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J.C.N.RAUECKER  

RESUMO 

Este trabalho aborda o tema de recalques em edifícios altos. Os recalques são comuns quando 

se trata de qualquer tipo de obra. Entretanto, caso ocorram recalques grandes, ou recalques 

diferenciais, surge a preocupação com a integridade da obra e com o possível aparecimento de 

patologias na construção, como tricas, rachaduras, e até mesmo o risco da ruína da estrutura. O 

objetivo principal é a previsão de recalques considerando a interação entre os elementos de 

fundação em um edifício alto localizado na cidade de Goiânia, cuja solução para as fundações 

é do tipo sapata.  

A análise foi feita primeiramente para as fundações isoladamente, e depois foi realizada a 

análise com a interação entre os elementos de fundação, tendo como base a hipótese da 

superposição dos efeitos, e da Teoria da Elasticidade. Foi avaliado a previsão de recalques da 

obra com e sem o efeito da escavação. Ao se considerar o alívio de tensões provocado pela 

escavação, os recalques foram reduzidos em aproximadamente de 25%. Foram estudadas outras 

alternativas de reforço da fundação para avaliar o impacto na redução dos recalques. A 

alternativa com a inclusão de aproximadamente 200 estacas implicaria em uma redução de 50% 

do recalque esperado.  

Este trabalho mostra a importância da análise de recalque como complemento aos projetos de 

fundação, de forma a incentivar as construtoras a realizar esse tipo de análise, evitando 

problemas com recalques excessivos ou diferenciais.  

Palavras-chave: Edifício alto; recalque de fundações; sapata; interação solo-estrutura; análise 

numérica. 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUÇÃO 

A ocorrência de recalque é algo intrínseco à construção civil (DAS, 2007). Ao se iniciar a 

construção de uma edificação, é desencadeada uma série de processos no solo, como, por 

exemplo, o seu confinamento e/ou desconfinamento, que altera o estado de tensões pré-

existentes naquela região. Com o carregamento do solo se inicia também o processo natural de 

recalque. A dimensão deste recalque está diretamente ligada aos parâmetros do solo e à escolha 

do tipo de fundação.  

O estudo dos recalques, principalmente os recalques do tipo diferencial, é muito importante, 

visto que eles provocam uma redistribuição dos esforços na fundação. Assim, a interação entre 

estrutura e fundação passa a ser diferente da qual ela foi projetada (DANZIGER et al., 2005). 

Essa alteração pode gerar problemas estruturais, como trincas, fissuras, redução da capacidade 

portante de vigas e pilares, e, em alguns casos, pode até acontecer o colapso total da edificação.   

Se tratando de fundações rasas do tipo sapata, o recalque gerado costuma ser maior quando 

comparado a fundações profundas, graças ao esforço de compressão criado pela geometria da 

fundação. A transmissão do esforço acontece somente pelo contato da interface sapata-solo, o 

que gera uma concentração de tensões de compressão, que pode resultar em recalques 

consideráveis, diferentemente de fundações como estacas, que também dissipam os esforços 

pelo atrito lateral (MUNDIM et al., 2014). 

Com os avanços tecnológicos na área da construção, como o melhoramento da tecnologia do 

concreto, os edifícios estão cada vez mais altos, e os carregamentos estão ficando cada vez mais 

complexos. Deste modo, estão surgindo novas técnicas construtivas, como por exemplo, a 

adoção de uma “coluna vertebral” para o edifício, ou seja, pilares de maiores dimensões, mais 

carregados, localizados na região central do edifício, trabalhando em conjunto com pilares de 

menores dimensões, mais esbeltos e com menores carregamentos, localizados nas periferias. 

Por conseguinte, as fundações centrais são mais carregadas do que as periféricas, aumentando 

a complexidade do estudo e análise da interação solo-estrutura.  
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Essa alteração no “modelo tradicional” de executar fundações, o fato do perfil do solo ser 

variável na extensão da obra e a interação entre as fundações próximas geram um grande risco 

de acontecer recalques diferenciais, que podem ser prejudiciais para o empreendimento. Assim, 

é cada vez mais necessário que exista o estudo de previsão e acompanhamento dos recalques, 

de forma a melhorar o controle tecnológico da obra, evitar o aparecimento de patologias e 

eventuais gastos inesperados com recuperação e reforço da estrutura e das fundações. 

Dessa forma, o presente trabalho visou mostrar a necessidade do estudo de previsão e 

acompanhamento de recalques para garantir a homeostase da edificação, evitar patologias, 

danos e gastos. Foi realizada uma análise computacional baseada no Método dos Elementos 

Finitos e na Teoria da Elasticidade, considerando os efeitos da escavação, do recalque de cada 

sapata isolada, do recalque gerado pela interação entre as sapatas, e a influência que elementos 

redutores de recalque – neste caso, estacas raiz – podem gerar na obra em estudo. 

1.1 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 

A previsão de recalques é uma ferramenta importante que estima os valores da deformação que 

o solo irá sofrer após a aplicação das cargas da estrutura. Ela deveria acontecer juntamente com 

o dimensionamento estrutural da fundação, como uma forma de complemento do estudo. É 

importante que, além dos critérios de segurança à ruptura, sejam contabilizados também os 

critérios de deformações limites, garantindo o comportamento adequado da estrutura após o 

término das obras. 

As normas NBR 6118 (ABNT, 2003) e NBR 6122 (ABNT, 2010) recomendam que sempre 

seja executado o monitoramento de fissuras e de recalques nos edifícios. Entretanto, não é muito 

comum que as construtoras façam este acompanhamento sem que haja indícios visuais na 

edificação.  

Diante disso, este trabalho desenvolveu a previsão de recalque na fundação em sapata com o 

auxílio do software computacional GARP - Geotechnical Analysis of Raft with Piles, na 

tentativa de aproximar ao máximo da situação em campo, levando em conta a estimativa da 

deformabilidade do solo e considerando o alívio de tensões provocado pela escavação dos 

múltiplos subsolos. 
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1.2 OBJETIVOS 

O objetivo geral desse estudo é realizar a previsão dos recalques de um edifício de 34 

pavimentos, que está sendo construído na cidade de Goiânia-GO.  

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

para fundações; ii) avaliar a previsão de recalques nas fundações com o auxílio do software 

GARP; e iii) avaliar as formas de reduzir os recalques encontrados. 
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CAPÍTULO 2 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES 

A engenharia de fundações é a ciência que tem como objetivo determinar o melhor método de 

transferir as cargas da estrutura para o solo, atendendo os limites de resistência e deformação. 

Além disso, ela deve envolver, no seu processo, critérios que envolvam a segurança e o lado 

financeiro da obra (SALGADO, 2008). 

Para atingir este objetivo, é preciso atender alguns parâmetros mínimos de funcionalidade. 

Velloso e Lopes (2002) definem que esses requisitos são:  

 Deformações aceitáveis sob as condições de trabalho; 

 Segurança adequada ao colapso dos elementos de fundação (estabilidade “externa”); e 

 Segurança adequada ao colapso dos elementos estruturais (estabilidade “interna”). 

As fundações são classificadas em dois tipos: i) rasas (sapatas, blocos e radiers) e ii) profundas 

(tubulões e estacas). A norma NBR 6122 (ABNT, 2010) define que as fundações profundas são 

aquelas que tem suas bases instaladas numa profundidade superior a duas vezes sua maior 

dimensão, e a pelo menos 3 metros de profundidade. Deste modo, as fundações rasas são 

aquelas que estão instaladas a uma profundidade menor que duas vezes sua maior dimensão e 

até 3 metros de profundidade. Ainda pode ser citado a existência de fundações mistas, que são 

a combinação de uma fundação rasa e uma profunda, um exemplo é o radier estaqueado.  

2.1.1 Fundações superficiais 

As fundações superficiais são aquelas que estão apoiadas logo abaixo da estrutura do edifício e 

transferem a carga ao solo por meio das pressões distribuídas em sua base (ALONSO, 1983). 

Geralmente, é o tipo de fundação com maior simplicidade de ser executada, não necessitando 

de grandes escavações no solo, sendo bem atraente economicamente. 
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Do ponto de vista estrutural, Teixeira e Godoy (1998) dividem as fundações rasas em: 

 Blocos: elementos de apoio construídos de concreto simples e caracterizados por uma 

altura relativamente grande, necessária para que trabalhem essencialmente à 

compressão sem necessidade de armadura. 

 Sapata: elemento de apoio de concreto armado, de altura menor que os blocos, 

dimensionado de modo a resistir os esforços principalmente por flexão, sendo que as 

tensões de tração atuantes são resistidas pelo emprego da armadura e não pelo concreto. 

Podem ser quadradas (L=B), retangulares ou corridas (L>>B). 

 Radier: uma fundação em radier ocorre quando todos os pilares de uma estrutura 

transmitem as cargas ao solo através de uma única sapata. 

A Figura 1 apresenta os principais tipos de fundação superficial:  

Figura 1:Principais tipos de fundação superficial: (a) bloco, (b) sapata, (c) viga e (d) radier. (FALCONI et al., 

1998). 

 

A NBR 6122 (ABNT, 2010) define os coeficientes de segurança para fundações superficiais 

apresentados na Tabela 1.  

Tabela 1: Fatores de segurança globais mínimos (ABNT, 2010) 

Condição Fator de Segurança 

Capacidade de carga de fundações superficiais 3,0 

Capacidade de carga de estacas ou tubulões sem prova de carga 2,0 

Capacidade de carga de estacas ou tubulões com prova de carga 1,6 
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2.1.2 Fundações profundas 

Segundo a NBR 6122 (ABNT, 2010), as fundações profundas são aquelas que transmitem a 

carga ao terreno por meio da base (resistência de ponta), pela resistência lateral (resistência da 

superfície do fuste) ou por meio da combinação destas duas resistências.  

Velloso & Lopes (2010) dividem as fundações profundas em:  

 Tubulões: são elementos que transmitem os esforços por meio da sua resistência de 

base. Eles se diferem das estacas por obrigatoriamente ter a descida de algum operário 

da obra em seu interior. Possuem sempre seu fuste cilíndrico, podendo ou não ter sua 

base alargada. Caso haja o alargamento da base, é necessário se garantir uma angulação 

de 60º com a horizontal para evitar desmoronamentos. Podem ser a céu aberto ou 

executados sob ar comprimido (geralmente para a execução de pontes). 

 Estacas: são elementos de fundação que resistem ao carregamento através da 

combinação da sua resistência de ponta, e da resistência lateral. Podem ser 

confeccionados de vários materiais (concreto, madeira, aço ou mistas). São classificadas 

de acordo com seu método executivo que podem ser: i) de deslocamento, que acontece 

quando as estacas são cravadas ocupando o espaço do solo e o deslocando 

horizontalmente, e ii) de substituição, que acontece quando há a escavação do solo, o 

que gera redução nas tensões atuantes. 

2.1.3 Fundações mistas 

O termo sapata estaqueada nasceu como uma forma de especificar a associação de um elemento 

de fundação superficial com um grupo de estacas. Estes elementos trabalham em sintonia para 

resistir os esforços e evitar que ocorram recalques excessivos (SALES, 2000).  

Em fundações mistas do tipo radier estaqueado e sapata estaqueada, os elementos interagem 

entre si, e transmitem os esforços para o solo de forma conjunta, diferentemente do que ocorre 

nos blocos estaqueados, nos quais toda a carga é suportada pelas estacas. Isso se dá pelo fato 

que, quando se fala de bloco sobre estacas, não se considera o contato do bloco com o solo: 

enquanto no caso de radier e sapata estaqueada, esse contato é considerado (CAMPOS, 2011). 

A Figura 2 mostra essa diferença.  
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Figura 2: Tipos de sistemas de fundação (a) Bloco Estaqueado, (b) Radier Estaqueado (CAMPOS, 2011). 

 

O uso de um grupo de estacas em conjunto com um bloco pode melhorar a capacidade de carga 

e diminuir os recalques (inclusive os diferenciais) da sapata. Para caracterizar a função das 

estacas numa fundação mista foi implementado o conceito de elementos redutores de recalque 

(POULOS, 2001). 

A eficácia deste tipo de fundação depende das condições do solo onde ela será apoiada. Uma 

situação favorável seria um perfil composto de argila rígida, ou areia relativamente densa, sem 

a presença de camadas moles abaixo da ponta da estaca. Já uma situação desfavorável seria solo 

com a presença de argilas moles ou areias fofas próximos à superfície do terreno (POULOS, 

1991). 

2.2 RECALQUE EM FUNDAÇÕES 

A NBR 6122 (ABNT, 2010) define ‘recalque’ como o movimento vertical descendente de um 

elemento estrutural. A movimentação de algum elemento de fundação pode ocasionar danos 

que são classificados em três categorias:  

 Arquitetônicos: São aqueles causados à estética da edificação, como por exemplo 

trincas; 
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 Funcionais: São aqueles que atrapalham no uso da estrutura, como por exemplo 

irregularidade nos pisos e danos ao sistema hidráulico; e 

 Estruturais: São aqueles que atingem a estrutura, como a fissuração de pilares ou vigas, 

que pode gerar colapso parcial ou total da estrutura.  

Segundo DAS (2007), toda fundação sofre recalque a partir do momento que ela é carregada. 

Ele ainda afirma que esse recalque se divide em duas etapas: i) uma etapa inicial, que ocorre 

logo após o carregamento; e ii) uma etapa secundária, que acontece com o decorrer do tempo. 

Academicamente, o recalque é dividido em três categorias:  

 Recalque imediato (ρi): Para areias e solos não saturados, o recalque imediato tem sua 

principal parcela relacionada com a diminuição do índice de vazios do solo. Para o caso 

de solos argilosos saturados, ocorre a deformação vertical sem a redução de volume, 

dado que o carregamento em sapata não trata-se de um aterro de dimensões infinitas. 

Geralmente, desenvolve-se em poucas horas. 

 Recalque por adensamento primário (ρa): No caso de solos muito finos e saturados, a 

deformação acontece devido à saída da água dos vazios do solo, por isso é possível notar 

alteração no volume de solo. É um processo muito demorado devido à interação dos 

pequenos grãos de solo e das moléculas da água, desenvolvendo-se num período de 

meses ou anos.  

 Recalque por compressão secundária (ρc): Ocorre em alguns tipos de solos especiais, 

como argilas muito moles, argilas marinhas, e argilas de origem calcária. Normalmente 

costuma ser desprezado no cálculo de recalques, salvo em alguns casos. Este tipo de 

recalque acontece com um tempo superior a décadas.  

Fabrício & Rossignolo (2002) afirmam que as patologias funcionais se relacionam diretamente 

com a grandeza dos recalques totais da edificação. Entretanto, os danos arquitetônicos 

acontecem devido a recalques diferenciais. Caso a estrutura se movimente de forma uniforme 

não acontecem redistribuições de tensões, e por isso não há danos. Todavia, quando acontecem 

recalques diferenciais, a estrutura se movimenta de forma diferente, o que gera as patologias. 

Assim, são definidos alguns conceitos que estão relacionados a este assunto:  

 Recalque diferencial (Δρ): acontece quando há diferença entre o recalque de dois pontos 

da fundação (ver Figura 3).  
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 Recalque diferencial específico (Δρ /l): é a relação entre o recalque diferencial e a 

distância horizontal “l” de dois pontos da fundação.  

 Recalque total (δ): é o recalque final da estrutura analisada.  

Figura 3: Recalque diferencial nas estruturas (FABRICIO; ROSSIGNOLO, 2002). 

 

Mesmo com as melhorias nos métodos de cálculo, ainda existem alguns fatores que interferem 

na exatidão das previsões, tais como: 

 Heterogeneidade do solo: na maioria dos casos as previsões são feitas considerando o 

perfil do solo formado pelos resultados dos ensaios de campo. Porém, podem haver 

peculiaridades que não são identificadas nesses ensaios.  

 Variação nas cargas previstas: em alguns casos ocorrem cargas acidentais que não foram 

previstas em projeto, e acontece uma redistribuição dos esforços na estrutura. 

 Imprecisão nos métodos de cálculo: apesar dos avanços matemáticos e no campo da 

computação, ainda não existem métodos 100% exatos. 

Embora os recalques aconteçam a partir do momento em que a fundação é carregada, existem 

alguns fatores que podem provocar recalques inesperados. Alves (2013) cita alguns deles:  

 Rebaixamento do lençol freático: geralmente quando existe camadas de solo 

compressível, que gera o aumento das tensões efetivas, independentemente da 

ocorrência de carregamentos externos.  
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 Solos colapsíveis: esse tipo de solo apresenta um alto índice de vazios, e é normal 

acontecer rupturas bruscas, devido à quebra da cimentação frágil e irregular dos grãos 

quando saturados. 

 Escavações em áreas próximas à fundação: apesar da implantação de estruturas de 

contenção, é possível que aconteçam movimentos de solo, que podem gerar recalques 

nas fundações próximas.  

 Vibrações: podem ser geradas pelo tráfego de veículos, pela utilização de rolos-

compactadores e pela ação dos bate-estacas.  

2.3 CÁLCULO DE RECALQUE 

Existem vários métodos para o cálculo de recalque. No presente trabalho serão apresentados 

alguns métodos para o cálculo do recalque de fundações rasas e mistas.  

2.3.1 Solução de Fadum (1948) 

Para o cálculo dos recalques, o método de Fadum adota que o solo é um meio elástico, e que 

ele está sofrendo um carregamento uniformemente distribuído numa área retangular. Partindo 

disso, ele calculou as tensões num ponto localizado num dos vértices da área carregada. Para 

uma maior precisão no cálculo, o solo abaixo do carregamento é dividido em várias camadas 

com espessura Δz, onde z é a profundidade média de cada camada; “a” e “b” são as dimensões 

da área carregada, e “σ0” é a tensão inicial no solo na área de contato com a fundação. Com 

esses dados, é possível utilizar as seguintes equações para encontrar os parâmetros m e n:  

m = 
b

z
            (2.1) 

n=
a

z
            (2.2) 

Com esses valores, é possível encontrar a constante “Iσ” com o auxílio do ábaco representado 

na Figura 4, a seguir:  
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Figura 4: Valores de “Iσ” em função de m e n – modificado (PINTO, 2006). 

 

Encontrado o valor de “Iσ”, pode-se calcular o acréscimo de tensão “Δσ” com a Equação 2.3.  

Δσ = σ0Iσ           (2.3) 

Para calcular o recalque “Δρ” é apresentada a Equação 2.4. O somatório dos Δρ de todas as 

camadas representa o recalque final.   

Δρ =  
Δσ Δz

𝐸
           (2.4) 

Onde:  

Δρ: é o recalque em cada camada; 
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Δσ: é o acréscimo de tensão em cada camada; 

Δz: é a espessura de cada camada; e  

E: é o módulo de elasticidade da camada. 

Este método é válido para fundações flexíveis. Caso seja necessário fazer a estimativa do 

recalque para uma fundação rígida, é preciso multiplicar os valores encontrados pelo fator de 

redução Fr, conforme a Equação 2.5 (VELLOSO & LOPES, 2002). 

ρ𝑟 = F𝑟ρ0           (2.5) 

Onde:  

𝜌𝑟: é o recalque da fundação rígida; 

𝜌0: é o recalque calculado por meio da solução de Fadum; e 

Fr: é o fator redutor que varia entre 0,80 e 0,85. 

Este método pode ser utilizado para o cálculo do recalque do elemento de fundação, mas 

também pode ser utilizado para o cálculo do recalque de um elemento, causado por uma 

fundação vizinha. Para que isso possa ser feito, é necessário definir um ponto I, fora da área 

carregada, e determinar uma área retangular, na qual o ponto I seja um dos vértices, como está 

representado na Figura 5. Assim, é feita a divisão das áreas, e se calcula os valores de m, n, Iσ. 

No cálculo final de Δσ, faz-se o somatório dos efeitos (PINTO, 2006).  

 Figura 5: Aplicação de Fadum para qualquer região (PINTO, 2006).  
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2.3.2 Método dos Elementos de Contorno (MEC) 

O Método dos Elementos de Contorno surgiu em 1968, para auxiliar a resolução de equações 

integrais, diferenciais, e alguns problemas físicos particulares (FERNANDES, 1998). Este 

método é muito utilizado na engenharia civil, principalmente para a análise de placas, de 

vibrações, variação de temperatura, deslocamentos transversais e rotações.  

 Segundo Sales (2000), o método dos elementos de contorno baseia-se em encontrar a solução 

para um conjunto de equações integrais, nas quais são discretizados somente os elementos de 

contorno do problema. Primeiro busca-se a solução para os contornos do problema, e depois 

são inferidos valores nos pontos de domínio.  

2.3.3 Método dos Elementos Finitos (MEF) 

O método dos elementos finitos é caracterizado por um conjunto de equações diferenciais ou 

integrais nas quais a distribuição espacial das variáveis inerentes deve ser calculada, como 

forma de resolver o problema (BITTENCOURT, 2012). Os elementos finitos são pequenas 

divisões, que ao se unirem formam o domínio da estrutura.  

Bittencourt (2012) utilizou este método para criar uma Ferramenta Numérica para Análise de 

Fundações (FENF). Esta ferramenta foi criada para auxiliar o estudo de fundações em radier 

estaqueado. Como resultado das análises do programa têm-se as tensões, deformações, 

deslocamentos, esforços normais e cortantes, e também ele possui um algoritmo que identifica 

a melhor combinação de altura do bloco, comprimento e seção das estacas.  

2.3.4 Métodos Híbridos 

Apesar de apresentar bons resultados, o MEC e o MEF possuem vantagens e desvantagens. 

Para um melhor proveito das duas ferramentas, alguns autores resolveram mesclar os dois, 

criando, assim, métodos de análise híbridos, na busca de resultados com maior acurácia.  

Os pioneiros a criarem um programa híbrido foram Hain & Lee (1978 apud SALES, 2000). 

Eles utilizaram o MEF para discretizar o radier em elementos finitos, e o MEC para analisar o 

conjunto solo-estacas.  
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O programa GARP, criado por Poulos (1994), utiliza o método dos elementos finitos para 

analisar o radier, e a teoria da elasticidade para a análise das estacas e solo. Para o cálculo dos 

recalques, considera-se que as estacas funcionam como molas equivalentes, nas quais todas as 

interações (estaca-estaca; estaca-superfície de solo; carga superficial-estaca; carga superficial-

superfície do solo) são consideradas por meio da superposição dos campos de deformação 

(SALES, 2000). Este foi o método escolhido para a previsão de recalques.  

2.3.5 Fundações Compensadas 

Com o crescimento do número de arranha-céus pelo mundo, tornou-se muito comum que as 

edificações utilizem cada vez mais seus subsolos, resultando em projetos com vários níveis 

abaixo do nível do solo. As fundações compensadas surgiram como uma forma de trabalhar 

melhor com essas situações. O termo “compensado” vem das fundações nas quais a influência 

da escavação prévia é considerada para o desenvolvimento do seu projeto. O primeiro estudo 

sobre o tema surgiu com Zeevaert (1957), que apresentou a solução de radiers estaqueados 

compensados para o solo argiloso vulcânico da Cidade do México, e conseguiu um bom 

desempenho, com um baixo custo (SALES et al., 2010).   

Poulos (2005) enumerou algumas vantagens de utilizar fundações do tipo radier estaqueado 

compensado: 

 A fundação compensada apresenta um recalque menor, quando comparada com uma 

fundação “normal” (sem considerar a escavação). 

 As estacas recebem uma proporção menor do carregamento do que quando comparadas 

a uma fundação não compensada. Deste modo, o radier consegue ser mais efetivo.  

 O recalque diferencial entre a fundação e o solo é menor quando comparado a uma 

fundação não compensada. Em alguns casos, a consolidação do solo pode ser 

responsável para a perca de contato entre o radier e o solo, o que resulta na transferência 

de todo o carregamento para as estacas de extremidade, algo que pode trazer problemas 

e patologias para a edificação.  

O processo de escavação e instalação da fundação deve ser analisado para cada situação. Em 

alguns casos, a instalação da estaca pode se dar a partir do nível do solo, e depois acontece a 

escavação (Figura 6a), enquanto em outros casos, quando é necessário atingir níveis mais 

profundos, a escavação pode ser executada primeiro, para depois acontecer a instalação da 
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estaca (Figura 6b). A presença do lençol freático também influencia nessa escolha (SALES et 

al., 2010).   

Figura 6: Diferentes processos de construção de radier estaqueado (a) Instalação das estacas antes da escavação 

(b) Instalação das estacas após a escavação (SALES et al., 2010). 

 

A retirada do solo durante a escavação reduz sua tensão efetiva vertical. Essa redução deixa o 

solo em seu estado pré-adensado, reduzindo também sua compressibilidade. Por isso, os ensaios 

SPT e CPT não conseguem descrever bem o comportamento do solo, dependendo de 

parâmetros de recarregamento do solo. Para contornar isso, Poulos (2005) considerou que o 

módulo de elasticidade do solo nesta situação pode ser majorado em 5 vezes o módulo inicial, 

para uma profundidade igual a altura H de escavação, como pode ser visto na Figura 7. 
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Figura 7: Sugestão para o módulo de elasticidade do solo na escavação (SALES et al., 2010). 

 

Geralmente, para a análise, são considerados três estágios: no primeiro, é considerado que o 

solo ainda é pré-adensado, e então é aplicada uma carga que é menor que o peso do solo retirado, 

o que resulta num recalque menor neste estágio, o que é devido à condição pré-adensada do 

solo. Já no segundo estágio, o carregamento iguala-se e passa o peso do solo; sendo assim, o 

solo comporta-se como normalmente adensado, e o recalque deste estágio é calculado por meio 

da diferença entre a carga aplicada e o peso da escavação. Por fim, no terceiro estágio é 

observado o período de consolidação do solo, e o recalque é calculado considerando a condição 

drenada (SALES et al., 2010).   
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CAPÍTULO 3 

3. METODOLOGIA 

3.1 ESTUDOS DE CASO – EDIFÍCIO ALTO EM GOIÂNIA 

A fundação em estudo neste trabalho, pertence a um edifício alto que ainda está na fase de 

construção, localizado no Setor Bueno, na cidade de Goiânia-GO, região Centro-Oeste do país. 

A Figura 8 apresenta uma foto de como era o canteiro de obras no estágio inicial da construção. 

É possível ver que não existiam edifícios altos nos arredores da obra, o que influencia 

diretamente no comportamento do solo e dos recalques. 

Figura 8: Canteiro de obras no início da construção. 

 

O edifício será uma torre única, construída em estrutura convencional de concreto, alvenaria de 

vedação em blocos cerâmicos. Ele possuirá 34 pavimentos, sendo 3 pavimentos de subsolo, três 

pavimentos de mezanino (duas garagens e um de lazer), 26 pavimentos tipos, e um pavimento 

com quatro penthouses, casa de máquinas, barrilete e reservatório superior. 

Antes do início das obras foram realizadas investigações de solo do tipo sondagens SPT - 

Standard Penetration Test. Foram realizados três furos de sondagem, perfurados com 

circulação de água. Foi realizado um furo próximo ao arruamento (SP-02), um furo na região 
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central do lote (SP-01), e por fim um furo próximo à divisa do fundo do lote (SP-03). A Figura 

9 apresenta mais detalhes da locação de cada furo realizado.  

Figura 9: Locação dos pontos de sondagem. 

 

Por meio das sondagens, anexo A, foi levantado a resistência à penetração do amostrador, a 

estratificação do solo e a profundidade de nível d’água. Os furos alcançaram cerca de 35 metros 

de profundidade, encontrando a presença de água entre 7,5 e 8,5 metros. Após a análise dos 

resultados das sondagens foi possível afirmar que os perfis de solo são similares, sendo de 0 a 

3 metros de argila arenosa, de 3 a 5 metros de pedregulho de quartzo friável, de 5 a 30 metros 

de silte arenoso com compacidade variando de pouco compacta até compacta. O solo 

impenetrável foi encontrado a partir de 35 metros.  

Foi realizada uma escavação de aproximadamente 13,50 metros. Deste modo, as fundações 

foram dimensionadas para se apoiar no solo do tipo silte arenoso com compacidade variando 

de pouco compacta até compacta. A fundação adotada neste empreendimento consiste em 

sapatas com tamanhos e alturas variados. A locação dos elementos da fundação pode ser vista 

na Figura 10. 
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Figura 10: Locação das fundações. 
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3.2 GARP – GEOTECHNICAL ANALYSIS OF RAFT WITH PILES 

O método de cálculo de recalque nas fundações foi o software GARP - Geotechnical Analysis 

of Raft with Piles. Este programa foi criado por Poulos (1994), cujo funcionamento se baseia 

em um método híbrido no qual o elemento de fundação (radier, bloco ou sapata) é analisado 

pelo Método dos Elementos Finitos, enquanto as estacas, juntamente com o solo, são analisadas 

pela Teoria da Elasticidade e pelo Princípio da interação dos efeitos (SALES, 2000).  

O elemento de fundação superficial é analisado no programa por meio do método de elementos 

finitos como placas, enquanto o comportamento das estacas é admitido como semelhante à de 

molas não lineares que interagem entre si (SMALL & POULOS, 2007). O programa assume 

que as estacas trabalham como molas equivalentes, e realiza a análise das interações entre os 

elementos, considerando as superposições dos efeitos. As interações analisadas são: i) estaca x 

estaca, ii) estaca x superfície de solo, iii) carga superficial x estaca e iv) carga superficial x 

superfície do solo (SALES, 2000). 

Para realizar o cálculo dos recalques, o GARP necessita de algumas informações, no caso dados 

de entrada. Ele considera: i) a heterogeneidade do solo, ii) a limitação de tensão admissível no 

contato fundação-solo, iii) estacas com resposta não-linear e limite de capacidade de carga na 

compressão e tração, iv) estacas com diferentes propriedades mecânicas dentro do mesmo 

sistema de fundação, v) possibilidade de aplicação de carregamentos distribuídos, concentrados 

e momentos em duas direções, e vi) a introdução de campos de deformação do solo que simulam 

os efeitos de consolidação e expansão do solo (SALES, 2000). 

A entrada dos dados no programa inicia-se com a definição de uma malha bidimensional, com 

vários nós, nos quais podem ser inseridas as estacas, carregamentos pontuais, momentos, etc. 

Partindo da definição da malha, é possível adicionar vários carregamentos pontuais, 

distribuídos, e momentos nas direções x e y, na fundação superficial, ilustrando o que está 

acontecendo na interface de chegada do pilar. Além disso, é definida a espessura do elemento 

de fundação.  

Deve-se então adicionar os dados de entrada referente à fundação e ao solo. O programa abre a 

opção de adicionar os dados para várias camadas do solo, como, por exemplo, i) a profundidade 

de cada camada, ii) o módulo de elasticidade, iii) o coeficiente de Poisson, iv) a quantidade de 

subcamadas a serem analisadas, entre outros. Ele também abre a opção de adicionar as 
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propriedades dos elementos de fundação como: i) a quantidade de estacas, ii) os fatores de 

interação entre os elementos, e iii) a rigidez das estacas. Após a entrada de todos os dados, ele 

realiza os cálculos e disponibiliza os resultados de forma gráfica, ou por meio de um output 

detalhado. 

3.3 A ENTRADA DE DADOS NO GARP E AS DEFINIÇÕES DOS 

PARÂMETROS DE ESTUDO 

Neste tópico são apresentados os parâmetros adotados para o cálculo de previsão dos recalques, 

e o passo a passo do uso do GARP.  

3.3.1 Definição da malha de estudo 

O primeiro passo a ser dado para iniciar o uso do GARP é criar a malha de estudo, que se baseia 

no terreno, na locação das fundações e dos pilares da edificação. O programa fornece uma tela 

de entrada, onde são adicionadas as coordenadas x e y, na qual são definidos os limites do 

terreno, e as divisões necessárias para que seja possível para locar os elementos posteriormente, 

como pode ser visto na Figura 11.  

Figura 11: Tela de entrada das coordenadas de definição da malha. 
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Entretanto, o programa é limitado a um certo número máximo de linhas e colunas, e por isso é 

preciso definir quais pontos são mais importantes e que devem ser representados na malha. 

Como diretriz do estudo, definiu-se que seria preciso indicar as faces das fundações e dos 

pilares. Desta forma, foi obtida uma malha que era composta pela aproximação do tamanho do 

terreno (30 m x 60 m), fundações, pilares e solo. Na primeira tentativa obteve-se uma malha 

muito carregada, e para resolver este problema foram feitos ajustes, de forma a aproveitar 

algumas linhas que estavam muito próximas, com uma diferença de até 0,20 m. Estes ajustes 

foram feitos mantendo sempre a proporção de tamanho, de modo a evitar que o centro de massa 

das sapatas e pilares se deslocasse. Com isso, atingiu-se o resultado de 76 x 66 linhas. A malha 

final pode ser vista na Figura 12.  

Figura 12: Malha final. 

 

3.3.2 Espessura dos elementos 

Com a malha definida é hora de adicionar os dados das fundações e pilares no programa. Os 

elementos foram locados na malha, e então deve-se inserir a espessura de cada um. As alturas 

de algumas sapatas eram variáveis, como pode ser visto na Figura 13, e por isso foi estipulado 

um hmédio que está representado na Tabela 2. Para os trechos onde se tem apenas solo, foi 

adotado uma espessura muito pequena (0,01 m). A tela do programa que ilustra a locação das 

fundações e as diversas espessuras, pode ser vista na Figura 14. 
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Figura 13: Detalhamento esquemático das sapatas. 

 

Tabela 2: Alturas médias adotadas para cada sapata. 

Sapata h0 (m) h (m) hméd (m)  

SP1 0,45 1,60 1,025 

SP2 0,50 1,70 1,10 

SP3 0,55 1,75 1,15 

SP4+SP7 0,65 1,50 1,075 

SP5 0,50 1,70 1,10 

SP6 0,40 1,30 0,85 

SP8 1,00 1,80 1,40 

SP9, SP19, SP23 0,70 1,40 1,05 

SP10, SP14, SP18 2,10 2,10 2,10 

SP11, SP15, SP16, SP22 2,00 2,00 2,00 

SP12, SP13, SP21 2,10 2,10 2,10 

SP17, SP20 1,05 2,50 1,775 

SP24, SP30 0,65 1,50 1,075 

SP25 1,00 1,80 1,40 

SP26 0,40 1,30 0,85 

SP27 0,45 1,60 1,025 

SP28 0,50 1,70 1,10 

SP29 0,55 1,75 1,15 

SP31 0,50 1,70 1,10 
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Figura 14: Definição da espessura de cada elemento de fundação da obra. 

 

3.3.2 Carregamentos e momentos 

Continuando com a entrada dos dados, é preciso adicionar os carregamentos, que podem ser 

pontuais ou distribuídos. Além disso, também foi necessário adicionar as cargas de momento 

na fundação. No estudo foi considerada a influência de fundações compensadas, e para isso foi 

necessário calcular o peso total da escavação. Foi considerada a escavação de uma área de 30 

m x 60 m, com uma profundidade de 13,5 m. Por não ter informações do peso específico do 

solo, adotou-se um γd = 15 kN/m³, por se tratar de um silte argiloso. Assim, obteve-se um peso 

de escavação de Nescav = 364.500 kN, totalizando aproximadamente 47% do carregamento total 

da obra.  

Partindo disso, foram definidos quatro tipos de carregamentos:  

 i) SITUAÇÃO “A”: Representa o carregamento zero, ou seja, recalque zero;   

 ii) SITUAÇÃO “B”: Representa aproximadamente 47% do carregamento total do 

edifício. Avaliando a condição de fundação compensada, é o valor no qual o peso da 

construção se iguala ao valor do peso do solo, sendo considerado como o primeiro 

estágio de carregamento;  

 iii) SITUAÇÃO “C”: Representa 50% do carregamento total do edifício. Avaliando a 

condição de fundação compensada, é um acréscimo de aproximadamente 3% no peso 

total da construção, iniciando o segundo estágio de carregamento; e  

 iv) SITUAÇÃO “D”: Representa 100% do carregamento total do edifício. Avaliando a 

condição de fundação compensada, é o final do segundo estágio. O terceiro estágio não 

foi contemplado neste estudo.  
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É importante ressaltar que os momentos aplicados em cada caso também foram aplicados 

proporcionalmente, assim como os carregamentos distribuídos. A tela do programa que 

representa os carregamentos pode ser vista na Figura 15. 

Figura 15: Definição dos carregamentos (cargas em kN/m²). 

 

Todavia, é necessário tomar cuidado com o sentido dos momentos no programa, pois ele é um 

programa australiano, que utiliza uma convenção diferente da “regra da mão direita” como é 

comum no Brasil. A Tabela 3 ilustra a mudança de sentidos que deve ser adotada antes de inserir 

os valores no GARP.  

Tabela 3: Mudança no sentido dos momentos. 

Convencional GARP 

Mx positivo My negativo 

My positivo Mx positivo 

A construtora forneceu os dados de carregamento permanente, acidental, esforços de vento e os 

momentos. As cargas utilizadas estão representadas no Tabela 4. 

Tabela 4: Carregamentos estudados. 

 

Pilar  Tensão 

Total (KPa) 

Tensão CASO 

B (KPa) 

Tensão CASO 

C (KPa) 

Tensão CASO 

D (KPa) 

Mx 

(kN.m) 

My 

(kN.m) 

PA1 26186,54 12333,86 759,41 13852,68 303,72 0,34 

PA2 30531,29 14380,24 885,41 16151,05 280,48 15,87 

PA3 32042,50 15092,02 929,23 16950,48 376,07 21,07 

PA4 20220,39 9523,80 586,39 10696,58 208,46 17,18 

PA5 28339,87 13348,08 821,86 14991,79 10,2 18,93 

PA6 18141,70 8544,74 526,11 9596,96 276,90 7,81 
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3.3.3 Parâmetros da fundação e do solo 

Após a entrada dos dados das fundações, inicia-se a etapa de definir as propriedades das 

camadas do solo. Para a fundação é necessário definir qual o coeficiente de Poisson e o módulo 

de elasticidade, que dependem do tipo de concreto utilizado. Foi adotado um módulo de 

elasticidade de 25 MPa e um coeficiente de Poisson de 0,2 para as fundações.  

Para o solo, é necessário informar qual a sua resistência à compressão, a quantidade e a 

espessura das camadas que devem ser analisadas, o número de subcamadas de deverão ser 

consideradas, o módulo de elasticidade e, por fim, o coeficiente de Poisson.  

Foi considerado o estudo do solo até 40 metros de profundidade. Para que isso fosse possível, 

a sondagem teve que ser extrapolada até se atingir este valor. Considerando que o ensaio atingiu 

o impenetrável na última camada apresentada, considerou-se que o Nspt para as camadas 

Pilar  Tensão 

Total (KPa) 

Tensão CASO 

B (KPa) 

Tensão CASO 

C (KPa) 

Tensão CASO 

D (KPa) 

Mx 

(kN.m) 

My 

(kN.m) 

PA7 25389,08 11958,26 736,28 13430,82 417,09 22,98 

PA8 33495,93 15776,59 971,38 17719,35 388,92 11,61 

PA9 32224,00 15177,50 934,50 17046,50 1 1,00 

PA10 25658,70 12085,25 744,10 13573,45 28,96 54,03 

PA11 19097,22 8994,79 553,82 10102,43 32,58 104,11 

PA12 19312,17 9096,03 560,05 10216,14 26,11 149,67 

PA13 18732,94 8823,22 543,26 9909,73 21,02 127,76 

PA14 16243,32 7650,60 471,06 8592,71 67,6 140,73 

PA15 29125,00 13717,88 844,63 15407,13 48,61 74,81 

PA16 9368,42 4412,53 271,68 4955,89 14837,88 747,01 

PA17 27017,77 12725,37 783,52 14292,40 5,18 189,60 

PA18 13470,81 6344,75 390,65 7126,06 5311,32 3756,51 

PA19 21371,43 10065,94 619,77 11305,49 38,95 113,11 

PA20 30484,75 14358,32 884,06 16126,43 53,89 340,57 

PA21 12830,43 6043,13 372,08 6787,30 10790,04 4594,34 

PA22 22825,00 10750,58 661,93 12074,43 20,78 46,39 

PA23 31872,00 15011,71 924,29 16860,29 1 1,00 

PA24 27526,13 12964,81 798,26 14561,32 333,68 20,85 

PA25 33426,25 15743,76 969,36 17682,49 278,14 3,74 

PA26 17793,26 8380,63 516,00 9412,64 191,19 4,46 

PA27 29315,73 13807,71 850,16 15508,02 271,86 6,50 

PA28 32388,96 15255,20 939,28 17133,76 247,85 7,34 

PA29 33085,23 15583,15 959,47 17502,09 399,26 12,01 

PA30 21204,48 9987,31 614,93 11217,17 220,29 18,58 

PA31 31581,70 14874,98 915,87 16706,72 11,74 16,15 
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subsequentes, até atingir 40 metros de profundidade, seria de 50. Os valores médios de Nspt são 

apresentados na Tabela 5. Partindo dos valores de Nspt de cada metro, foram encontrados valores 

médios de módulo de elasticidade, também de cada metro, por meio da Equação 3.1 

(MAGALHÃES, 2005). 

Es = C * NSPT           (3.1) 

Onde: 

 Es = módulo de elasticidade calculado; 

 C = coeficiente de conversão (o valor adotado foi C = 3).  

Partindo disso, foram definidas 7 camadas com as espessuras representadas na Figura 16, e cada 

camada foi subdivida em 10 subcamadas. O coeficiente de Poisson adotado para o solo foi de 

0,3 e para não limitar a análise do programa, entrou-se com um valor de resistência à 

compressão do solo muito alto.  

Por motivos de análise da fundação compensada, as condições do solo foram divididas em dois 

casos, ‘‘Solo Modificado” e o “Solo Normal”. O módulo de elasticidade do “Solo Normal” foi 

calculado por meio do valor médio do Módulo de Elasticidade (Es) da camada analisada. Esta 

condição de solo foi utilizada para as situações A, C e D.  

O Módulo de Elasticidade do “Solo Modificado” foi calculado por meio da consideração 

apresentada na Figura 7, de que o Módulo de Elasticidade respeita a proporção 5 vezes o módulo 

de elasticidade inicial para a profundidade de solo igual a profundidade de escavação (13,50m). 

Esta condição de solo foi utilizada na situação B. 

Tabela 5: Valores de Nspt médio e módulo de elasticidade utilizados. 

Prof. 

(m) 

Nspt 

Médio 

Módulo de Elasticidade  

Es (kPa) 

Solo Normal 

E0 (MPa) 

Solo Modificado 

E1 (MPa) 

13,5-14 14,00 42000 

43000 205444 14 13,00 39000 

15 16,00 48000 

16 17,33 52000 

60000 246667 17 19,67 59000 

18 23,00 69000 

19 24,33 73000 

91000 266259 20 27,33 82000 

21 30,33 91000 
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Prof. 

(m) 

Nspt 

Médio 

Módulo de Elasticidade  

Es (kPa) 

Solo Normal 

E0 (MPa) 

Solo Modificado E1 

(MPa) 

22 31,67 95000 
91000 266259 

23 38,00 114000 

24 38,67 116000 

126500 201463 
25 39,00 117000 

26 46,67 140000 

27 44,33 133000 

28 43,00 129000 

117750 117750 
29 44,33 133000 

30 37,67 113000 

31 32,00 96000 

32 34,00 102000 
117000 117000 

33 44,00 132000 

34 43,00 129000 

145286 145286 

35 46,00 138000 

36 50,00 150000 

37 50,00 150000 

38 50,00 150000 

39 50,00 150000 

40 50,00 150000 

Figura 16: Tela de Propriedades do solo e da fundação superficial.  
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3.3.4 Parâmetros das estacas 

O programa traz ainda a janela de entrada das configurações de estacas. Podem ser adicionados 

vários tipos de estacas, de vários comprimentos, diâmetros, rigidezes e fatores de interação 

entre as estacas (alfa). Após a entrada das propriedades das estacas é preciso locá-las 

manualmente na malha. Por motivos de comparação dos resultados, foi decidido adicionar 

estacas do tipo raiz, pois é o tipo de estaca mais indicado para a obra em estudo – que já está 

com as fundações executadas – de 0,31 m de diâmetro, e 10 m de profundidade.  

Foram definidas cinco casos distintos, conforme a Figura 17:  

 CASO “zero”: Representa a situação sem adição de nenhuma estaca, com 100% do 

carregamento e sem considerar a escavação. 

 CASO “1”: Representa a situação sem adição de nenhuma estaca. 

 CASO “2”: Representa a situação com a adição de 417 estacas, respeitando 0,15 m de 

distância das extremidades, e uma distância entre estacas de no mínimo 1,0 m.  

 CASO “3”: Representa a situação com 218 estacas, respeitando 0,15 m de distância das 

extremidades, e uma distância entre estacas de no mínimo 1,0 m. 

 CASO “4”: Representa a situação onde somente as fundações centrais possuem estacas 

(238), enquanto as fundações periféricas adjacentes ao maior lado do terreno, não 

possuem nenhuma estaca.  

Figura 17: Representação da locação das estacas (a) Caso Zero e Caso 1, (b) Caso 2, (c) Caso 3, (d) Caso 4. 
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A Figura 18 mostra a janela de entrada dos dados das estacas. Além disso, foi necessário definir 

os fatores de interação entre estacas (alfa). Para tanto, foi utilizado o software DEFPIG – 

Deformation Analysis of Pile Groups, ele forneceu como resultado de 13 valores de interação 
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entre estacas (alfa), para diferentes espaçamentos entre as mesmas. Esses fatores dependem do 

espaçamento entre cada estaca, e também do diâmetro adotado. Por meio do DEFPIG também 

foi possível definir a rigidez do topo da estaca. Tanto o parâmetro alfa, quanto a rigidez foram 

calculados para o “Solo Normal” e também para o “Solo Modificado”. 

Figura 18: Tela de Propriedades das estacas. 

 

Finalizada a etapa de entrada dos dados, foi possível executar o programa, conseguindo vários 

resultados, como: i) valores de momentos internos, ii) o valor de carga suportado por cada 

estaca, iii) a previsão de recalques, iv) a deformação da fundação, entre outros. 

 

 



 

 

J.C.N.RAUECKER Capítulo 4 

CAPÍTULO 4 

4. RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos para cada situação citada no capítulo 

anterior, de acordo com a situação do solo, nível de carregamento e quantidade de estacas. O 

perfil de recalques foi estudado a partir de dois cortes, como pode ser visto na Figura 19. O 

corte AA’ traz as informações do perfil de recalque dos pilares P17, P20, P21, P15, P16, P18 e 

P19. Já o corte BB’ traz as informações dos pilares P4, P12, P21 e P30. Essas regiões foram 

escolhidas após analisar os resultados apresentados graficamente pelo programa, pois elas 

apresentaram os maiores recalques, dentro da malha de estudo. 

Figura 19: Corte AA’ e BB’ na planta baixa das fundações. 

 

4.1 O EFEITO DA ESCAVAÇÃO 

Para o estudo dos efeitos da escavação nos recalques, foi feita a comparação entre o Caso Zero 

e o Caso 1.  
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 CASO ZERO 

Na primeira análise de resultado (Caso Zero), foram desconsiderados os efeitos da escavação, 

o carregamento considerado foi rápido e de 100% do carregamento total previsto, não foram 

adicionadas estacas. Além disso, foi considerado, para fins de cálculo, o solo na condição 

“normal”. Ao rodar o programa, ele nos forneceu os resultados apresentados na Figura 20. 

Figura 20: Recalques para o Caso Zero no GARP. 

 

Analisando a Figura 20, percebe-se que os valores de recalque foram maiores na região central 

do terreno, onde estão localizadas as maiores sapatas, que também são as mais carregadas. O 

recalque máximo foi de aproximadamente 70 mm, em algum ponto da região azul escura. Existe 

uma certa simetria entre os recalques, que pode ser explicada pelo fato das fundações também 

apresentarem certa simetria na forma, disposição e em seu carregamento. Os recalques dos 

pilares no corte AA’ e BB’ podem ser vistos na Tabela 6. 

Tabela 6: Valores de recalque para o caso zero. 

CASO Zero 

Corte AA' Corte BB' 

 
Posição 

em x (m) 

Recalque 

(mm) 
 

Posição 

em y 

(m) 

Recalque 

(mm) 

P17 6,515 46,32 P4 23,02 48,985 

P20 10,28 54,075 P12 17,285 59,505 

P21 19,785 63,035 P21 13,89 63,035 

P15 28,05 65,305 P30 7,07 52 

P16 33,21 65,22 - - - 

P18 41,965 59,91 - - - 

P19 51,63 54,33 - - - 
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 CASO 1 

Para este caso foi considerada a condição de fundação compensada, com as etapas de 

carregamento de 0%, 47%, 50% e 100%. Além disso, não houve adição de estacas. A análise 

de recalque feita pelo GARP, do Caso 1B, é apresentada na Figura 21. Este caso foi escolhido 

por ilustrar bem a diferença que a consideração dos efeitos da escavação causa nos recalques. 

Outro motivo para a sua escolha é o fato que o programa não consegue armazenar os recalques, 

dessa forma, é preciso somar os recalques de cada caso para encontrar os recalques totais.  

Figura 21: Recalques para o Caso 1B no GARP. 

 

Analisando a Figura 21, percebe-se que os valores de recalque foram maiores na região central 

do terreno, onde estão localizadas as maiores sapatas, que também são as mais carregadas. O 

recalque máximo para o Caso 1B foi de aproximadamente 17 mm, em algum ponto da região 

roxa. Os recalques totais dos pilares no corte AA’ e BB’ são apresentados na Tabela 7. 

Tabela 7: Valores de recalque para o Caso 1. 

CASO 1 

 
Posição 

em x (m) 

Recalque 

(mm) 
 

Posição 

em y (m) 

Recalque 

(mm) 

P17 6,515 35,285 P4 23,02 38,5 

P20 10,28 41,86 P12 17,285 46,81 

P21 19,785 49,51 P21 13,89 49,51 

P15 28,05 51,295 P30 7,07 40,89 

P16 33,21 51,105 - - - 

P18 41,965 47,035 - - - 

P19 51,63 42,17 - - - 
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Observando o recalque total acumulado no Caso 1, é possível perceber que ele diminui de 70 

mm para aproximadamente 52 mm, apenas com a consideração dos efeitos da escavação. Foi 

possível montar dois gráficos mostrando os perfis de recalques nos cortes AA’ e BB’ para os 

casos 1B (carregamento de 47%), 1D (carregamento de 100%) e Zero que podem ser vistos nas 

Figuras 22 e 23. O Caso 1C (carregamento de 50%) não foi mostrado neste gráfico pois os 

valores apresentados ficaram muito próximos dos apresentados pelo caso 1B.  

Figura 22: Perfil de recalques para o corte AA’. 

 

Figura 23: Perfil de recalques para o corte BB’. 
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4.2 INFLUÊNCIA DO REFORÇO COM ESTACAS 

O estudo da influência do reforço com estacas, foi realizado mediante a comparação entre o 

Caso 1 e o Caso 2. Os resultados do Caso 2 são apresentados abaixo, já que os resultados do 

Caso 1 já foram apresentados no item anterior. 

 CASO 2 

As condições adotadas para este caso foram as mesmas do Caso 1. Entretanto, nesta situação 

foram adicionadas 417 estacas, como pode ser visto na Figura 17 (b), distribuídas entre as 

sapatas. Para a locação das estacas, foi respeitada a distância de 0,15 m das extremidades da 

sapata, e no mínimo 1,0 m entre as estacas. Assim como no Caso 1, é apresentada análise de 

recalque do GARP do Caso 2B. Ao rodar o programa, ele nos forneceu os resultados 

apresentados na Figura 24. 

Figura 24: Recalques para o Caso 2B no GARP. 

 

Por meio da Figura 24, percebe-se que os valores de recalque diminuíram em relação ao Caso 

1. O recalque máximo, para o caso 2B, foi de aproximadamente 8,3 mm, em algum ponto da 

região roxa. Este recalque é quase a metade do valor encontrado no caso 1B de 17mm. Os 

recalques totais dos pilares no corte AA’ e BB’ são apresentados na Tabela 8. 
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Tabela 8: Valores de recalque para o Caso 2. 

CASO 2 

 
Posição 

em x (m) 

Recalque 

(mm) 
 

Posição 

em y (m) 

Recalque 

(mm) 

P17 6,515 17,08 P4 23,02 17,929 

P20 10,28 20,568 P12 17,285 22,096 

P21 19,785 23,697 P21 13,89 23,5605 

P15 28,05 23,8215 P30 7,07 19,1405 

P16 33,21 23,4575 - - - 

P18 41,965 21,8565 - - - 

P19 51,63 20,664 - - - 

Comparando o valor máximo encontrado no Caso 2, de aproximadamente 24 mm, com o valor 

máximo encontrado no Caso 1, de aproximadamente 52 mm, pode-se perceber que as estacas 

realmente funcionaram como elementos redutores de recalque, os reduzindo em 46%. Foi 

possível montar dois gráficos mostrando os perfis de recalques nos cortes AA’ e BB’ (para os 

Casos 1 e 2), o quais podem ser vistos nas Figuras 25 e 26, respectivamente.  

Figura 25: Perfil de recalques para o corte AA’. 
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Figura 26: Perfil de recalques para o corte BB’. 

 

4.3 INFLUÊNCIA DO NÚMERO DE ESTACAS 

O estudo da influência do número utilizado de estacas, foi realizado mediante a comparação 

entre o Caso 2 e o Caso 3. Os resultados do Caso 3 são apresentados abaixo, já que os resultados 

do Caso 2 já foram apresentados no item anterior. 

 CASO 3 

As condições para este caso foram as mesmas do Caso 1. Porém, aqui foram adicionadas 218 

estacas, um número de estacas 52% menor que no Caso 2. Para este caso, foi considerado que 

as sapatas já foram executadas, e que no futuro será feito o reforço das fundações. Levando em 

conta que a região central das sapatas é uma região de difícil acesso para o maquinário, foi 

considerado que o local mais acessível para a execução das estacas é na extremidade das 

sapatas, como pode ser visto na Figura 17c. Por isso, foram retiradas a estacas localizadas na 

região central das fundações. Nesta análise também foi respeitada a distância de 0,15 m das 

extremidades da sapata, e de no mínimo 1,0 m entre as estacas.  
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Figura 27: Recalques para o Caso 3B no GARP. 

 

Por meio da Figura 27, percebe-se que os valores de recalque diminuíram muito pouco em 

relação ao Caso 2. O recalque máximo, para a situação 3B, foi de aproximadamente 11 mm, 

em algum ponto da azul. Este recalque é bem próximo ao valor encontrado no caso 2B, de 8 

mm. Os recalques totais dos pilares no corte AA’ e BB’ são apresentados na Tabela 9. 

Tabela 9: Valores de recalque para o caso 3. 

CASO 3 

 
Posição 

em x (m) 
Recalque 

(mm) 
 

Posição 
em y (m) 

Recalque 
(mm) 

P17 6,515 20,17 P4 23,02 23,36 

P20 10,28 24,91 P12 17,285 28,24 

P21 19,785 30,05 P21 13,89 30,05 

P15 28,05 31,09 P30 7,07 24,69 

P16 33,21 30,45 - - - 

P18 41,965 27,89 - - - 

P19 51,63 25,71 - - - 

Comparando o valor máximo encontrado no Caso 3 (aproximadamente 30 mm) com o valor 

máximo encontrado no Caso 2 (aproximadamente 24 mm), pode-se perceber que a redução na 

quantidade de estacas não influenciou tanto na redução do recalque. Foi possível montar dois 

gráficos mostrando os perfis de recalques nos cortes AA’ e BB’ (para os Casos 2 e 3) 

apresentados nas Figuras 28 e 29, respectivamente.  
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Figura 28: Perfil de recalques para o corte AA’. 

 

Figura 29: Perfil de recalques para o corte BB’. 

 

4.4 INFLUÊNCIA DA LOCALIZAÇÃO DAS ESTACAS 

O estudo da influência da localização das estacas, foi realizado mediante a comparação entre o 

Caso 3 e o Caso 4. Os resultados do Caso 4 são apresentados abaixo, já que os resultados do 

Caso 3 já foram apresentados no item anterior. 
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 CASO 4 

As condições para este caso foram as mesmas do Caso 1; porém, aqui foram adicionadas 238 

estacas, uma quantidade aproximada do Caso 3, distribuídas entre as sapatas. Neste caso, foi 

considerado que somente as fundações centrais iriam receber o reforço com estacas. Deste 

modo, as fundações centrais receberam a mesma quantidade de estacas do Caso 2, porém, as 

fundações periféricas, adjacentes ao maior lado do terreno, não receberam o reforço com 

estacas, como está representado na Figura 17d.  

Figura 30: Recalques para o Caso 4B no GARP. 

 

O recalque máximo do Caso 4B foi de aproximadamente 12 mm, em algum ponto da região 

azul claro. Comparando este valor com o encontrado no caso 3B (11 mm), é possível afirmar 

que num certo momento a quantidade de estacas para de influenciar tanto na redução do 

recalque. Os recalques totais dos pilares no corte AA’ e BB’ são apresentados na Tabela 10. 

Tabela 10: Valores de recalque para o Caso 4. 

CASO 4 

  Posição 

em x (m) 

Recalque 

(mm) 

  Posição 

em y (m) 

Recalque 

(mm) 

P17 6,515 21,525 P4 23,02 28,58 

P20 10,28 25,875 P12 17,285 28,525 

P21 19,785 30,075 P21 13,89 30,075 

P15 28,05 30,295 P30 7,07 30,165 

P16 33,21 29,915 - - - 

P18 41,965 27,865 - - - 

P19 51,63 25,085 - - - 
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Analisando a Tabela 10 é possível perceber que o valor máximo de recalque encontrado no 

Caso 4 é de aproximadamente 30 mm, igualando-se ao valor máximo de recalque encontrado 

no Caso 3. Foi possível montar dois gráficos mostrando os perfis de recalques nos cortes AA’ 

e BB’ (para os casos 3 e 4), que podem ser vistos nas Figuras 31 e 32, respectivamente.  

Figura 31: Perfil de recalques para o corte AA’. 

 

Figura 32: Perfil de recalques para o corte BB’. 

 

 

Observando o corte AA’, percebe-se que as duas situações são bem semelhantes, mesmo 

existindo uma diferença na concentração de estacas nas fundações representadas neste corte. 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00

R
ec

al
q

u
e 

(m
m

)

Terreno (m)

CASO 4 CASO 3

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

R
ec

al
q

u
e 

(m
m

)

Terreno (m)

CASO 4 CASO 3



Previsão do recalque de um edifício alto com fundação em sapata na cidade de Goiânia   53 

 

 

J.C.N.RAUECKER Capítulo 4 

Entretanto, ao observar a situação do corte BB’, pode-se perceber que os pilares de extremidade 

(os quais não tiveram o reforço com estacas), recalcaram mais, em comparação com os pilares 

do Caso 3, que possuíam esse reforço. Partindo disso, é possível encontrar um caso no qual o 

recalque diferencial seja minimizado ao máximo, somente com o estudo da adição ou não de 

estacas nas regiões periféricas, que pode minimizar bastante o custo com reforço.  
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CAPÍTULO 5 

5. CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi feito o estudo das fundações de um edifício alto, ainda em fase de construção, 

localizado na cidade de Goiânia-GO. Mais especificamente, estudou-se o comportamento da 

fundação tipo sapata (com elementos com diversos tamanhos e alturas) considerando várias 

situações de cálculo de recalques. Foi feito o estudo de caso com o reforço em estacas do tipo 

raiz, com vários arranjos. Dos resultados encontrados, destaca-se: 

 Para melhores resultados, é muito importante o uso de uma ferramenta numérica para 

auxiliar os estudos de comportamento de fundações de edifícios de grande porte, como 

o que foi realizado neste trabalho; 

 Considerando-se o estudo da fundação compensada, foi possível concluir que apenas a 

adição das condições desta teoria, e suas respectivas premissas ao projeto, obteve-se 

uma redução de quase 20mm (cerca de 25%) nos recalques esperados para o Caso Zero.  

 Adotando-se a adição de estacas ao projeto, foi confirmada a sua eficiência como 

elemento redutor de recalque, ao passo que foi observado uma redução de 46% nos 

recalques apresentados no Caso 1 para o Caso 2.  

 Foi possível concluir também, que existe uma quantidade limite de estacas que 

influencia na redução dos recalques, uma vez que, reduzindo quase 50% do número de 

estacas, não houve uma redução significativa nos valores encontrados no final da 

previsão.  

 Observando-se o Caso 4, foi possível concluir que a localização das estacas também 

influencia nos recalques encontrados, ao passo que no corte BB’ houve um recalque 

maior nas fundações das periferias, quase não existindo o recalque diferencial das 

fundações.  

Os resultados deste trabalho ilustram também a necessidade da realização de novos estudos 

complementares para as situações que foram identificadas, mas não verificadas, como, por 

exemplo: i) a quantidade ideal de estacas para reduzir significativamente os recalques e ii) a 

melhor localização das estacas para que não ocorram os recalques diferenciais. Outra sugestão 
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seria a comparação dos recalques encontrados com os recalques reais (medidos com 

instrumentação), para a validação da metodologia estudada. Por fim, sugere-se também a 

simulação do comportamento não linear das estacas e o seu efeito nos recalques da fundação. 
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ANEXO A - SONDAGENS 

Figura A 1: Folha 1 do relatório de sondagem do ponto SP-01. 
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Figura A 2: Folha 2 do relatório de sondagem do ponto SP-01. 

 



Previsão do recalque de um edifício alto com fundação em sapata na cidade de Goiânia   62 

 

J.C.N.RAUECKER Anexos 

 

Figura A 3: Folha 1 do relatório de sondagem do ponto SP-02. 
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Figura A 4: Folha 2 do relatório de sondagem do ponto SP-02. 
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Figura A 5: Folha 1 do relatório de sondagem do ponto SP-03. 
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Figura A 6: Folha 2 do relatório de sondagem do ponto SP-03. 

 


