclo constam na Tabela 5.17. 
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Figura 5.27 - Paredes A, I e P (Apartamento IV) 

 

Fonte: O Autor. 

Figura 5.28 - Evolução dos recalques ao longo dos ciclos iterativos (Paredes A, I e P) 

 

Fonte: O Autor. 

Figura 5.29 - Comportamento das cargas na fundação ao longo dos ciclos iterativos (Paredes A, I e P) 

 

Fonte: O Autor. 
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Tabela 5.17 – Valores de recalques e reações ao longo dos ciclos para as paredes A, I e P (Apartamento IV) 

CICLO	
Parede	A	-	IV	 Parede	I	-	IV	 Parede	P	-	IV	

Recalque	
(mm)	

Reação	
(kN)	

Recalque	
(mm)	

Reação	
(kN)	

Recalque	
(mm)	

Reação	
(kN)	

1º	Ciclo	 4,18	 132,79	 7,99	 71,05	 7,91	 79,38	
2º	Ciclo	 4,84	 170,77	 7,15	 58,49	 7,03	 66,56	
3º	Ciclo	 5,00	 180,40	 6,90	 53,63	 6,79	 62,76	
4º	Ciclo	 5,07	 183,39	 6,66	 51,63	 6,56	 62,00	
5º	Ciclo	 5,04	 183,19	 6,59	 50,86	 6,51	 62,42	

Fonte: O Autor. 

Conforme pode ser observado, as paredes I e P do Apartamento IV tiveram seus valores de 

recalque e de reação reduzidos. Isso se deve ao fato de que são paredes internas. Da mesma 

forma que o comportamento oposto ocorreu com a Parede A do Apartamento IV, a qual é uma 

parede externa. Seu recalque e sua reação sofreram um aumento significativo ao se considerar 

os efeitos da interação solo-estrutura. 

A seguir são apresentadas duas imagens (Figura 5.30 e Figura 5.31) referentes à planta de cargas 

ao nível da fundação, no primeiro e no último ciclo da iteração. A comparação entre as 

ilustrações permite observar toda a redistribuição de cargas que ocorreu para as paredes do 

Apartamento IV. Vale destacar que o mesmo comportamento foi observado no restante do 

edifício, em função de sua simetria. 
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Figura 5.30 – Planta de cargas no primeiro ciclo (Apartamento IV) 

 

Fonte: O Autor. 

Figura 5.31 – Planta de cargas no quinto ciclo (Apartamento IV) 

 

Fonte: O Autor. 
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5.4.3 Análise das tensões ao longo dos pavimentos 

A análise da influência da interação solo-estrutura ao longo dos pavimentos do edifício, 

considerando os carregamentos verticais, é apresentada nas Tabelas 5.18 a 5.21. A análise foi 

feita a nível de tensões normais (MPa), para as Paredes A, I e P do Apartamento IV. A 

porcentagem expressa na tabela indica a variação que ocorreu entre o primeiro e o quinto ciclo, 

em relação à tensão (MPa) na base de cada parede. Para melhorar a precisão da análise, são 

apresentadas tensões em cinco níveis diferentes ao longo de cada pavimento. 

Constatou-se uma maior influência do fenômeno da interação solo-estrutura nos elementos 

estruturais dos pavimentos inferiores, mais próximos à fundação. Ou seja, conforme 

apresentado nas tabelas a seguir, a redistribuição dos esforços foi maior nos primeiros 

pavimentos, tanto no que diz respeito ao aumento da carga como à redução. 

Tabela 5.18 - Efeito da ISE nas tensões ao longo dos pavimentos - Barra P1 (Parede A - Apartamento IV) 

 

Fonte: O Autor. 

 

 
 

 

0,4 -0,18 -0,22
4° Pav -0,20 -0,24

-0,22 -0,27
17,2% -0,24 -0,29

-0,27 -0,31
-0,38 -0,51

3° Pav -0,41 -0,53
-0,43 -0,55

26,0% -0,45 -0,58
-0,48 -0,60
-0,60 -0,82

2° Pav -0,63 -0,84
-0,65 -0,86

30,8% -0,67 -0,89
-0,70 -0,91
-0,84 -1,19

1° Pav -0,87 -1,21
-0,89 -1,23

36,7% -0,91 -1,26
-0,94 -1,28

Diferença (%) (MPa)

N° Pavimento 1° Ciclo 5° Ciclo
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Tabela 5.19 - Efeito da ISE nas tensões ao longo dos pavimentos - Barra P2 (Parede A - Apartamento IV) 

 

Fonte: O Autor. 

Tabela 5.20 - Efeito da ISE nas tensões ao longo dos pavimentos - Parede I (Apartamento IV) 

 

Fonte: O Autor. 

1,6 -0,08 -0,14
4° Pav -0,10 -0,16

-0,12 -0,18
34,5% -0,15 -0,21

-0,17 -0,23
-0,22 -0,34

3° Pav -0,25 -0,36
-0,27 -0,39

36,8% -0,29 -0,41
-0,32 -0,43
-0,37 -0,54

2° Pav -0,39 -0,56
-0,41 -0,59

37,9% -0,44 -0,61
-0,46 -0,63
-0,50 -0,73

1° Pav -0,53 -0,76
-0,55 -0,78

38,4% -0,57 -0,80
-0,60 -0,83

Diferença (%) (MPa)

N° Pavimento 1° Ciclo 5° Ciclo

1,2 -0,05 -0,01
0,00 4° Pav -0,07 -0,04

-0,09 -0,06
24,5% -0,12 -0,08

-0,14 -0,11
-0,21 -0,12

3° Pav -0,23 -0,15
-0,25 -0,17

27,8% -0,28 -0,19
-0,30 -0,22
-0,36 -0,23

2° Pav -0,38 -0,25
-0,41 -0,28

28,5% -0,43 -0,30
-0,45 -0,32
-0,50 -0,33

1° Pav -0,52 -0,35
-0,55 -0,38

28,4% -0,57 -0,40
-0,59 -0,42

Diferença (%)

N° Pavimento 1° Ciclo 5° Ciclo

(MPa)
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Tabela 5.21 - Efeito da ISE nas tensões ao longo dos pavimentos - Parede P (Apartamento IV) 

 

Fonte: O Autor. 

A legenda de cores das tabelas nesta análise evidencia a redistribuição de esforços ao longo dos 

ciclos. Quanto mais próximas da tonalidade azul forem as células, maiores as cargas; e quanto 

mais próximas do amarelo, menores são as cargas. Portanto, para as paredes I e P, nota-se que 

do primeiro para o quinto ciclo iterativo houve uma redução de cargas ao longo de todos os 

pavimentos, uma vez que as células se afastaram da tonalidade azul. Para a parede A ocorreu o 

contrário, pois a redistribuição de cargas provou um aumento da tensão ao longo de todos os 

pavimentos, deixando as células mais próximas do azul. Além disso, as cores evidenciam 

também a redução das cargas ao longo dos pavimentos, comportamento já esperado uma vez 

que os pavimentos superiores são menos solicitados. 

 

1,2 -0,06 -0,03
4° Pav -0,08 -0,05

-0,10 -0,07
19,5% -0,13 -0,10

-0,15 -0,12
-0,23 -0,16

3° Pav -0,25 -0,18
-0,28 -0,21

21,4% -0,30 -0,23
-0,32 -0,25
-0,40 -0,30

2° Pav -0,43 -0,32
-0,45 -0,34

21,7% -0,47 -0,36
-0,50 -0,39
-0,57 -0,43

1° Pav -0,59 -0,45
-0,62 -0,47

21,4% -0,64 -0,50
-0,66 -0,52

Diferença (%)

N° Pavimento 1° Ciclo

(MPa)

5° Ciclo
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CAPÍTULO 6  

CONCLUSÃO 

A análise da interação solo-estrutura, através da metodologia apresentada neste trabalho, 

considera as deformações do solo na modelagem da estrutura, tornando-a mais próxima da sua 

realidade física. 

A consideração de apoios flexíveis propicia importante redistribuição de esforços entre os 

diversos elementos estruturais do edifício de paredes de concreto. O presente trabalho teve 

como objeto de análise um edifício de quatro pavimentos apoiado em radier. Ao avaliar o efeito 

da interação solo-estrutura, notou-se que algumas paredes foram aliviadas em até 33%, e outras 

foram sobrecarregadas em até 54%. A redistribuição dos carregamentos que chegam na 

fundação ocorre através da migração de cargas das paredes que sofrem maiores recalques, para 

as de menores recalques. Dessa forma, as paredes internas são aliviadas e as externas 

sobrecarregadas. As paredes do primeiro pavimento sofreram maior influência da interação 

solo-estrutura. 

Foi constatado que 58% das cargas ao nível da fundação sofreram alterações superiores a 18%. 

Portanto, parte notória dos resultados não estariam cobertos pelo coeficiente de ponderação 

parcial, caso os efeitos da interação solo-estrutura tivessem sido desprezados. Isso mostra o 

quão importante é a interação solo-estrutura para o dimensionamento da estrutura. 

A consideração do fenômeno da interação solo-estrutura levou a uma tendência de 

homogeneização dos recalques. Dessa forma, o recalque absoluto máximo e o recalque 

diferencial máximo sofrem redução acentuada, fato que pode ser explorado por projetistas. O 

recalque médio apresentou insignificante variação. No edifício estudado, as reduções do 

recalque absoluto máximo, recalque diferencial máximo e recalque médio foram 17%, 81% e 

4%, respectivamente. 

Portanto, o fenômeno da interação solo-estrutura não deve ser negligenciado no projeto 

estrutural de edifícios de paredes de concreto de quatro pavimentos, diferentemente do que 

determina a norma NBR 16055 (ABNT, 2012). De acordo com essa norma, deve-se considerar 

os efeitos desse fenômeno apenas para edifícios com mais de cinco pavimentos. Fica então 
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comprovado neste trabalho que até mesmo edifícios de porte menor são significativamente 

afetados pelos efeitos da interação solo-estrutura, contrariando o que é afirmado no item 11.5 

da NBR 16055 (ABNT, 2012). 
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