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RESUMO 

 

O engenheiro projetista de estruturas normalmente considera que o solo, elemento que suporta 

as fundações de uma edificação, comporta-se como sendo um maciço indeformável 

permanecendo inalterado após a aplicação do carregamento ao longo do tempo. A prática no 

projeto de fundações indica porém que o solo quando submetido ao carregamento de uma 

edificação se deforma e com isso provoca uma perturbação na estrutura. Este fenômeno é 

denominado Interação Solo-Estrutura e teve os seus efeitos computados para um Galpão 

Metálico Treliçado em Arco Metálico Circular. Foram estudadas as alterações dos esforços e 

tensões nas hastes da estrutura metálica e os deslocamentos verificados nos seus nós. As tensões 

normais na interface sapata-solo e os deslocamentos ocorridos também foram objeto do estudo. 

O procedimento comparou a solução utilizando apoios indeslocáveis com as hipóteses 

admitindo sapatas de várias dimensões computando-se os efeitos da Interação Solo-Estrutura. 

Para a obtenção dos resultados foi efetuada uma modelagem numérica utilizando o Método dos 

Elementos Finitos através do software SAP 2000®. Os resultados encontrados confirmaram a 

estimativa inicial que era a de que, mesmo sapatas com pequenas dimensões suportando grandes 

excentricidades decorrentes de cargas e momentos ainda assim trabalhavam apenas com tensões 

de compressão na interface sapata-solo. 

 

Palavras-chave: Interação solo-estrutura, modelagem, malha, convergência, deslocamentos, 

esforços, tensões.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The structural design engineer normally considers the soil element that supports foundation of 

a building behaves as a undeformable solid remains unchanged after application of the load 

over time. The practice in the design of foundations but indicates that the soil when subjected 

to loading of a building, it deforms and causes a disturbance in the structure. This phenomenon 

is called soil-structure interaction and had their computed for metal shed arch truss metallic 

circular effects. Changes in stresses and strains in the joints of the metal structure and 

displacements recorded on their joints were studied. The normal stress on the footing-soil 

interface and displacements occurred were also the object of the study. The procedure compared 

the solution using immovable supports with hypothesis admitting footing of various sizes by 

computing the effects of Soil-Structure Interaction. To obtain the results was performed a 

numerical modeling using finite element method using SAP 2000® software. The results 

confirmed that the initial estimate was that, even with small dimensions footings supporting 

large loads resulting from eccentricity moments and still involved only compressive stresses on 

the soil-footing interface. 

 

Key-Words: Soil-structure interaction, modeling, mesh, convergence, displacements, strains, 

stresses. 
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Capítulo 1 
 

 

INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE O TEMA 

O engenheiro projetista de estruturas normalmente considera que o solo, elemento que suporta 

as fundações de uma edificação, comporta-se como sendo um maciço indeformável 

permanecendo inalterado após a aplicação do carregamento ao longo do tempo. Por conta dessa 

hipótese, os apoios são projetados para terem comportamento indeslocável não advindo 

portanto esforços adicionais decorrentes de movimentos perturbadores não previstos no cálculo.  

A partir dessas premissas, o procedimento usual na rotina dos projetos de engenharia é que após 

a definição da modulação dos elementos estruturais, as cargas e momentos atuantes ao nível da 

transição estrutura – solo sejam determinados e fornecidos pelo projetista da super-estrutura da 

edificação ao calculista das fundações.  

De posse destes carregamentos, em função das características do solo, se determinam qual   

solução a ser utilizada, seja sob a forma de fundações diretas, fundações sobre estacas ou sobre 

tubulões. Com as magnitudes das cargas e características geológicas dos solos são determinadas 

as cotas de assentamento e áreas dos elementos suporte que irão trabalhar de forma isolada, no 

caso de fundações diretas, ou determinam-se a seção transversal e a profundidade da 

extremidade do elemento que trabalhe por atrito lateral e ponta no caso das estacas e tubulões 

(COLARES, 2006). 

Caso sejam estimados eventuais recalques, em função das propriedades do terreno que suporta 

a edificação, Holanda Júnior (1998) argumenta que esta hipótese também não representa a 

realidade estrutural ao admitir-se no cálculo que cada elemento da fundação possa se deslocar 

independentemente dos demais.  

Na realidade a ligação existente entre a estrutura e o solo que a suporta não é indivisível e 

independente como até então foi pressuposto, ou seja, que cargas e momentos solicitam o solo 

através de elementos de contato (fundações diretas, estacas ou tubulões) e que a partir daí deva 

se proceder o seu dimensionamento em função das características geotécnicas e previsão de 

recalques para cada tipo de solo a receber o carregamento atuante. 



36 

 

Á medida em que a estrutura, ao ser executada, passa a carregar o terreno de fundação que a 

suporta tem-se o início de um mecanismo denominado interação solo-estrutura no qual a 

edificação que carrega o solo através de suas estruturas de contato, sejam estas fundações 

diretas, estacas ou tubulões, passam a ter a magnitude de seus esforços alterados em função da 

mudança de estado das tensões pré-existentes no terreno de fundação, decorrentes da construção 

da edificação (GUSMÃO, 1990).  

Este processo de influência mútua entre a super-estrutura / sistema de fundação tem o seu início 

ainda na fase construtiva continuando até que o estado de equilíbrio seja atingido, onde as 

tensões e deformações passam a se estabilizar seja na estrutura, seja no maciço de solos que a 

suporta (COLARES, 2006). 

Face à existência deste mecanismo que correlaciona tensões e deformações produzidas pelas 

ações de cargas e momentos oriundos da estrutura que está sendo edificada e, as tensões e 

deformações que se verificam no terreno de fundação outrora não solicitado, passa a existir a 

partir daí a um estado único de equilíbrio onde estrutura e solo suporte trabalham como sendo 

um único elemento. Esta interação solo-estrutura fará com que uma mesma edificação com 

mesmo layout estrutural, mesmo carregamento, apresente valores diferentes para reações de 

apoio em função das características peculiares dos maciços de solos que irão suportar seus 

carregamentos (REIS, 2000). 

Devido à existência da interação solo-estrutura, ocorrerá redistribuição de esforços nos 

elementos estruturais, com ênfase nos valores das cargas nos pilares (MEYERHOF,1953; 

CHAMECKI,1955 e 1958; POULOS,1975; AOKI, 1987 apud GUSMÃO,1990). Esta 

redistribuição, como relata Gusmão (1990), depende de fatores como a rigidez relativa 

estrutura-solo e da deformada dos recalques da fundação devendo ser estudada com bastante 

cuidado, pois ao ocorrer, poderá provocar danos na estrutura da edificação. 

É notório no meio técnico, casos de edifícios situados em Santos (SP) e Recife (PE) que tiveram 

pilares periféricos esmagados devido à redistribuição de cargas oriundas do efeito interação-

solo estrutura (GUSMÃO, 1990). 

A prática no projeto de fundações indica que o solo quando submetido ao carregamento se 

deforma e com isso provoca uma perturbação na estrutura. O solo ao se deformar induz esforços 

não previstos na edificação que foi projetada originalmente admitindo que os apoios fossem 

indeslocáveis. A existência dos recalques, função das características ponto a ponto do solo 
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quanto à tensões e deformações verificadas, faz com que forças e momentos sejam despertados 

nas estruturas ora em construção ou já concluídas. A redistribuição de esforços pode provocar 

o surgimento de fissuras em peças como lajes e vigas como também promover o esmagamento 

de pilares (AOKI, 1987; GUSMAO e GUSMÃO FILHO,1991 apud HOLANDA 

JÚNIOR,1998). 

Por conta da não homogeneidade do terreno suporte, o surgimento de recalques e deslocamentos 

angulares nos pontos de contato da fundação com o solo faz com que as reações de apoio, forças 

e momentos tenham seus valores modificados se comparados aos valores esperados de projeto. 

A existência da interação solo-estrutura faz com que seja real configurar os apoios como sendo 

elásticos, deslocáveis, pois o solo ao ter comportamento deformável irá provocar a existência 

de esforços diferentes daqueles calculados admitindo apoios fixos que caracterizariam a 

hipótese do solo ser admitido como rígido (SOUZA; REIS, 2008). 

Ao impor que o solo que suportará a estrutura, não tenha características de tensões e de 

deformações idênticas em toda a sua extensão, o efeito interação solo-estrutura passará a 

interagir com os elementos estruturais da edificação alterando valores de momentos, esforços 

horizontais e verticais em comparação com aqueles inicialmente previstos. 

Para concluir, há de ser entendido que o ato de considerar a interação solo-estrutura no cálculo 

integrado estrutura / solo, irá proporcionar que sejam estimados as formas, os efeitos e as 

intensidades dos recalques diferenciais e a sua interferência quanto à redistribuição dos esforços 

nos elementos estruturais da edificação, fazendo com que seja encontrado um cenário mais 

realista tornando os projetos mais eficientes e confiáveis (IWAMOTO, 2000). 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral deste trabalho científico é o estudo do fenômeno da interação solo-estrutura 

em um galpão metálico treliçado com cobertura em arco metálico circular de forma a 

compreender como a estrutura irá trabalhar ao transferir seu carregamento através de fundações 

diretas a um maciço de solo que não possua condições de plena indeformalidade. 
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos do presente trabalho são encontrar as justificativas que permitam o 

entendimento da realidade verificada no projeto das fundações de estruturas metálicas. Nestas 

estruturas as dimensões das sapatas são projetadas com dimensões bastante reduzidas sendo 

consideradas inaceitáveis pelo fato de que são transmitidas às fundações além de cargas, 

também momentos. As cargas normalmente são de pequeno valor frente ao momento 

desenvolvido pela diferença nos esforços transmitidos pelos montantes verticais da estrutura 

metálica. 

Esta situação provoca uma grande excentricidade fazendo com que se devesse projetar uma 

sapata com grandes dimensões para anular a possibilidade do efeito de descolamento, com o 

surgimento de tensões de tração na interface solo-sapata.  

Para o conhecimento deste mecanismo, foi efetuado o cálculo de um galpão metálico treliçado 

em arco circular com flecha de 5,70 m na parte central e fundações em sapatas isoladas assentes 

à profundidade de 2,00 m, computando-se o efeito da interação solo-estrutura para sapatas com 

várias dimensões. 

1.3 MOTIVAÇÃO 

A motivação para o presente estudo é a real identificação do mecanismo da interação solo-

estrutura quanto à sua interveniência no tocante à segurança estrutural.  

Outro elemento motivador presente neste trabalho, é o desafio de encontrar dentre os modelos 

disponíveis no software SAP 2000® aquele que represente, de maneira realista, as camadas de 

solo onde estarão assentes as sapatas da estrutura metálica. 

Por fim, como elemento motivador de maior ênfase, é a espera que a justificativa pelo qual as 

pequenas dimensões projetadas para as sapatas sejam suficientes, seja o fato de que a interação 

solo-estrutura provoque mecanismos de equilíbrio fazendo com que ocorram apenas tensões 

compressivas na interface sapata-solo, ainda assim menores do que as tensões admissíveis 

calculadas para o solo suporte. 
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Capítulo 1 - Introdução 

Foram apresentadas as considerações iniciais que retratam a importância do estudo da interação 

solo-estrutura quanto aos valores reais dos esforços devidos ao comportamento variável das 

tensões e deformações verdadeiras do solo suporte. Também foram detalhados os objetivos e a 

motivação que levaram à escolha deste tema. 

Capítulo 2 - Revisão bibliográfica  

Teve como enfoque a abordagem de trabalhos desenvolvidos sobre o tema, referente às 

características de tensões e deformações desenvolvidas nos solos, em especial, quanto às 

alterações que ocorrem com a proximidade de carregamentos verticais, horizontais e momentos. 

Foram revistas questões quanto às prescrições normativas, tipos de deslocamentos, danos 

provocados pelos movimentos das fundações, fatores que influenciam a interação solo-

estrutura, métodos para a previsão de recalques e por fim as diversas metodologias adotadas no 

estudo da interação solo-estrutura. 

Capítulo 3 - Estrutura proposta / Sistema indeslocável  

Foi efetuado o cálculo de galpão metálico treliçado em arco circular considerando o sistema 

como indeslocável, sem movimentos na interface sapata-solo, admitindo-se o solo suporte 

como maciço rígido. O carregamento foi definido por norma com a combinação mais 

desfavorável com relação à ação do vento. Foram determinados, utilizando o software SAP 

2000®, os esforços, as tensões e deslocamentos nas hastes e nós da estrutura metálica.  

Com os valores das ações no pilar mais carregado, forças e momentos, foi dimensionada a 

sapata de forma a garantir que ocorram apenas tensões compressivas nos pontos de contato da 

sapata com o solo.  

Por fim, com os parâmetros geotécnicos do perfil do solo utilizado como referência no estudo, 

foi determinada a tensão admissível na cota de assentamento da sapata através da expressão 

desenvolvida por Bowles (1982).    
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Capítulo 4 - Validação da modelagem / Procedimentos 

Traz considerações acerca do software utilizado no estudo, no caso o SAP 2000®, com a 

definição das características dos elementos tipo FRAME® para o processamento da estrutura 

metálica e tipo ASOLID® para o maciço de solo onde as sapatas se apoiam. 

Foi efetuada uma abordagem, de natureza teórica, sobre os conceitos que definem o estado tri-

axial de tensões quanto a tensões e deformações que são despertadas nas três dimensões. O 

estado triplo de tensões foi a peça chave para o desenvolvimento da modelagem através do 

comando ASOLID® com as etapas de extrusão, camada a camada, do solo definido como 

referência no presente estudo. 

As características dimensionais dos materiais envolvidos no estudo (concreto armado, aço e 

solo) foram determinadas em função de parâmetros teóricos normativos e experimentais quando 

foi o caso. Com os resultados de ensaio de prova de carga, utilizado como referencial, em solo 

arenoso procedeu-se a calibração da modelagem com a definição da malha e do maciço do 

entorno do solo. 

Como última etapa deste capítulo foi efetuada a definição do sistema de coordenadas e dos 

limites do maciço do solo utilizado como referência.  

Capítulo 5 -  Novas dimensões das sapatas / Deslocamentos / Esforços / Tensões 

Foram efetuadas várias tentativas na pesquisa das dimensões do sólido ideal, visando a obtenção 

da convergência dos resultados para que se chegasse à precisão que o trabalho científico 

requereu. 

Foram efetuados 4 (quatro) estudos para a escolha das dimensões do sólido e da malha dos 

horizontes que representaram o maciço do solo onde as sapatas estão assentadas. Para estes 

procedimentos foram determinados, através do software SAP2000®, os deslocamentos no topo 

do pilar esquerdo e na interface sapata-solo.  

Também foram tabulados, para cada uma das etapas, os valores do número de nós processados, 

o número de equações de equilíbrio e o número de coeficientes de rigidez não nulos. 
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Com o sólido ideal encontrado, foram definidos os limites dimensionais do maciço no entorno 

das sapatas de forma a garantir a convergência dos resultados dentro dos limites operacionais 

do micro computador utilizado para o processamento do programa. 

Ao final do capítulo foram processados os cálculos para os conjuntos constituídos como único 

elemento estrutural (estrutura metálica + sapatas + maciço de solo) para cada uma das três 

alternativas de dimensões das sapatas. De posse destes resultados foram analisados e discutidos 

os efeitos resultantes na estrutura metálica (esforços, tensões e deslocamentos) e na interface 

sapata-solo (deslocamentos e tensões) para todo o procedimento que levou em consideração a 

existência da interação solo-estrutura.   

Capítulo 6 - Conclusões 

Por fim, foram apresentadas as conclusões globais com relação às expectativas iniciais contidas 

nos objetivos geral e específico que nortearam este trabalho científico. 
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Capítulo 2 
 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 PROCEDIMENTOS CONVENCIONAIS QUANTO AO CÁLCULO 

      DAS FUNDAÇÕES / A EXISTÊNCIA DA INTERAÇÃO SOLO  

      ESTRUTURA 

As informações a seguir transcritas e comentadas mostram qual a rotina, ainda hoje utilizada 

frequentemente para o dimensionamento das estruturas de fundação, estruturas estas que 

servem de suporte às edificações ao transferir as cargas da estrutura ao solo que as suporta. 

Durante muito tempo, foi praxe que os projetistas estruturais calculassem as reações de apoio 

(horizontais, verticais e momentos) que seriam transmitidos ao solo suporte das edificações, e 

que a partir de tais informações, o engenheiro especialista em geotecnia as utilizaria para 

dimensionamento das fundações e previsão de recalques em funções dos códigos normativos 

vigentes (SILVA,2010).  

O procedimento de então levava a que o projetista estrutural efetuasse o cálculo e dimensionasse 

a estrutura com a hipótese de que os apoios fossem indeslocáveis. Em seguida o projetista de 

fundações efetuaria uma estimativa de recalques com base nas reações de apoio então 

fornecidas, chegando a valores limites destes recalques com a obtenção da pressão admissível 

que irá dimensionar as fundações. Neste procedimento, os esforços oriundos dos recalques que 

se refletem na estrutura não são considerados pelo fato da não realização da compatibilidade 

dos deslocamentos (ALVA; KAMINSKI JR, 2011). 

A realidade verificada porém é outra, pois que os apoios que transmitem os esforços ao sistema 

de fundações não se comportam com o previsto, ou seja não são indeslocáveis. As fundações 

projetadas, face às deformações decorrentes do solo suporte, transmitem à estrutura que as 

carrega solicitações diferentes daquelas que originalmente se tinha projetado, com 

modificações nos esforços que atuam na estrutura e nas cargas transmitidas ao solo 

(IWAMOTO, 2000). 

 



43 

 

Por conta da real possibilidade da deformação do solo, as edificações apresentam na sua grande 

maioria, movimentação das suas fundações devido à ação do carregamento ao solicitar o solo 

suporte. Os movimentos podem ser horizontais, verticais ou rotacionais sendo chamados de 

recalques (OLIVEIRA JR,2010). 

A partir das observações e conclusões anteriores, é de importância fundamental que seja 

analisado o efeito que os movimentos verificados nos apoios, sejam eles lineares e/ou angulares, 

transmitem à estrutura portante fazendo com que surjam esforços de magnitudes tais que podem 

levar a edificação à ruína, se não forem computados no cálculo estrutural definitivo.  

2.2 UMA NOVA VISÃO: A INTERAÇÃO SOLO – ESTRUTURA 

Conforme entendimento de Holanda Jr (1998), ao se projetar um edifício deve-se levar em 

consideração a interação que realmente ocorre entre os elementos estruturais componentes da 

edificação e o maciço de solo que os suporta. O desempenho do projeto estrutural irá depender 

da precisão desta análise, devendo o projeto admitir a existência de três parcelas relacionadas 

entre si, a superestrutura, a subestrutura e o maciço de solos, sendo uma concepção diversa ao 

que normalmente se utilizava, ou seja, a ligação estrutura – base rígida como mostrado na Figura 

2.1b. Este novo modelo representa uma evolução pois reflete com maior precisão a situação 

real no contato solo-estrutura. 

Fig. 2.1 - Hipóteses de projeto.  

a) Sistema superestrutura-subestrutura-maciço de solos.   b) Sistema estrutura-base rígida. 

 

Fonte: Holanda Jr (1998). 
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Por conta desta visão global da ligação estrutura – solo, é necessário que sejam atendidos dois 

requisitos fundamentais quanto à transmissão das cargas / momentos ao solo suporte. O 

primeiro diz respeito a que o solo que suporta a fundação não pode entrar em um estado de 

colapso ou de ruptura. De forma complementar deve estar garantido que mesmo o solo não 

entrando em colapso, os recalques provenientes das cargas que solicitam a fundação devem ser 

compatíveis com a capacidade que a estrutura tenha de os tolerar (COLARES,2006). 

Gusmão (1994) mostra que, devido à existência do fenômeno interação solo – estrutura verifica-

se que a deformada de recalques adquire valores menores à medida que a rigidez aumenta, 

fazendo com que apoios mais carregados tendam a recalcar menos e aqueles menos carregados, 

tenham recalques majorados. Da mesma forma ocorre uma redistribuição de carga nos apoios, 

havendo uma transferência de carga dos apoios que tendem a recalcar mais para aqueles que 

terão um recalque menor. A figura 2.2 a seguir demonstra o fenômeno quanto à deformada de 

recalques e intensidade verificada quanto às reações de apoio. 

Fig. 2.2 - Efeito da interação solo-estrutura quanto aos recalques e reações de apoio. 

 

Fonte: GUSMÃO (1994). 

2.3 PRESCRIÇÕES NORMATIVAS 

2.3.1 NORMAS BRASILEIRAS 

2.3.1.1 GENERALIDADES 

As normas brasileiras fazem menção às questões suscitadas quando da análise da interação solo-

estrutura e a sua importância no tocante ao real comportamento da ligação entre o sistema de 

fundações de uma edificação e o maciço de terra que a suporta.  
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São recomendações inseridas em normas de projetos de estruturas em aço e concreto, e também 

nas normas de projetos e execuções de fundações que são a seguir comentadas. 

2.3.1.2 NBR 6118 – PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

A NBR 6118 (ABNT,2004) contempla a questão, entre outras recomendações, no seu item 

11.3.3.3 deslocamentos de apoio, que tem a seguinte redação; 

Os deslocamentos de apoio só devem ser considerados quando gerarem esforços 

significativos em relação ao conjunto de outras ações, isto é, quando a estrutura 

for hiperestática e muito rígida. O deslocamento de cada apoio deve ser avaliado 

em função das características físicas do correspondente material de fundação.  

Estão incluídos nesta recomendação da norma, os recalques da fundação que deverão ser 

avaliados pelo projetista quanto à sua real influência na alteração de forma significativa nos 

esforços solicitantes que atuam na estrutura (CRESPO, 2004). 

A seguir, a mesma norma no seu item 13.3 deslocamentos limites, aborda o problema, através 

da recomendação abaixo transcrita; 

Deslocamentos limites são valores práticos utilizados para verificação em serviço 

do estado limite de deformações excessivas da estrutura.  

Os deslocamentos que a fundação eventualmente vier a sofrer face às características peculiares 

do solo suporte devem ter a sua magnitude aferida de tal sorte a não comprometer a segurança 

estrutural da edificação. 

Finalmente, no seu item 14.2.2 premissas necessárias à análise estrutural, a NBR 6118 

(ABNT,2004), tem a seguinte redação ao abordar o tema interação solo-estrutura; 

A análise deve ser feita com um modelo estrutural realista, que permita 

representar de maneira clara todos os caminhos percorridos pelas ações até os 

apoios da estrutura e que permita também representar a resposta não linear dos 

materiais. Em casos mais complexos a interação solo-estrutura deve ser 

contemplada pelo modelo.  

A recomendação é pertinente quanto ao fato de que os estudos efetuados pelo projetista devem 

ter como meta a quantificação de todos os fatores intervenientes representativos de como a 

estrutura se comporta quando solicitada pelo carregamento e condições de ligação com o solo 
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suporte. Como elemento vago, a norma não determina que casos complexos são estes que 

deveriam ter o estudo da interação solo-estrutura como parte integrante do modelo utilizado. 

2.3.1.3 NBR 6122 – PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES 

Já a norma NBR 6122 (ABNT,2010), como é específica para o projeto e execução de fundações, 

tem uma abordagem mais direta quanto à necessidade do estudo da interação solo-estrutura 

sendo incisiva esta recomendação no item 5.5, análise da interação fundação - estrutura e no 

item 6.1, generalidades, com as respectivas redações a seguir transcritas; 

Em estruturas nas quais a deformabilidade das fundações podem influenciar  na 

distribuição dos esforços, deve-se estudar a interação solo-estrutura.                                            

(Item 5.5 - análise da interação fundação-estrutura) 

As situações de projeto a serem verificadas quanto aos estados limites últimos 

(ELU) e de serviço (ELS) devem contemplar as ações e suas combinações e 

outras conhecidas e previsíveis. Deverá ser considerada a sensibilidade da 

estrutura às deformações das fundações. Estruturas sensíveis a recalques deverão 

ser analisadas considerando-se a interação solo-estrutura.                                                 

(Item 6.1 - generalidades) 

As recomendações normativas levam à procura, por parte do projetista, de todas as influências 

que os movimentos das fundações podem gerar quanto à alteração nos esforços internos 

solicitantes devido à interação solo-estrutura real que irá se manifestar. 

2.3.1.4 NBR 8800 – PROJETO DE ESTRUTURAS DE AÇO E DE 

            ESTRUTURAS MISTAS DE AÇO E CONCRETO EM EDIFÍCIOS 

Finalizando a abordagem sobre a necessidade do estudo dos efeitos da interação solo-estrutura, 

a NBR 8800 (ABNT, 2008) no seu item 4.9.1, generalidades, assim determina; 

O objetivo da análise estrutural é determinar os efeitos das ações na estrutura, 

visando efetuar verificações de estados limites últimos e de serviço. A análise 

estrutural deve ser feita com um modelo realista, que permita representar a 

resposta da estrutura e dos materiais estruturais, levando-se em conta as 

deformações causadas por todos os esforços relevantes. Onde necessário, a 

interação solo-estrutura e o comportamento das ligações devem ser contemplados 

no modelo.  
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O formato da recomendação é bastante preciso ao definir os cuidados que o projetista deve ter 

quanto às modificações / acréscimos que os movimentos das fundações podem acarretar no 

sistema estrutural da edificação. 

2.3.2 A NORMA EUROCODE  

2.3.2.1 NORMA EUROCODE 7 

O Eurocode 7 (EN 1997), nominado Projeto Geotécnico, é um guia detalhado do novo código 

europeu com validade a partir de 2004 descrevendo e explicando as muitas características 

singulares de engenharia referentes ao terreno suporte de fundações visando que sejam 

garantidas questões referentes à segurança e adequado desempenho. 

Segundo Frank (2006), o Eurocode 7 deve ser usado para todos os problemas de interação de 

estruturas com o terreno, solos e rochas, sejam elas solicitadas através de sistemas de fundação 

ou estruturas de barragens. O código permite que sejam calculadas as ações de natureza 

geotécnica que se manifestam nas estruturas, como também o cálculo da resistência do terreno 

que seja solicitado pelas ações da estrutura. Define ainda também todas as prescrições e regras 

para uma boa prática levando em conta o papel geotécnico na elaboração do projeto estrutural. 

Entre outras recomendações, Frank (2006) cita a cláusula 2.4.7 do EN 1997 – 1, a seguir 

transcrito: 

Quando relevante, deve ocorrer a verificação se os seguintes estados limites não 

sejam excedidos: 

-  perda de equilíbrio da estrutura ou do terreno, considerado tal como um corpo 

rígido, do qual as tensões na estrutura dos materiais e no terreno são 

insignificantes em relação à resistência tomada como referência; 

- falha interna ou deformação excessiva da estrutura ou elementos estruturais, 

incluindo sapatas, paredes estruturais, etc, nas quais as tensões nas estruturas dos 

materiais é significante quanto à resistência tomada como referência; 

-   falha ou deformação excessiva do terreno no qual as tensões no solo ou em 

rochas tem valor significativo quanto à resistência tomada como referência; 

-  perda de equilíbrio da estrutura ou do terreno, devido à elevação da pressão da  

água ( flutuação ) ou outras ações verticais; 
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-  deslocamento de camadas de solo, erosão interna no terreno causadas por 

gradiente hidráulico. 

As prescrições normativas presentes no Eurocode 7 (EN – 1997) são extremamente detalhadas, 

com abrangência de um grande número de possibilidades de interferências a serem avaliadas 

no tocante à interação solo-estrutura com vistas à concepção de um projeto mais realista 

garantindo com isto maior segurança estrutural. 

2.3.2.2 NORMA EUROCODE 8 

A Norma intitulada Eurocode 8, EN 1998 (2006), tem como escopo o projeto de estruturas 

visando resistir à ação de terremotos, com especificações detalhadas nominadas EN1998 -1 a 

EN1998 - 6 abrangendo assuntos relevantes de tal sorte a que um projeto ao ser concebido se 

adeque às solicitações oriundas de ações de natureza sísmica. 

Esta norma complementa o Eurocode 7, apresentando regras para o projeto de vários sistemas 

de fundação sob a ação de efeitos sísmicos, sendo definidos procedimentos para os projetos de 

edifícios, pontes, torres, mastros, chaminés, silos, tanques e tubulações.  

O Anexo D apresenta considerações sobre os efeitos gerais e a importância da dinâmica da 

interação solo-estrutura (SSI), a seguir transcrito, como se segue; 

D.1 - Em consequência da dinâmica da interação solo-estrutura, a resposta da 

estrutura assentada sobre um terreno deformável poderá diferir de várias maneiras 

do que a mesma estrutura assentada em terreno fixo (apoio fixo) e submetida à 

idêntica movimentação sísmica, pelas seguintes razões: 

a) O movimento de uma fundação com suporte flexível pode diferir do 

movimento devido ao efeito sísmico e pode incluir um componente 

importante em uma estrutura com apoio fixo. 

b) A frequência original da vibração de uma estrutura com suporte flexível pode 

ser maior daquela verificada em estruturas com apoios fixos. 

c) Os períodos naturais, o modo do formato e a participação modal são fatores 

que, em estruturas com suportes flexíveis podem ser diferentes daqueles 

verificados em estruturas com apoios fixos. 
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d) O amortecimento total das estruturas com suporte flexível podem incluir 

tanto a irradiação e o amortecimento gerado pela conexão solo-fundação, em 

adição ao amortecimento associado com a super-estrutura. 

D.2 - Para a maioria dos edifícios comuns, os efeitos da interação solo-estrutura 

tendem a ser benéficos, desde que reduzam os momentos fletores e as forças 

cortantes em vários membros da super-estrutura.  

Bisch et al (2011) confirmam tais prescrições normativas ao relatar que devido ao resultado da 

interação solo-estrutura (SSI), a resposta sísmica em relação à uma estrutura é modificada para 

o caso de uma estrutura com suporte fixo. Devido à flexibilidade do terreno o período 

fundamental de vibração é alongado onde significativos movimentos oscilantes podem ocorrer 

e o amortecimento total do sistema é aumentado pela própria irradiação destes deslocamentos. 

Para a maioria das estruturas estes efeitos tendem a ser benéficos porque eles reduzem a ação 

das forças sísmicas, onde a importância dos movimentos oscilantes não deve ser deixada de 

lado.  

A fotografia abaixo, mostra o estrago causado pelo terremoto que assolou a cidade do México 

em 1985 nas edificações de dois edifícios adjacentes com aproximadamente a mesma altura 

que experimentaram um severo movimento oscilatório devido à diminuta rigidez dos depósitos 

lacustres. As juntas de separação entre os prédios eram muito pequenas e por fim ocorreu um 

esmagamento causando uma falha estrutural com a perda de três lojas no prédio da esquerda.  

Sem o SSI, isto é, se os edifícios tivessem sido assentados com solidez, o movimento oscilatório 

seria desprezível e os edifícios teriam conseguido sobreviver ao terremoto (BISCH et al 2011).  

Fig. 2.3 - Esmagamento de prédios adjacentes, Cidade do México (1985) devido ao efeito do SSI. 

 

Fonte: BISCH et al (2011). 
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Com a leitura do anexo D, da norma EN – 1998, e analisando-se as considerações obtidas em 

campo quando da ocorrência de um fenômeno sísmico, pode-se aquilatar que a interação solo-

estrutura tem influência no comportamento das estruturas quando estas são solicitadas pela ação 

de terremotos. 

2.3.3 A NORMA ACI  

2.3.3.1 NORMA ACI – 336.2R – 88 / 2002 

O Comitê 336 do American Concrete Institute, através da norma 336.2R – 4 88 revisada em 

2002, dedica o capítulo 2 ao assunto interação solo-estrutura, onde se destacam considerações 

e procedimentos relevantes sobre o tema.  

Ulrich et al (2002) tecem comentários sobre o capítulo 2 da norma americana, onde relatam que 

as fundações recebem carregamentos da superestrutura através de colunas, paredes ou ambos 

que transmitem estas cargas para o solo. A resposta ocorre através de uma complexa interação 

entre a própria base que recebeu o carregamento, a superestrutura acima e o solo. Esta interação 

pode continuar por um longo período até que o equilíbrio final seja estabelecido entre a 

superposição das cargas e a capacidade de suporte das reações do solo. Momentos, cargas e 

deformações somente serão possíveis de calcular se estas reações do solo puderem ser 

determinadas. 

Métodos analíticos tem sido elaborados e não conseguem avaliar todos os vários fatores 

envolvidos no problema da interação solo-estrutura para permitir a exata determinação das 

pressões de contato associadas com a resposta do solo de fundação. Hipóteses simplificadas 

devem ser feitas para projetos que combinem sapatas ou radiers. A validade de tais hipóteses 

simplificadoras e a precisão de quaisquer resultados computados devem ser avaliados com base 

em diversas variáveis (ULRICH et al, 2002). 

Como fatores a serem considerados, Ulrich et al (2002), ao comentarem esta norma, relacionam 

os seguintes parâmetros: 

 Tipo de solo abaixo da sapata; 

 Tipo de solo com grande espessura; 
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 Área, forma e rigidez da sapata; 

 Excentricidade do carregamento; 

 Rigidez da super-estrutura; 

 Módulo da reação do subleito da fundação. 

Pode-se verificar que as prescrições contidas na norma ACI – 336.2R – 88 / 2002 são bastante 

detalhadas consistindo numa orientação bastante precisa para que o engenheiro projetista leve 

em consideração todas as nuances que o fenômeno interação solo-estrutura acarreta quanto à 

segurança e viabilidade do projeto estrutural. 

2.4 DESLOCAMENTOS POSSÍVEIS NAS FUNDAÇÕES 

2.4.1 GENERALIDADES 

A fundação de uma edificação tem por finalidade receber e resistir aos esforços internos 

solicitantes, cargas e momentos, oriundos da estrutura que os carrega e a partir daí os transmitir 

ao terreno suporte. Segundo Silva (2006), as fundações sofrem deformações que podem se 

manifestar sob a forma de deslocamentos verticais (recalques), deslocamentos horizontais e 

deslocamentos angulares.  

Esses deslocamentos são influenciados pelas características do solo e da própria estrutura que 

o carrega. Se estes deslocamentos ultrapassarem determinados limites a estrutura poderá vir a 

ruir pelo fato do aparecimento de esforços para os quais a mesma não tenha capacidade de 

suportar. 

2.4.2 TIPOS DE MOVIMENTOS 

Visando um entendimento adequado sobre a questão, a seguir serão indicados os movimentos 

absolutos e relativos que as fundações podem sofrer, conforme figuras abaixo transcritas, 

tomando-se por base as definições emanadas de GUSMÃO (1990). 

2.4.2.1 RECALQUE ABSOLUTO 

É o deslocamento vertical para baixo de um ponto discreto localizado na fundação (fig. 2.4), 

sendo o recalque absoluto máximo nominado por WMÁX.  Caso o deslocamento se manifeste 

na direção ascendente teremos a existência de um levantamento. 
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2.4.2.2 RECALQUE DIFERENCIAL 

Tem por definição ser a diferença entre os recalques absolutos de dois pontos quaisquer na 

fundação indicando o movimento relativo entre os mesmos. A representação do recalque 

diferencial máximo é indicada por W MÁX (fig. 2.4). 

2.4.2.3 ROTAÇÃO 

Descreve a mudança de gradiente da reta que une dois pontos quaisquer da fundação ou do 

terreno, sendo representado pelo símbolo θ (fig. 2.4).  

Fig. 2.4 - Definições de recalque absoluto, recalque diferencial e rotação.  

 

Fonte: Gusmão (1990). 

2.4.2.4 INCLINAÇÃO 

Indica a rotação de corpo rígido da fundação, ou a mudança de gradiente da reta que une dois 

pontos extremos da estrutura, indicada pelo símbolo  (fig. 2.5). 

2.4.2.5 ROTAÇÃO RELATIVA OU DISTORÇÃO ANGULAR 

É a rotação da reta que une dois pontos da fundação, com o desconto da inclinação da mesma. 

A máxima rotação relativa tem como notação  MÁX (fig. 2.5). 
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Fig. 2.5 - Definições de inclinação e rotação relativa.   

 

Fonte: Gusmão (1990). 

2.4.2.6 DEFLEXÃO RELATIVA  

É o deslocamento vertical máximo medido com relação à reta que une dois pontos da fundação, 

normalmente dois pontos extremos da mesma. O símbolo utilizado para a sua identificação é 

 (fig.2.6). 

2.4.2.7 RAZÃO DE DEFLEXÃO  

Tem como definição a razão entre a deflexão relativa e a distância medida L entre os pontos 

tomados como referência. A sua notação é indicada pelo símbolo  / L conforme figura 2.6 

indicada a seguir. 

Fig. 2.6 - Definições de deflexão relativa e razão de deflexão. 

 

Fonte: Gusmão (1990). 
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2.5 DANOS PROVOCADOS PELOS MOVIMENTOS DAS FUNDAÇÕES 

2.5.1 GENERALIDADES 

Apesar do movimento mais importante realizado pelas fundações ser o recalque, os 

deslocamentos horizontais e rotações influenciam de sobremaneira o comportamento de 

paredes, estruturas de apenas um pavimento e também na parte inferior de edificações com 

muitos pavimentos. Foram efetuados ensaios em modelos constituídos por pórtico metálico 

composto por dois pilares e uma viga com a finalidade de serem obtidos resultados visando a 

confirmação das inferências citadas (MEYERHOF 1953 apud HOLANDA JR 1988). 

2.5.2 CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS E LIMITES DE SEGURANÇA 

Segundo Burland et al (1977) apud Crespo (2004) os recalques podem provocar danos de 

aparência, de funcionalidade e de estabilidade, conforme tabela a seguir. 

Tab. 2.1 - Danos associados a movimentos de fundação.  

TIPO DE DANO CARACTERÍSTICA EXEMPLO 

Aparência Dano que afeta somente a aparência do prédio, sem 

prejudicar seu uso e funcionalidade. 

Fissuras nas paredes de estruturas 

aporticadas. Pequena inclinação 

com rotação do corpo rígido. 

Funcionalidade Dano que afeta o uso e funcionalidade do prédio. Dificuldade em abrir portas e 

janelas. Curvatura no piso. 

Inclinação nas guias do elevador. 

Reversão da drenagem. 

Estabilidade Dano que afeta o sistema estrutural e pode provocar 

ruptura dependendo da sua extensão. 

Fissuras nos pilares, vigas e 

alvenaria estrutural. 

 

Fonte: Burland et al, (1977) apud Crespo (2004). 

Seja a figura 2.7, onde são representados dois elementos estruturais de fundação, assentes em 

solo estratificado, que suportam as cargas P1 e P2. Sob a ação deste carregamento verifica-se a 

ocorrência de recalques absolutos com a notação de r1 para a primeira carga e de r2 para o 

segundo carregamento. Nesta representação tem-se que o recalque diferencial é dado pela 

equação 2.1, sendo a diferença entre os recalques absolutos no pontos de aplicação da carga P1 

e no ponto de aplicação da carga P2.  

Define-se com mesma notação que o recalque diferencial específico ou também nominado de 

distorção angular, como sendo o quociente entre o recalque diferencial medido entre o ponto 

de aplicação da cargas P1 e o ponto de aplicação da carga P2 e a distância L medida entre os 

centros de aplicação das mesmas, como indicado pela equação 2.2 (COLARES, 2006). 

                                                            = r1  - r2                                                                                                                 ( 2.1 ) 

                                           esp  =   / L                                                              ( 2.2 ) 
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Fig. 2.7 Recalques absolutos e diferenciais. 

   
Fonte:Alonso (1989) apud Colares (2006).  

É importante ressaltar que a magnitude dos recalques pode ocasionar o surgimento de esforços 

adicionais na estrutura não previstos na fase de projeto podendo, a depender da intensidade 

destes esforços, vir a ocasionar futuros problemas estruturais. Por conta desta realidade Oliveira 

Jr (2010) argumenta que existe a necessidade de serem encontrados parâmetros para que se 

avalie quais os limites possíveis que os recalques possam atingir, de tal sorte que a segurança 

seja garantida nos projetos de engenharia. Já Colares (2006), relata que foram efetuadas 

centenas de observações em edifícios pelos pesquisadores Skempton e MacDonald (1956), que 

relacionaram a ocorrência de danos em função de valores limites para a distorção angular, 

conforme gráfico indicado na figura 2.8.  

Fig. 2.8 - Distorções angulares limites.  

 

Fonte: Skempton e MacDonald (1956)  apud Colares (2006). 
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Por conta deste estudo pode-se verificar que os limites da distorção angular que a estrutura pode 

sofrer dependem do tipo de utilização / concepção da edificação, tendo como limites extremos 

os seguintes valores: 

 esp   = 1 / 750  (limite para a operação de máquinas sensíveis); 

 esp   = 1 / 150  (possibilidade de ocorrência de danos estruturais nas edificações em geral) 

Thomaz (2003), efetuou um estudo contemplando casos reais de fissuração em estruturas, 

dentre as quais são listadas 2 situações decorrentes de recalques nas fundações com 

comprometimento na alvenaria de fechamento e em peças de concreto armado, conforme a 

figura 2.9 a seguir. 

Fig. 2.9 - Casos reais de fissuração.  

 

Fonte: Thomaz (2003). 

2.6   FATORES QUE INFLUENCIAM A INTERAÇÃO SOLO - ESTRUTURA 

2.6.1 GENERALIDADES 

Gusmão (1994) atenta para o fato de que a interação solo-estrutura interfere no desempenho de 

uma edificação levando a resultados diferentes daqueles esperados sem se levar em 

consideração tal mecanismo. Este mecanismo interativo é influenciado por vários fatores que 

devem ser considerados visando a obtenção de resultados os mais realistas possíveis de sorte a 

se conseguir projetos que aliem viabilidade e segurança.  
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2.6.2 RIGIDEZ RELATIVA ENTRE ESTRUTURA E SOLO 

O mecanismo que regula a interação solo-estrutura é influenciado pela rigidez relativa 

desenvolvida entre a estrutura e o solo. Esta assertiva teve como base o estudo de vários 

pesquisadores, levando Lopes e Gusmão (1991) apud Holanda Jr (1998) a chegarem à definição 

de um parâmetro denominado rigidez relativa estrutura-solo indicado na equação 2.3, após 

efetuarem a modelagem de um pórtico representando um edifício hipotético, de concreto 

armado apoiado sobre um meio elástico, com carregamento vertical uniformemente distribuído 

atuando nas vigas. 

                                                K SS  =   Ec  Ib  / Es  L4                                                           (2.3) 

onde: 

K SS  = rigidez relativa estrutura - solo 

Ec     = módulo de elasticidade da estrutura 

Es   = módulo de elasticidade do solo 

Ib    = momento de inércia da viga típica 

L   = comprimento do vão entre pilares 

Plotando os resultados para diferentes valores de KSS , observa-se que na medida do aumento 

da rigidez relativa estrutura-solo ocorre um decréscimo nos valores dos recalques máximos   

absolutos e diferencial sendo este último o que apresenta maior redução, conforme figura 2.10 

que retrata esta correlação. Os resultados obtidos confirmam os estudos sobre o assunto 

desenvolvidos por Meyerhof (1953). 

Fig. 2.10 - Recalque versus rigidez relativa estrutura-solo.   

 

Fonte: Lopes e Gusmão (1991) apud Colares (2006).  
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2.6.3   NÚMERO DE PAVIMENTOS DA EDIFICAÇÃO 

Holanda JR (1998) argumenta que, motivado por uma maior rigidez da estrutura, os recalques 

diferenciais diminuem face a um aumento na quantidade de pavimentos. Impondo de forma 

incremental, pavimento a pavimento, verificou-se que os primeiros andares exercem influência 

preponderante na redução dos recalques diferenciais, notadamente para valores maiores de KSS. 

Gusmão e Gusmão Filho (1994) e Gusmão Filho (1995) apud Mota (2009) afirmam da 

existência de uma rigidez limite que, ao ser atingida nos primeiros pavimentos determina a não 

alteração do valor da parcela de carga no apoio devido à ocorrência da interação solo-estrutura 

qualquer que seja o número de pavimentos subsequentes. Por conta desta observação, a partir 

daí os recalques da fundação passam a ser causados apenas pela ação do carregamento. 

O fato de ocorrer uma maior influência dos primeiros pavimentos decorre, segundo Gosch 

(1978) apud Gonçalves (2004), do fato de que as estruturas abertas dos pavimentos inferiores 

trabalharem, segundo os planos verticais, como vigas-parede fazendo com que as partes 

inferiores da estrutura sofram apenas deformações de flexão, conforme a figura 2.11 que ilustra 

o fenômeno. 

Fig. 2.11 - Analogia da viga – parede. 

 

Fonte: Gosch (1978) apud Iwamoto (2000). 
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Moura (1995) apud Mota (2009) verificou que o efeito da interação solo-estrutura nos 

momentos fletores dos pilares são maiores nos primeiros andares, diminuindo com o aumento 

do número de pavimentos. Também concluiu que a contribuição da interação solo-estrutura 

quanto à este esforço interno, apesar de ser mais significativa nos primeiros pavimentos, pode, 

a depender da rigidez da super-estrutura, propagar-se aos andares superiores. 

2.6.4 PRESENÇA DE CINTAS 

Gusmão (1990), observa que no projeto de edificações é usual a utilização de elementos 

estruturais denominados cintas, no formato de vigas, que tem por finalidade, entre outras, a de 

amarração dos pilares que chegam nas cotas da fundação. Estas peças são normalmente 

dimensionadas à flexão, porém quando a estrutura se deforma por conta da existência de 

recalques com a conformação indicada na figura 2.11, surgem esforços de tração que serão 

absorvidos pelas mesmas.   

Estes elementos estruturais devem ser projetados de forma a ancorar os pilares continuamente 

como um anel ou laço, configurando-se estruturalmente como uma grelha com cargas verticais 

aplicadas em nós deslocáveis. Se as cintas não forem projetadas adequadamente para o efeito 

de tração oriundo de recalques verificados, é comum a possibilidade da ruptura das mesmas 

(CRESPO,2004). 

A presença das cintas contribui na medida em que tende à fazer com que exista uma 

uniformização dos recalques verificados. Esta tendência diminui à medida que aumenta o 

número de pavimentos na edificação, sendo praticamente desprezível a sua influência quando 

o número de pavimentos for superior à oito (GUSMÃO,1990). 

2.6.5 EFEITO TRI-DIMENSIONAL DE PÓRTICO 

O projeto estrutural de uma edificação quando efetuado considerando-se o efeito tri-

dimensional de pórtico, induz a que ocorra uma maior tendência à uniformização de recalques, 

sendo este comportamento explicado pelo fato de que os cintamentos e vigamentos transversais, 

agora computados, promoverem o aumento da rigidez global da estrutura como um todo 

(GUSMÃO,1990). 

Moura (1995 e 1999) apud Porto (2010), demonstrou que existe viabilidade para que seja 

efetuada a análise sob o ponto de vista da interação solo-estrutura, de um edifício de 19  
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(dezenove) pavimentos em concreto armado, utilizando a modelagem tri-dimensional para 

tanto, demonstrando a tendência à suavização da deformada de recalques. 

2.6.6 EFEITO DA FORMA EM PLANTA DA EDIFICAÇÃO 

Segundo Antoniazzi (2011), medições de recalques efetuadas em vários tipos de edificações 

indicam que existe uma tendência à uniformização de recalques influenciada pelo formato da 

planta da edificação. Esta tendência será maior, quanto mais próxima de um quadrado for a 

planta da edificação, argumenta Barata (1986) apud Gonçalves (2004). 

Gusmão (1990) atenta para o fato de que, para uma análise realista de plantas de edificações 

próximas às de um quadrado, as aferições devem ser efetuadas com os pórticos sendo 

calculados tridimensionalmente. 

2.6.7 INFLUÊNCIA DA SEQUÊNCIA CONSTRUTIVA 

Segundo Silva (2006), o cálculo de uma estrutura é efetuado como se a mesma estivesse sendo 

submetida ao carregamento de forma instantânea, ou seja, como se o carregamento já fosse o 

total. Esta concepção não é adequada, pois que o carregamento é incrementado à medida que o 

número de pavimentos é construído com o aumento correspondente da altura da estrutura. 

Brown e Yu (1986) apud Porto (2010) efetuaram estudos com a finalidade de analisar o 

comportamento de estruturas planas e tridimensionais com relação à interação solo-estrutura, 

admitindo a influência da sequência construtiva. As conclusões obtidas indicaram que, para 

previsão dos efeitos decorrentes da interação que efetivamente existe, a exemplo da 

redistribuição das cargas nos pilares e dos recalques, faz com que a rigidez de um edifício 

carregado de forma progressiva possa ter o seu valor estimado, aproximadamente, como sendo 

a metade do valor da rigidez da edificação totalmente concluída. 

Segundo Gusmão e Gusmão Filho (1994) apud Iwamoto (2000), à medida que a construção 

avança em termos de pavimentos sendo executados, passa a ocorrer uma tendência a que ocorra 

uma uniformização dos recalques devido ao aumento da rigidez da estrutura, valendo a pena 

salientar que esta rigidez não cresce linearmente na medida em que os pavimentos são 

levantados. A figura 2.12 indica a evolução dos recalques em comparação ao andamento da 

construção. 
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Fig. 2.12 – Efeito da sequência construtiva.   

 

Fonte: Gusmão e Gusmão Filho (1994) apud Gonçalves (2004). 

2.6.8 INFLUÊNCIA RECÍPROCA DE GRUPOS DE EDIFÍCIOS 

A discussão de como a existência de prédios vizinhos e o tempo relativo entre suas execuções, 

influenciam os recalques despertados e seus desaprumos foi pela primeira vez avaliado por 

Costa Nunes (1956) apud Reis (2000) que identificou quatro situações possíveis. 

2.6.8.1 EDIFÍCIOS VIZINHOS CONSTRUÍDOS SIMULTÂNEAMENTE 

As edificações vizinhas construídas simultaneamente induzem, através de seus carregamentos, 

o surgimento de tensões superpostas na região entre os prédios ocasionando maiores recalques 

e a possibilidade da ocorrência do tombamento das obras em sentidos opostos. 

Fig. 2.13 – Efeito de construções vizinhas – carregamento simultâneo. 

 

Fonte: Reis (2000). 
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2.6.8.2 EDIFÍCIOS VIZINHOS CONSTRUÍDOS EM TEMPOS DIFERENTES 

Essa situação contempla a hipótese de prédios vizinhos construídos em períodos diferentes. A 

edificação primeiramente construída provoca o pré-adensamento do solo existente sob suas 

fundações.  

Já o prédio mais recente provocará no maciço um crescimento de tensões que serão superpostas 

às tensões devido à construção do primeiro edifício fazendo com que sejam induzidos recalques 

naquela edificação. Como o prédio construído em data posterior foi executado sobre o solo pré-

adensado seus recalques serão menores do que os da primeira construção fazendo com que 

ocorra o tombamento no mesmo sentido. 

Fig. 2.14 – Efeito de construções vizinhas – carregamento não simultâneo. 

 

Fonte: Reis (2000). 

2.6.8.3 NOVO EDIFÍCIO CONSTRUÍDO ENTRE DOIS OUTROS EXISTENTES 

O prédio construído posteriormente ocasiona acréscimos de tensões no maciço sob as suas 

fundações, tensões estas que induzirão recalques nas fundações das edificações anteriormente 

construídas.  

Este efeito irá ocasionar recalques e o tombamento das edificações mais antigas em sentidos 

contrários. Como os diagramas de tensões resultantes nas edificações mais antigas é simétrico, 

o prédio construído por último não sofrerá por conseguinte qualquer desaprumo.  
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Fig. 2.15 – Efeito de construções vizinhas – terceiro prédio construído posteriormente. 

 

Fonte: Reis (2000). 

2.6.8.4 DOIS EDIFÍCIOS CONSTRUÍDOS POSTERIORMENTE A OUTRO 

O prédio construído em primeiro lugar irá provocar o pré-adensamento do maciço, de tal sorte 

a ocasionar que as novas edificações, ao serem construídas sofram tombamentos em sentidos 

contrários. Por conta da simetria das tensões, o prédio pré-existente não sofrerá desaprumo. 

Fig. 2.16 – Efeito de construções vizinhas / Dois prédios construídos ao lado de um já existente.  

 

Fonte: Reis (2000). 
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2.6.9 INFLUÊNCIA DO TEMPO E DO MATERIAL DA ESTRUTURA 

A influência do tempo no fenômeno interação solo-estrutura pode ser visualizada pela figura 

2.17 a seguir, de autoria de Chamecki (1969) apud Iwamoto (2000), que caracteriza os casos 

possíveis de rigidez estrutural e suas respectivas respostas em termos de recalques e pressões. 

Fig. 2.17 – Casos de interação solo-estrutura. 

 

Fonte: Chamecki (1969) apud Iwamoto (2000). 

Chamecki (1969) apud Iwamoto (2000), apresentam as possibilidades para a questão da 

influência do tempo e do material constitutivo da estrutura, no tocante à rigidez, recalques e 

pressão em uma edificação. 

Caso a:  

Estrutura com rigidez infinita apresentando recalques uniformes. O solo tem a tendência de se 

deformar mais no centro do que na periferia, motivado pela continuidade parcial do solo, 

fazendo com que as pressões de contato nos apoios sejam menores no centro e máximas nas 

extremidades. Ocorre uma similitude, quanto à distribuição de pressões, ao caso de um corpo 

infinitamente rígido apoiado em meio elástico. Para o caso de edifícios com elevada altura, com 

a existência de paredes fechadas trabalhando de forma resistente em conjunto com a estrutura, 

existe a possibilidade de apresentar comportamento semelhante à esta hipótese. 
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Caso b:   

A estrutura apresentada é perfeitamente elástica com rigidez que independe da velocidade com 

que os recalques progridem, independentemente de serem lentos ou rápidos, não havendo 

influência nos resultados por conta disso. Os recalques diferencias, por via de consequência, 

serão menores do que aqueles observados no caso d e a partição das pressões de contato irão 

variar menos durante o processo de recalque. As estruturas metálicas apresentam um 

comportamento semelhante a este. 

Caso c:   

A estrutura em questão é visco-elástica, a exemplo das estruturas de concreto armado, 

apresentando rigidez que depende da velocidade com que os recalques diferenciais progridem. 

Na hipótese dos recalques diferenciais ocorrerem em um curto espaço de tempo  a estrutura 

passa a ter um comportamento elástico, como o caso b anteriormente descrito. Porém, se esta 

progressão ocorre de forma bastante lenta, a estrutura apresentará um comportamento similar a 

um líquido viscoso tendendo ao último caso, o caso d. Esta tendência tem por justificativa o 

fenômeno da fluência do concreto que faz com que ocorra a redistribuição de tensões em outras 

peças menos carregadas, relaxando com isso de forma significativa as tensões locais. 

Caso d:   

Esta estrutura não apresenta rigidez aos recalques diferenciais, adaptando-se perfeitamente às 

deformações ocorridas no maciço de solo. A distribuição das pressões de contato permanece 

inalterada face à progressão dos recalques. As estruturas isostáticas e edificações com grande 

extensão longitudinal em um dos eixos horizontais tem comportamento próximo ao caso em 

estudo. 

2.6.10 EFEITO DA ANISOTROPIA DO SOLO 

Lee e Small (1991) apud Silva (2006), através do método das camadas finitas, efetuou um 

estudo do comportamento de estacas com carga lateral em solos transversalmente isotrópicos, 

analisando a influência desta anisotropia com relação à resposta fornecida pelo modelo. Para 

este fim foram utilizadas as propriedades básicas equivalentes às da argila sobre consolidada 

de Londres. Como resultado verificou-se que, quanto à deflexão, o modelo que contempla a 

anisotropia prediz valores menores se comparados ao modelo isotrópico sendo que esta 

diferença é menos acentuada para estacas flexíveis.  
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Ao se comparar com valores medidos em situações reais, o modelo anisotrópico aproxima-se 

mais da realidade. Foi constatado que a anisotropia influencia pouco a rotação em estacas 

flexíveis, com influência maior em estacas rígidas. Quanto ao esforço interno solicitante 

momento fletor, o modelo anisotrópico prediz magnitudes menores se comparados ao modelo 

isotrópico, com exceção de seções próximas à superfície. 

2.6.11 EFEITO DA DEFORMABILIDADE DO SOLO 

Segundo Gusmão (1990), à medida em que o maciço de solo de uma fundação for mais 

deformável, tanto maior será a tendência do conjunto à absorver uma redistribuição de esforços, 

significando que ocorre uma maior tendência à uniformização nas cargas da fundação com a 

consequente deformada de recalques mais suave. Silva (2006) argumenta que a deformabilidade 

é mais representativa nas edificações de menor número de pavimentos, de seis a oito andares. 

Para edifícios mais altos à partir de dez a doze pavimentos, ocorre uma atenuação na medida 

em que o número de pavimentos é aumentado. 

2.6.12 PROFUNDIDADE DA FRONTEIRA INDESLOCÁVEL 

Conforme Gusmão (1990), um dos fatores que influenciam a magnitude dos recalques nas 

fundações é a espessura da camada compressível do solo. Os recalques tem seus valores 

aumentados à medida em que a camada compressível do solo tem uma maior espessura.  

Visando a comprovação desta hipótese, foi efetuado um estudo com um pórtico plano de um 

pavimento onde é imposto um aumento na relação h / L, onde h é a espessura da camada 

compressível e L é a dimensão transversal da edificação (figura 2.18). 

Fig. 2.18 – Detalhe esquemático do perfil utilizado para a análise da influência da fronteira rígida. 

 

 Fonte: Gusmão (1990). 
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Os resultados obtidos desta simulação estão indicados às figuras 2.19 e 2.20 onde se apresentam 

as variações dos recalques absolutos e diferenciais máximos, respectivamente, com a rigidez 

relativa solo-estrutura, à medida em que o quociente h / L tem o seu valor alterado 

(GUSMÃO,1990). 

Fig. 2.19 – Variação de Wmax em função de Kss para diferentes valores de h / L. 

Pórtico plano com 01 pavimento. 

 

  Fonte: Gusmão (1990). 

Fig. 2.20 – Variação de Wmax em função de Kss para diferentes valores de h / L. 

Pórtico plano com 01 pavimento. 

 

  Fonte: Gusmão (1990). 

Quando a fronteira rígida aproxima-se das fundações, a camada compressível torna-se pouco 

espessa. Nesta situação a influência da interação solo-estrutura passa a ser praticamente nula 

fazendo com que o cálculo convencional apresente resultados confiáveis (AOKI 1987 apud 

GUSMÃO 1990). 
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2.7 PREVISÃO DE RECALQUES DE FUNDAÇÕES DIRETAS 

2.7.1 GENERALIDADES / METODOLOGIA 

Cavalcante (2005) apresenta uma divisão com a definição dos métodos para a previsão de 

recalques de fundações diretas conforme se segue:  

2.7.1.1 TEÓRICOS OU RACIONAIS 

Os valores referentes à deformabilidade são encontrados através de ensaios de campo ou de 

laboratório. A partir daí são combinados com modelos para que ocorra a previsão de recalques 

teoricamente exatos. 

2.7.1.2 SEMI-EMPÍRICOS 

Através de correlações empíricas, os indicadores de deformabilidade são obtidos através de 

ensaios localizados de natureza estática (cone e pressiômetro) e dinâmica (SPT) onde também  

se efetuam a combinação com modelos de previsão de recalques com exatidão teórica ou com 

adaptações. 

2.7.1.3 EMPÍRICOS (COM A UTILIZAÇÃO DE TABELAS) 

O cálculo das tensões admissíveis é efetuado com base na utilização de tabelas onde as 

características dos terrenos de fundação são descritas. Estas tabelas contém a classificação e 

determinação da compacidade ou consistência obtidas através de procedimentos geotécnicos. 

Para estruturas convencionais, o cálculo dos recalques efetuados em função das tensões 

admissíveis é usualmente aceito. 

2.7.1.4 PROVAS DE CARGA SOBRE PLACA 

Cavalcante (2005) finaliza ao argumentar que existem métodos que utilizam os resultados do 

ensaio de prova de carga sobre placa.  

Para tanto deve-se efetuar a sua interpretação em função do co-relacionamento entre a placa e 

a fundação real. Também deve ser observado as características das camadas de solo que são 

influenciadas pela placa e pela fundação. 
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2.7.1.4.1 DEFINIÇÃO DO PARÂMETRO 

Silva (2006), relata que o parâmetro módulo de reação vertical foi também definido por Winkler 

(1867) apud Terzaghi (1955) como coeficiente de reação do subgrade, onde o termo reação do 

subgrade é definido como a pressão q por unidade da área da superfície de contato de uma viga 

ou uma placa que é carregada por uma determinada carga e que a transfere para o solo suporte. 

O módulo de reação vertical ks , segundo Silva (2006), é definido pela expressão: 

 

onde: 

ks  = módulo de reação vertical ou coeficiente de do subgrade; 

q   = pressão por unidade de área da superfície de contato; 

w  = recalque produzido pela carga aplicada na superfície de contato. 

2.7.1.4.2 DETERMINAÇÃO ATRAVÉS DO ENSAIO DE PLACA 

A norma NBR 6489 (ABNT,1984) regula o procedimento para a instalação de uma prova de 

carga direta, no seu item 2, como se segue:  

   Para a instalação de uma prova de carga direta deve-se proceder como se 

   segue: 

a) a cota da superfície deverá sempre ser a mesma que a das eventuais bases 

das sapatas da futura fundação; 

b) a placa para aplicação das cargas ao solo deverá ser rígida, e terá uma área 

não inferior a 0,5 m2 , será colocada sobre o solo em seu estado natural e 

devidamente nivelado, ocupando a área total do fundo de um poço. A 

relação entre a largura e a profundidade do poço para a prova deve ser a 

mesma entre a largura e a profundidade da futura fundação.  

Segundo Veloso e Lopes (2004) apud Souza e Reis (2008) existe a necessidade de corrigir o 

módulo de reação vertical quando este for definido através do ensaio de placa. A justificativa é 

a necessidade de ajustes em função das dimensões e formato da fundação real. As equações a 

seguir definem as correções a serem efetuadas, vez que o módulo de reação vertical não é  

(2.4) 
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definido como uma propriedade do maciço de solos e sim da rigidez relativa entre a estrutura e 

o solo conforme argumentação de SOUZA e REIS (2008). 

A equação 2.5 ajusta o módulo de reação vertical para solos arenosos; 

 

Para solos argilosos rijos a muito rijos a equação 2.6 corrige o módulo de reação vertical;  

  

2.7.1.4.3 DETERMINAÇÃO POR MEIO DE TABELAS COM VALORES TÍPICOS 

Na falta de maiores informações ou quando não se dispuser de ensaios a serem realizados no 

maciço de solo onde a fundação irá se apoiar, é possível estimar os valores de ks com o auxílio 

de valores típicos consagrados na literatura (ANTONIAZZI, 2011). 

Terzaghi (1955) apud Antoniazzi (2011) apresenta valores do módulo de reação vertical obtidos 

em ensaios de placa quadrada com 30 cm de lado conforme tabela 2.2 a seguir transcrita. 

Tab.2.2 – Valores de k sV
  (kN. m-3) / Ensaios de placa quadrada.  

 

Fonte: Terzaghi (1955) apud Antoniazzi (2011).  

(2.5)

) 

(2.6) 
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Quando não se puder dispor de ensaios de placa para outros tipos de solo, pode-se utilizar os 

valores indicados por Moraes (1976) apud Souza e Reis (2008) conforme tabela 2.3 a seguir.  

Tab.2.3 – Valores de k sV
  (kN. m-3). / Dados de pesquisadores. 

 

Fonte: Moraes (1976) apud Souza e Reis (2008).  

2.8   MODELOS / SOLUÇÕES PARA O SOLO  

2.8.1 MODELO DE WINKLER 

Em Colares (2006) é efetuada a análise do modelo de solo que foi proposto por Winkler (1867). 

Neste modelo é admitido que o deslocamento w de qualquer ponto na superfície do solo é 

diretamente proporcional ao carregamento q aplicado no ponto.  

A equação 2.7 descreve o modelo de Winkler (1867), onde o coeficiente de proporcionalidade 

é o módulo de reação do solo. 

     q (x,y) = k.w (x,y)                                                     

Segundo Antoniazzi (2011), o modelo de Winkler (1867) visualiza o solo como um sistema de 

molas lineares que são independentes entre si, onde a deformação ocorre apenas na região de 

aplicação da carga.  

A figura 2.21 apresenta o sistema proposto por Winkler (1867) onde o solo, que é representado 

por molas, se deforma somente na região de aplicação do carregamento sem que seja 

considerada a influência de cargas no entorno da aplicação. 

( 2.7 ) 
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Fig. 2.21 – Hipótese de Winkler / Deformabilidade do solo através de molas discretas.  

 

Fonte: Antoniazzi (2011) 

Silva (2006) adverte para a dificuldade em se calcular o valor da rigidez das molas que irão 

funcionar como o solo existente abaixo da fundação. Outro problema que o modelo de Winkler 

(1867) apresenta é que o cálculo do módulo de reação vertical não leva em conta apenas as 

características do solo mas também as dimensões da área de contato e da fundação. Ao final da 

análise verifica-se que, o modelo de Winkler (1867) tem como grande limitação considerar que 

as molas trabalham de forma independente não admitindo a existência de ligação coesiva entre 

as partículas do solo (SILVA,2006).  

2.8.2 SOLUÇÃO DE BOUSSINESQ 

Reis (2000) faz comentários sobre o trabalho de Boussinesq (1886) que desenvolveu, através 

da teoria da elasticidade, o estudo das tensões que são despertadas em uma massa sólida quando 

submetida à ação de uma carga concentrada atuando sobre a superfície em um semi-espaço 

infinito, elástico linear, isotrópico e homogêneo. Segundo Cavalcante (2006), a hipótese do 

carregamento de Boussinesq (1886) está indicada à figura 2.22 onde serão determinados os 

acréscimos de tensões verticais devido à ação de uma carga pontual aplicada na superfície.  

Fig. 2.22 – Hipótese do carregamento de Boussinesq (1886).  

 

Fonte: Adaptação de Cavalcante (2006). 
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Sequencialmente, Cavalcante (2006) apresenta a equação de Boussinesq (1886) desenvolvida 

em dois formatos (equações 2.8 e 2.9). 

   

 
onde: 

σ z   = acréscimo de tensão vertical à uma profundidade z ( notação de BOUSSINESQ); 

P = carga pontual aplicada ao nível do terreno ( notação de BOUSSINESQ); 

z = profundidade onde o acréscimo da tensão vertical é calculada (notação de BOUSSINESQ); 

r =  afastamento lateral da carga pontual, em cuja linha de ação é calculado o acréscimo da tensão ver- 

       tical (notação de BOUSSINESQ); 

θ = ângulo formado entre a linha de ação da carga pontual e o ponto onde o acréscimo da tensão verti- 

      cal é calculado (notação de BOUSSINESQ).   

Reis (2000), comenta que vários autores utilizaram as equações de Boussinesq (1886) e por 

intermédio de sua integração encontraram soluções para a determinação de tensões oriundas de 

diversos casos de carregamento. Poulos e Davis (1974) apud Reis (2000) apresentou um resumo 

dessas integrações conforme figura 2.23 a seguir. 

Fig. 2.23 - Integrações das equações de Boussinesq / Tipos de carregamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Reis (2000). 

( 2.8 ) 

( 2.9 ) 
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2.8.3 SOLUÇÃO DE MINDLIN 

Reis (2000) apresenta a solução de Mindlin (1936) para o caso mais geral de carga concentrada 

aplicada em uma massa sólida tridimensional, semi-infinita, isotrópica, homogênea e elástica 

linear.  

Na figura 2.24, extraída de Reis (2000), está indicado o carregamento P assente ao eixo z, à 

uma profundidade c, inserido em uma semi-esfera que representa a massa sólida prescrita por 

Mindlin (1936). 

Fig. 2.24 – Solução de Mindlin (1936). 

 

Fonte: Reis (2000). 

As tensões para um ponto B, de coordenadas x, y e z, localizado em um ponto qualquer deste 

semi-espaço estão indicadas a seguir (REIS,2000). 

Tensões normais nas direções x, y, e z conforme equações 2.10, 2.11 e 2.12 respectivamente. 

 

 

   

( 2.10 ) 
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Já as tensões de cisalhamento nos planos yz, zx e xy encontram-se detalhadas nas equações 

2.13, 2.14 e 2.15 respectivamente. 

 

 

 

Finalmente Reis (2000) transcreve a expressão 2.16, devida a Mindlin (1936), que determina o 

valor do deslocamento vertical w à uma profundidade z e afastamento lateral a do ponto de 

aplicação da carga P. 

( 2.11 ) 

( 2.12 ) 

( 2.13 ) 

( 2.14 ) 

  ( 2.15 ) 
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2.8.4 PROCEDIMENTO DE STEINBRENNER 

Segundo Antoniazzi (2011) as expressões desenvolvidas por Mindlin (1936) partem do 

pressuposto que o meio (solo) é considerado homogêneo e semi-infinito. Estas premissas, se 

aplicadas de forma isolada, apresentam algumas incorreções no tocante às características do 

solo e resultados quanto aos recalques despertados como indicados a seguir: 

 Com a consideração de que o espaço é semi-infinito deformável os recalques calculados 

apresentam majoração de valores; 

 Na realidade o solo apresenta estratificação com a existência de camada indeslocável a 

determinada profundidade. 

Jordão (2003) indica que a forma para ajustar o modelo de Mindlin (1936) à realidade do solo 

é a utilização do artifício que foi proposto por Steinbrenner (1934).  

Para um meio homogêneo com espessura finita, o procedimento de Steinbrenner (1934) 

determina que o recalque de uma superfície carregada apoiada em um segmento indeslocável 

pode ser calculado pela diferença entre o recalque da massa semi-infinita onde o ponto de 

aplicação da carga se situa e o recalque que ocorre na profundidade do extrato indeslocável. 

De acordo com Reis (2000) a estratigrafia do maciço dos solos é modelável pela solução de 

Steibrenner (1934), na medida em que o recalque de cada camada é determinado através da 

diferença entre o topo desta camada e do deslocamento da base. 

O cálculo do encurtamento total do maciço conforme Reis (2000), tem como definição, 

utilizando o princípio da superposição de efeitos, como sendo o somatório dos encurtamentos 

de todas as camadas. 

Jordão (2003), através da figura 2.25, apresenta um maciço de solos constituído por duas 

camadas de solo apoiadas em um elemento indeslocável. 

 

( 2.16 ) 
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Fig. 2.25 – Procedimento de STEINBRENNER para solos estratificados. 

 

Fonte: Jordão (2003). 

A marcha de cálculo é apresentada por Jordão (2003), sendo efetuada de baixo para cima, com 

início pela camada que esteja em contato com o indeslocável. É admitido que o solo em toda 

extensão, do indeslocável para cima, seja do mesmo material da camada 2 como indicado na 

figura 2.25 (b). Segue-se com o cálculo do recalque ao nível do meio indeslocável e no topo da 

camada 2. O recalque na camada 2 será identificado pela notação wBC conforme expressão 2.17 

a seguir: 

wBC  = wB1 – wC        

onde : 

wB1  = recalque do ponto B admitindo camada 2 como semi-espaço infinito homogêneo; 

wC   = recalque do ponto C admitindo camada 2 como semi-espaço infinito homogêneo. 

Repete-se o procedimento, segundo Jordão (2003), com o deslocamento do meio indeslocável 

para o topo da camada anteriormente calculada. Com as características do solo situado 

imediatamente acima calcula-se o recalque wAB, figura 2.25(c), identificado pela equação 2.18 

abaixo indicada.  

wAB  = wA – wB2        

onde: 

wB2  = recalque do ponto B admitindo camada 1 como semi-espaço infinito homogêneo; 

wA   = recalque do ponto A admitindo camada 1 como semi-espaço infinito homogêneo. 

( 2.17 ) 

)) 

( 2.18 ) 
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O recalque total no nível de aplicação da carga, figura 2.25(a), será encontrado com a 

superposição dos recalques das camadas anteriormente calculadas, conforme equação 2.19 a 

seguir apresentada (JORDÃO,2003).  

wAC = wAB + wBC         

2.8.5 MÉTODO DE AOKI-LOPES  

Colares (2006) afirma que as equações formuladas por Mindlin (1936) foram integradas 

numericamente por Aoki e Lopes (1975), com a obtenção das tensões e de deslocamentos no 

interior do maciço de solos. 

Reis (2000) afirma que o método considera o maciço de solos como meio tridimensional, 

elástico, estratificado e semi-infinito. O modelo baseia-se nas equações 2.10 a 2.16 e, para o 

caso particular de carregamento superficial basta que seja considerado o valor de c = 0. 

O método admite carregamento uniforme na base da sapata, porém, por integração das equações 

de Mindlin (1936) o método permite a solução para qualquer tipo de carregamento 

(REIS,2000). 

O método proposto por Aoki e Lopes (1975), segundo análise do tema efetuada por Antoniazzi 

(2011), calcula o recalque devido à ação de um carregamento uniformemente distribuído 

aplicado em uma sapata com dimensões em planta L1 x L2, através da integração numérica das 

equações de Mindlin (1936) conforme a equação 2.20 a seguir. 

 

Reis (2000) indica que as tensões totais também podem ser obtidas por procedimento 

semelhante conforme equação 2.21 a seguir transcrita. 

 

É possível efetuar a discretização da superfície que recebe o carregamento, de tal forma que se 

consiga obter um número suficiente de divisões para se atingir a precisão desejada do valor 

numérico da equação 2.20. O procedimento permite o cálculo do recalque em um ponto 

( 2.19 ) 

( 2.20 ) 

( 2.21 ) 



79 

 

qualquer B da superfície, devido à atuação de cargas pontuais Pij que atuam nos elementos ij 

da discretização, conforme figura 2.26 (ANTONIAZZI, 2010). 

Fig. 2.26 – Discretização da superfície carregada método de AOKI-LOPES 1975.   

 
Fonte: Antoniazzi (2010). 

O recalque no ponto B será calculado por superposição de efeitos conforme equação 2.22: 

 

Segundo Reis (2000) o método de Aoki-Lopes (1975) permite considerar qualquer geometria 

de carregamento e admitir a influência de outras sapatas sendo carregadas, figura 2.27. 

Fig. 2.27 – Consideração de grupos de carregamento.  

 

Fonte: Reis (2000). 

( 2.22 ) 
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A equação 2.22, agora com a notação da figura 2.27 e de Reis(2000), pode ser generalizada 

conforme equação 2.23 a seguir indicada. 

 

A carga concentrada aplicada em cada retículo discretizado tem a seguinte notação: 

 

onde: 

ij = índices identificadores da posição do retículo discretizado; 

Q = carga concentrada aplicada por pilar; 

n1 = número de discretizações na direção x; 

 n2 = número de discretizações na direção y. 

2.9   MÉTODOS PROPOSTOS / INTERAÇÃO SOLO – ESTRUTURA 

2.9.1 MÉTODO DE MEYERHOF 

Meyerhof (1953) apud Colares (2006) criou o método da viga de rigidez à flexão equivalente 

(equação 2.25), utilizada para que se possa avaliar como a superestrutura, que pode ser formada 

por pórticos de concreto armado fechados ou não com painéis de alvenaria, contribua quanto 

aos recalques totais e diferenciais das estruturas isoladas de fundação. Esta sistemática procura 

fazer com que o maciço de solos, a infraestrutura e a superestrutura possam ser considerados 

como um único sistema.  

    

onde: 

ECI = rigidez da viga equivalente à flexão; 

∑ (ECIV) = somatório das rijezas das vigas da superestrutura; 

∑ (EaIa) = somatório das rijezas dos painéis de alvenaria. 

( 2.25 ) 

( 2.23 ) 

( 2.24 ) 
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Essas expressões são válidas para situações em que se tenham fundações isoladas ou 

combinadas, podendo ocorrer expansão quando se levar em consideração a contribuição da 

rigidez dos pilares (SILVA,2006). 

A transformação de uma estrutura, em uma viga de rigidez equivalente pode ser compreendida 

através da figura 2.28 indicada a seguir.   

Fig. 2.28  

(a) Conjunto superestrutura + elementos de fundação.  (b)Viga de rigidez equivalente + elementos de fundação. 

 

Fonte: Velloso e Lopes (1997) apud Silva (2006). 

2.9.2 MÉTODO DE CHAMECKI  

Jordão (2003) relata o trabalho que foi desenvolvido por Chamecki (1956) tratando-se de um 

procedimento que levava em conta a interação solo-estrutura, sendo naquela oportunidade 

inovadora, mas que ainda se baseava na rotina usual da engenharia de estruturas e de fundações 

à época. 

O procedimento obedece à seguinte sequência de cálculo : 

 Inicialmente são calculadas as reações de apoio da superestrutura admitindo que os 

apoios são indeslocáveis. São também calculados os coeficientes de transferência de 

carga, que nada mais são que as reações verticais dos apoios devido à imposição de 

recalques unitários de cada apoio admitindo-se o cálculo ocorrendo de forma isolada e 

em separado; 

 Através de procedimentos da engenharia de fundações, são calculados os recalques para 

as reações de apoio da estrutura considerada como indeslocável; 
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 Em seguida é iniciado um processo interativo levando em conta a rigidez da estrutura 

com o insumo de novas reações de apoio, com o cálculo de novos recalques até que 

reações de apoio e recalques tenham convergência entre si (JORDÃO,2003). 

Segundo Reis (2000) o fluxograma descrito na figura 2.29, com o cálculo dos recalques através 

do modelo Aoki-Lopes, retrata o procedimento desenvolvido por Chamecki (1956). 

Fig. 2.29 – Fluxo da rotina para a interação solo – estrutura proposto por CHAMECKI, 1956. 

 

 

Fonte: Reis (2000). 
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2.9.3 MÉTODO DE POULOS  

De acordo com Colares (2006), foi desenvolvida por Poulos (1975) um procedimento 

fundamentado nos conceitos da álgebra matricial visando o cálculo dos recalques da estrutura. 

Este procedimento tem como característica peculiar a consideração de que, superestrutura e 

fundação formam um único elemento estrutural. 

O procedimento de Poulos (1975), baseia-se na resolução do seguinte sistema de equações 

conforme Colares (2006) e Silva (2006) explicam a seguir. 

{ V } = { V0 }   +  [ SM ] x { ∂ }                   

{ ∂ } = [ FM ] x { V }                                     

onde: 

{ V } =  vetor das reações de apoio admitindo que ocorra a interação solo – estrutura; 

{ V0 } =  vetor das reações de apoio admitindo apoios indeslocáveis; 

{ ∂ } =  vetor dos deslocamentos dos apoios admitindo a interação solo-estrutura ocorrendo; 

[ SM ] =  matriz da estrutura (matriz de rigidez) que relaciona as reações de apoio despertadas 

por conta da imposição de deslocamentos unitários nas direções dos apoios; 

[ FM ] = matriz da fundação ( matriz de flexibilidade ) ou matriz de influência do solo que 

relaciona os deslocamentos dos apoios a carregamentos unitários impostos na direção dos 

mesmos. 

A equação (2.26) representa a ligação superestrutura - fundação, relacionando como se 

comporta a superestrutura com os recalques de apoio. Já a equação (2.27) representa o sistema 

de fundação e relaciona o comportamento dos elementos estruturais da fundação e do solo 

quanto às reações e propriedades do solo (COLARES,2006).  

Combinando as equações (2.26) e (2.27), segundo Silva (2006), encontra-se a expressão final 

do procedimento: 

{ V0 } = [ I – [SM][FM]] x{ V }   

(2.26) 

(2.27) 

(2.28) 
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onde: 

I = matriz identidade. 

Segundo Mota (2009), a solução da equação (2.28) leva à determinação dos valores das reações 

de apoio { V }, considerando a ocorrência da interação solo-estrutura e levando estes resultados 

à equação (2.27) são obtidos os deslocamentos { ∂ } também admitindo a interação solo-

estrutura ocorrendo. 

A equação (2.28) pode ser aplicada a qualquer tipo de estrutura e fundação, para quaisquer tipos 

de solo. No caso da resposta do solo ser não linear, haverá a necessidade de ser processada para 

a equação (2.28) uma solução interativa (SILVA,2006). 

Admitindo o modelo completo de cargas e deslocamentos, são seis as componentes das reações 

no caso, três forças e três momentos. Para os deslocamentos tem-se a totalidade de seis 

componentes (três translações e três rotações).  

Se n for o número de apoios da estrutura, os vetores correspondentes às reações serão da ordem 

de 6n e as matrizes de rigidez e de flexibilidade serão quadradas de dimensões 6n x 6n 

(JORDÃO,2003).  

2.9.4 MODELO DE EQUILÍBRIO DE ELEMENTOS (AOKI & CINTRA) 

Aoki e Cintra (2004), citado por Mota(2009), define alguns modelos para a análise da interação 

solo-estrutura que adotam como origem do sistema de referência ponto localizado sobre a 

superfície indeslocável. 

Mota(2009) relaciona três hipóteses de modelagem com a indicação dos elementos em 

equilíbrio. 

 1º MODELO: Dois corpos em equilíbrio. 

Nesta hipótese de modelagem, a edificação é dividida em dois blocos. A superestrutura 

com limite inferior delimitado pela superfície das bases dos pilares e a fundação limitada 

pela superfície das bases dos pilares (parte superior do contorno) e o maciço 

indeslocável do solo (parte inferior do contorno). O modelo é apresentado à figura 2.30 

com a indicação da transferência dos esforços reativos da superestrutura para o sistema 

de fundação. 
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        Fig. 2.30 - Modelo de equilíbrio superestrutura e fundação. 

 

Fonte: Aoki e Cintra (2004) apud Mota (2009). 

 2º MODELO: Dois corpos em equilíbrio. 

Para este modelo, também com dois corpos em equilíbrio, a diferença está no fato de 

que a estrutura agora tem o contorno inferior limitado pelas estruturas de fundação. O 

maciço de solos tem o limite superior definido pela atuação da fundação e o limite 

inferior é a região considerada indeformável, onde a fundação carrega o maciço de solo. 

         Fig. 2.31 - Modelo de equilíbrio estrutura e maciço de solos. 

 

Fonte: Aoki e Cintra (2004) apud Mota (2009). 
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 3º MODELO: Um só corpo em equilíbrio. 

Para esta hipótese estrutura, fundação e o maciço de solos formam um sistema global, 

como se fossem um único corpo. O contorno deste modelo é a região do maciço de solos 

admitida como indeslocável. A representação deste modelo está indicada à figura 2.32 

a seguir. 

         Fig. 2.32 - Modelo de equilíbrio estrutura e maciço de solo. 

 

Fonte: Aoki e Cintra (2004) apud Mota (2009). 

Mota (2009), finaliza, comentando sobre as pesquisas efetuadas tendo como fundamento os 

modelos propostos acima.  

O modelo do equilíbrio superestrutura fundação, que considera o equilíbrio ocorrendo nas 

extremidades dos elementos estruturais de fundação utilizando o processo interativo, ou seja, 

as forças que são transmitidas às fundações, produzem recalques que por sua vez geram 

deslocabilidades na superestrutura e vice-versa.  

2.10 MEIO CONTÍNUO / MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS 

2.10.1 HISTÓRICO / ANÁLISE MATEMÁTICA 

 
Soriano (2003) relata que o método dos elementos finitos teve seu início em 1955 como 

consequência da análise matricial de modelos reticulados (que foi desenvolvida na década de 

1930 na indústria aeronáutica britânica). Os primeiros elementos foram definidos por 

engenheiros aeronáuticos para a análise de tensões em chapas de asas de avião. A abordagem 
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 inicial do método foi de natureza física e intuitiva, efetuando-se a substituição do meio 

contínuo por um conjunto de elementos de dimensões limitadas sendo interligados entre si por 

seus pontos nodais. O elemento era formulado através do princípio dos deslocamentos virtuais 

não se tendo na oportunidade como proceder para garantir a convergência para a solução exata. 

Com a finalidade de apresentar uma visão geral da sistemática de processamento do método 

dos elementos, transcreve-se as considerações devidas a Soriano (2003) sobre o tema: 

   A  partir das equações algébricas (obtidas através das formulações direta,  

   variacional ou de resíduos, que regem o comportamento aproximado de 

   cada um dos subdomínios (denominados elementos finitos), monta-se o 

   sistema de equações da malha de elementos como um todo, denominado 

   sistema global, que, juntamente com as condições de contorno ainda não 

   atendidas ao se arbitrar o(s) campo(s) de variável(eis) nos subdomínios,  

   permite a determinação dos valores nodais de definição desse(s) campo(s). 

   Pode-se, então, retornar à análise de cada elemento isoladamente para  

   determinação de incógnitas em qualquer um de seus pontos. 

2.10.2 APLICAÇÃO AO EFEITO DA INTERAÇÃO SOLO-ESTRUTURA 

 
Porto (2010) enfatiza que para a questão da análise da interação solo-estrutura o método dos 

elementos finitos poderá ser utilizado tanto para a modelagem da estrutura como também para 

modelar o solo da fundação que a suporta. Necessita-se um computador de grande capacidade 

devido à grande quantidade de graus de liberdade que o problema irá exigir. 

O método dos elementos finitos permite a modelagem de condições com alto grau de 

complexidade, através de aproximações com grande refinamento, tais como comportamento 

tensão-deformação não linear, condições não homogêneas de material, mudanças de geometria 

entre tantas outras. Finaliza Porto (2010) ao sugerir cuidado na interpretação dos dados, pois 

que pode ocorrer imprecisão nos resultados por conta das limitações numéricas. 
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Capítulo 3 

ESTRUTURA PROPOSTA / SISTEMA INDESLOCÁVEL 

3.1 CONSIDERAÇÕES RELEVANTES 

A estrutura objeto do presente estudo, visando a parametrização dos efeitos da interação solo-

estrutura, é um galpão com pórticos metálicos em arco circular com elementos treliçados na sua 

seção transversal. O travejamento longitudinal é constituído de elementos lineares nas duas 

extremidades, executados em vigas metálicas treliçadas de altura constante. 

Este formato teve como fundamento a possibilidade de se aquilatar a influência da interação 

solo-estrutura nos elementos de barra, seja nos segmentos dos banzos superior e inferior e 

diagonais do arco circular, seja nos montantes e diagonais dos pilares. 

O Estudo também mensurou a interação solo-estrutura quanto aos valores das tensões normais 

desenvolvidas na interface sapata - solo em comparação quanto aos valores calculados 

admitindo o solo como indeformável e as seções transversais como planas após as deformações. 

3.2 CARACTERÍSTICAS DA ESTRUTURA PROPOSTA 

3.2.1 FORMATO EM PLANTA / FECHAMENTOS 

Dimensões em planta:  

Formato retangular 32,00 m de frente, com 60 m de frente a fundo. 

Características dos pórticos: 

Arco em formato circular com flecha de 5,70 m.  

Vão livre de 30,00 m entre face de pilares. 

Pilares com pé direito de 8,00 m. 

Modulação dos pórticos a cada 5,00 m. 

Fechamentos: 

Fechamentos em alvenaria, nas extremidades, com 30 m² de abertura eventual em cada fachada 

transversal. 

Fechamentos longitudinais em alvenaria, com 48 m² de abertura contínua em cada segmento.  
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O detalhamento da estrutura adotada como modelo para o desenvolvimento do presente trabalho 

científico está apresentado nas figuras a seguir. 

      Fig. 3.1 – Planta baixa / Estrutura proposta. 

 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 
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    Fig. 3.2 – Fachada frontal / Fachada Lateral - Estrutura proposta. 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Fig. 3.3 – Corte A-A / Estrutura proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.2.2 CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS 

Pórticos e vigas longitudinais projetados em estrutura metálica, aço estrutural ASTM A-36 

com tensão de escoamento de 250 MPa e tensão de ruptura de 400 MPa. 

Fundações em sapatas isoladas em concreto armado convencional, com fck = 20MPa, assentes 

à profundidade de 2,00 m em relação ao nível do solo, de formato quadrado, projetadas como 

sapatas rígidas submetidas à Flexo-Tração e Flexo-Compressão em função das cargas 

transmitidas ao solo pela estrutura metálica.  

3.2.3 SEÇÕES TRANSVERSAIS 

Tab. 3.1 - Formato das seções transversais. 

PÓRTICOS TRANSVERSAIS 
SEGMENTOS DO ARCO CIRCULAR 

Banzos superior e inferior Perfil U laminado 

Diagonais Cantoneiras L, laminadas, soldadas de 

topo formando um U invertido 

SEGMENTOS DOS PILARES 

Montantes  Perfil U laminado 

Diagonais Cantoneiras L, laminadas, soldadas de 

topo formando um U invertido 

VIGAS LONGITUDINAIS 
Banzos superior e inferior Perfil U laminado 

Diagonais e montantes Cantoneiras L, laminadas, soldadas de 

topo formando um U invertido 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.3 CARREGAMENTO DO PÓRTICO 

3.3.1 CARREGAMENTO PERMANENTE / ACIDENTAL  

Para o carregamento dos pórticos, aí incluídos o peso próprio dos contraventamentos, terças, 

telhas e cargas acidentais, foram utilizados as seguintes premissas, tendo como suporte o 

software AUTOMETAL®. 

Tab. 3.2 - Cargas permanentes e acidentais. 

CARGAS PERMANENTES 
Telha ondulada galvanizada (espessura 0,5 mm) 6,00 kgf/m² (0,06 kN/m²) 

Contraventamentos 1,00 kgf/m² (0,01 kN/m²) 

Terças  6,00 kgf/m (0,06 kN/m) 

CARGAS ACIDENTAIS 
Sobrecarga (manutenção do telhado) 25,00 kgf/m² (0,25 kN/m²) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.3.2 CARREGAMENTO DEVIDO À AÇÃO DO VENTO  

A sobrecarga devido à ação do vento utilizou a norma NBR 6123 (ABNT,1988), com a 

expressão da carga de vento sendo dada por: 

                                                       Vk = V0 S1 S2 S3                                                                          (3.1) 

onde; 

VK = Velocidade característica do vento (m/s) 

V0 = Velocidade básica do vento (m/s) 

  S1 = Fator topográfico 

S2 = Fator de rugosidade 

S3 = Fator estatístico 

 

Foram adotados os seguintes parâmetros para o cálculo: 

I - Velocidade básica do vento (V0): 

Velocidade V0, de 30 m/s correspondente à isopleta que abrange a região onde está localizada 

a cidade de Aracaju, Sergipe. 

II - Fator topográfico (S1): 

Fator S1 = 1,00 que contempla região de terreno plano ou quase plano.   

III - Fator de rugosidade (S2): 

São os seguintes argumentos para o cálculo, como se segue: 

Categoria III (Descrição do ambiente): 

Casas de campo, fazendas com muros, subúrbios, com altura média dos obstáculos de 3,00 m. 

Classe C (Definição das dimensões): 

Dimensão da superfície frontal maior que 50 m. 

De posse de tais argumentos, utilizando a expressão S2 = b Fr ( z / 10 ) p  onde: 

z = 14,70 Fr = 0,95 

b =   0,93 p = 0,115 
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Determina-se por conseguinte o valor de S2 = 0,923 

IV - Fator estatístico (S3): 

Grupo 2 (Uso de edificação): 

Utilizou-se o fator S3 = 1,00 que engloba edificações para hotéis e residências e edificações para 

comércio e indústria com alto fator de ocupação.  

A velocidade característica do vento Vk encontrada é de 27,69 m/s. 

Com Vk, obtem-se o valor da pressão dinâmica do vento pela seguinte expressão: 

                                                       Q = 0,613 Vk
2                                                    (3.2) 

O valor da pressão dinâmica devido à ação do vento é de 47,00 kg/m².  

Os valores dos carregamentos estão reunidos na figura 3.1 extraída do software 

AUTOMETAL®. 

Fig. 3.4 - Cargas atuantes. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

3.4 DEFINIÇÃO DA GEOMETRIA DO ARCO 

Com o auxílio do software AUTOMETAL® define-se a configuração geométrica do arco 

circular, conforme tabela 3.3 e figura 3.5 a seguir indicadas. 

 

Tab. 3.3 - Configuração do arco circular. 

Vão face a face pilares (m):   30,00 

Relação flecha / vão:     0,19 

Ângulo de arranque (°): 131,61 

Distância entre banzos (m):     1,00 

Máxima distância entre terças (m):     2,20 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Fig. 3.5 - Geração da geometria do arco. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

3.5 PREMISSAS DA NORMA NBR 8800 / 2008 

3.5.1 PARÂMETROS DE AJUSTE 

A Norma Brasileira NBR 8800 (ABNT,2008) para o cálculo de estruturas de aço e de concreto 

determina a utilização do Método dos Estados-limites últimos e Estados-limites de serviço, de 

tal sorte a que não ocorra colapso em nenhuma das partes da estrutura e que não surjam 

deformações nem vibrações excessivas que possam comprometer a utilização da mesma.  

Para tal foram efetuadas análises das cargas atuantes e dos efeitos do vento com a utilização 

dos seguintes parâmetros a seguir identificados.  

3.5.1.1 COEFICIENTES DE SEGURANÇA 

Tem como abrangência as seguintes ações; 

 Peso próprio (da estrutura e dos elementos de cobertura); 

 Sobrecarga oriunda do tipo de solicitação que a edificação irá suportar; 

  Ação do vento que irá agir na estrutura. 
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Os coeficientes de segurança estão descritos na tabela 3.4 a seguir. 

Tab. 3.4 - Coeficientes de segurança. 

 

COEFICIENTES DE SEGURANÇA 
 

Grande variabilidade  g   = 1,40 
Aplicável à ação do peso próprio das 

telhas e elementos de fixação. 

Pequena variabilidade  g   = 1,30 
Aplicável à ação do peso próprio da 

estrutura metálica. 

Ações variáveis  q  = 1,50 
Aplicável à ação das cargas variáveis 

decorrentes do uso da edificação.  

Outras ações variáveis  q  = 1,40 Aplicável à ação das cargas de vento que 

solicitam a estrutura.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

3.5.1.2 FATORES DE COMBINAÇÃO 

Definem a possibilidade de os efeitos ocorrerem em função de estudos de natureza estatística, 

tendo os seus valores determinados conforme dados constantes na tabela 3.5 a seguir 

referenciada. 

Tab. 3.5 - Fatores de combinação. 

 

FATORES DE COMBINAÇÃO 
 

Fator de combinação  j   = 0,60 Aplicável à ação do vento na estrutura. 

Fator de combinação  j  = 0,65 
Aplicável à ação de cargas e 

equipamentos na estrutura. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

3.6   CARGAS ATUANTES 

As cargas que solicitaram a estrutura estão a seguir definidas, conforme a sua natureza e 

peculiaridades, de acordo com as premissas de carregamento anteriormente determinadas. 

Tab. 3.6 - Notação para o carregamento. 

Ng1  Notação para carga permanente (peso próprio dos banzos e diagonais). 

Ng2 Notação para carga permanente (peso próprio de terças e telhas). 

Nq Notação para sobrecarga e manutenção do telhado. 

Nv Notação para a ação do vento na edificação. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.7 HIPÓTESES E EXPRESSÕES DO CARREGAMENTO 

Com tudo que foi exposto acima foram determinadas duas hipóteses de carregamento, também 

chamadas de combinações, que devem ser verificadas, de tal forma que se tenha a garantia de 

que as piores situações de carregamento definidas por norma tenham sido computadas. 

1ª HIPÓTESE:   S d = 1,3 Ng1 + 1,4 Ng2 + 1,5 Nq + 1,4 x 0,60 x Nv                               (3.3) 

2ª HIPÓTESE:   S d = 1,3 Ng1 + 1,4 Ng2 + 1,5 x 0,65 x Nq + 1,4 x Nv                            (3.4) 

3.8 ESFORÇOS DEVIDOS À AÇÃO DO VENTO  

3.8.1 PREMISSAS QUANTO AOS CARREGAMENTOS  

O software AUTOMETAL® com os dados referentes à edificação e carga dinâmica do vento, 

calcula os coeficientes de forma de vento pela Norma NBR 6123 (ABNT,1987), de acordo com 

os parâmetros de entrada fornecidos, conforme apresentado nas figuras 3.6 e 3.7:  

Fig. 3.6 - Argumentos de entrada – Dados da edificação. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Fig. 3.7 - Coeficientes de forma para ventos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

3.9 DIMENSIONAMENTO FINAL DA ESTRUTURA METÁLICA 

3.9.1 VINCULAÇÃO DOS APOIOS  

Os aparelhos de apoio, para a estrutura admitida como indeslocável, foram definidos como 

sendo do 2º gênero estático impedindo o movimento na direção horizontal, nominada direção 

X e com impedimento na direção a ela ortogonal, no caso nominada como direção Z. O projeto 

de cada pilar em concreto armado contempla portanto a existência de 2 apoios do 2º gênero 

estático, conforme descrito anteriormente, que irão transferir as cargas do pórtico para a sapata 

isolada e daí para o terreno suporte da estrutura. 

3.9.2  CARREGAMENTO MAIS DESFAVORÁVEL 

De posse de todos os parâmetros intervenientes, foram efetuados os cálculos para o 

carregamento mais desfavorável na estrutura, computando-se as ações de vento (de 1 a 4) para 

cada hipótese (combinação) de carregamento. Após a análise de todas as combinações, chegou-
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se à conclusão que a expressão definida como hipótese (combinação) 1 acrescida da ação do 

vento 2 leva aos maiores valores das reações de apoio, parâmetro este de fundamental 

importância para a avaliação do efeito da interação solo-estrutura no conjunto 

sapata/pilar/estrutura metálica. A tabela 3.7, apresenta alguns dos valores calculados. 

Tab. 3.7 - Carga mais desfavorável na estrutura metálica. 

NÓ 

ESFORÇO FINAL NO NÓ 

HORIZONTAL VERTICAL 

1ª COMBINAÇÃO 
H1 = (1,3*Ng1 + 1,4*Ng2 + 1,5*Nq + 1,4*0,6*Nv) *0,010 H1 = (1,3*Ng1 + 1,4*Ng2 + 1,5*Nq + 1,4*0,6*Nv) *0,010 

H ( kN ) V ( kN ) 

19 0,27 -3,83 

20 0,50 -6,36 

21 0,44 -6,61 

22 0,37 -6,83 

23 0,30 -7,01 

24 0,23 -7,15 

25 0,15 -7,25 

26 0,08 -7,31 

27 0,00 -7,33 

28 -0,08 -7,31 

29 -0,15 -7,25 

30 -0,23 -7,15 

31 -0,30 -7,01 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.9.3  ESCOLHA PRELIMINAR DOS PERFÍS 

A escolha preliminar dos perfís que irão compor o pórtico transversal foi determinada pelo 

software AUTOMETAL®, de acordo com a norma brasileira NBR 8800 (ABNT, 2008). 

Fig. 3.8 - Características do aço utilizado no cálculo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A tabela acima define as características mecânicas do aço utilizado para o dimensionamento, 

com os parâmetros utilizados no cálculo. Com a numeração do software AUTOMETAL® foram 

definidas as ligações com as fundações admitidas como apoios fixos (nós 37, 36, 55 e 56). 

A partir das cargas já definidas, ainda sem o peso próprio dos elementos estruturais do tipo 

banzos, montantes e diagonais, o programa calcula os esforços nas barras em função de 

estimativa das seções transversais correspondentes. Para este cálculo foram impostos os limites 

pré determinados no tocante à características de montagem e ao parâmetro índice de esbeltez 

 para barras comprimidas, conforme tabela 3.8 a seguir; 

Tab. 3.8 - Limites do índice de esbeltez por tipo de elemento. 

Elementos Diagonais Banzos e Montantes 

  = 140   = 200 

 

A tela do software AUTOMETAL®, conforme figura 3.9, indica os insumos necessários 

armazenados para a determinação preliminar das seções transversais que atendam as premissas 

normativas descritas anteriormente. 

Fig. 3.9 - Coordenadas dos nós, grupos de barras e apoios. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O software AUTOMETAL® calcula os esforços nas hastes determinando os perfís preliminares 

para os diversos elementos que irão compor a estrutura aporticada.  

Tab. 3.9 – Perfís preliminares do pórtico. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

3.10   CÁLCULO DOS ESFORÇOS MÁXIMOS / BARRAS COMPRIMIDAS 

De acordo com a NBR 8800 (ABNT, 2008), os grupos de perfís devem atender aos limites 

preconizados de solicitação máxima para barras comprimidas. Com esta finalidade foram 

efetuados os cálculos utilizando-se perfís laminados de acordo com disponibilidade no mercado 

industrial. 

Os elementos estruturais foram assim sub-divididos para o cálculo de cargas máximas nas 

barras comprimidas, com as seções encontradas sendo cadastradas à biblioteca de seções do 

software SAP 2000®. 

3.10.1 BANZOS SUPERIORES E INFERIORES DO ARCO CIRCULAR 

Perfís “U” laminados, com distância entre banzos de 1.023 mm, com capacidade máxima de 

suporte, calculada pela NBR 8800 (ABNT,2008), de 277,70 kN.  

As características dimensionais calculadas do perfil, encontram-se detalhadas na tabela 3.10 

abaixo indicada.  

Tab. 3.10   

Inércias, Raios de Giração, Área e Índice de Esbeltez (Banzos do arco circular). 

Inércia no eixo 2 3,60 x 10-7 m4 

Raio de giração no eixo 2 0,0134 m 

Inércia no eixo 3 6,32 x 10-6 m4 

Raio de giração no eixo 3 0,0563 m 

Área da seção transversal 1,99 x 10-3 m2 

Índice de esbeltez mínimo da seção composta do arco 152,11 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Já a seção transversal cadastrada no software SAP 2000® tem a sua transcrição apresentada na 

figura 3.10, identificada como MBzFINAL (dimensões em m). 

Fig. 3.10 - Seção dos Banzos – Arco Circular. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

3.10.2 DIAGONAIS DO ARCO CIRCULAR 

Cantoneiras “L” de abas iguais, laminadas, soldadas de topo formando um “U” invertido, 

comprimento máximo de 1.448 mm, com capacidade máxima de suporte, calculada pela NBR 

8800 (ABNT,2008), de 87,41 kN. 

As características dimensionais do perfil, encontram-se na tabela 3.11 a seguir indicada.  

Tab. 3.11 - Inércias, Raios de Giração, Área e Índice de Esbeltez (Diagonais do arco circular). 

Inércia no eixo 2 1,891 x 10-7 m4 

Raio de giração no eixo 2 0,0134 m 

Inércia no eixo 3 11,977 x 10-7 m4 

Raio de giração no eixo 3 0,0388 m 

Área da seção transversal 1,048 x 10-3 m2 

Índice de esbeltez mínimo da seção composta da diagonal 

do arco 
108,06 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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De maneira idêntica, a seção transversal cadastrada no software SAP 2000® tem a sua 

transcrição conforme figura 3.11 com notação DIAGFINAL (dimensões em m).  

Fig. 3.11 - Seção das Diagonais – Arco Circular. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

3.10.3 MONTANTES DOS PILARES 

Perfís “U” laminados, com distância entre montantes de 1.000 mm, com capacidade máxima 

de suporte, calculada pela NBR 8800 (ABNT,2008), de 318,40 kN. 

O perfil que resultou no cálculo acima é o mesmo utilizado para o cálculo do segmento em arco 

circular, conforme tabela 3.12, com índice de esbeltez mínimo composto reduzido. 

Tab. 3.12 - Inércias, Raios de Giração, Área e Índice de Esbeltez (Montantes dos Pilares). 

Inércia no eixo 2 3,600 x 10-7 m4 

Raio de giração no eixo 2 0,0134 m 

Inércia no eixo 3 6,320 x 10-6 m4 

Raio de giração no eixo 3 0,0563 m 

Área da seção transversal 1,99 x 10-3 m2 

Índice de esbeltez mínimo da seção composta do pilar 142,10 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A seção transversal cadastrada no software SAP 2000® tem as suas características apresentadas 

conforme figura 3.12, identificada por MBzFINAL (dimensões em m).  

Fig. 3.12 - Seção dos Montantes – Pilares. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

3.10.4 DIAGONAIS DOS PILARES 

Cantoneiras “L”, laminadas, de abas iguais soldadas de topo formando um “U” invertido, com 

comprimento de 1.118 mm, com carga máxima, pela NBR 8800/2008, de 109,80 kN. 

O perfil é o mesmo utilizado para o cálculo do segmento em arco circular, tabela 3.13, com outro 

índice de esbeltez mínimo composto face ao novo comprimento da diagonal do pilar.  

Tab. 3.13 - Inércias, Raios de Giração, Área e Índice de Esbeltez (Diagonais dos Pilares). 

Inércia no eixo 2 1,891 x 10-7 m4 

Raio de giração no eixo 2 0,0134 m 

Inércia no eixo 3 11,977 x 10-7 m4 

Raio de giração no eixo 2 0,0388 m 

Área da seção transversal 1,048 x 10-3 m2 

Índice de esbeltez mínimo da seção composta da diagonal 

do pilar 
83,43 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A seção transversal cadastrada no software SAP 2000®, está indicada na figura 3.13  

referenciada como DIAGFINAL (dimensões em m).  

Fig. 3.13 - Seção das Diagonais – Pilares. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

3.11 ESFORÇOS FINAIS VERIFICADOS 

3.11.1 PROCEDIMENTO / CARREGAMENTO / COMBINAÇÕES 

Para atendimento da Norma, foi efetuado o cálculo de 8 carregamentos englobando as 

combinações (hipóteses) 1 e 2 alimentadas com as ações dos ventos de 1 à 4.  

De posse destes carregamentos nos nós, com a utilização do software SAP 2000®, chega-se à 

formulação da tabela 3.14 com a determinação dos maiores esforços barra a barra. 

A tabela fornece os valores máximos por tipo de hastes, com a indicação de qual combinação e 

carga de vento que provoca a solicitação, bem como se o esforço está abaixo do valor limite 

calculado no dimensionamento. 
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Tab. 3.14 - Esforços máximos verificados nas barras. 

BARRA ELEMENTO 

ESTRUTURAL 

COMBINAÇÃO ESFORÇO 

MÁXIMO 

VERIFICADO 

(kN) 

ESFORÇO 

RESISTENTE 

( + / - ) 

(kN) 

1 Banzo inferior do arco Comb 1 + Vento 4 -167,47 277,70 

76 Banzo superior do arco Comb 1 + Vento 4 -120,87 277,70 

36 Diagonal do arco Comb 1 + Vento 4 -69,41 87,41 

177 Diagonal – Pilar direito Comb 1 + Vento 2 -73,87 109,80 

192 Montante direito – Pilar direito Comb 1 + Vento 2 -149,00 318,40 

248 Montante esquerdo – Pilar direito Comb 1 + Vento 2 -152,82 318,40 

77 Diagonal – Pilar esquerdo Comb 1 + Vento 4 -78,91 109,80 

159 Montante direito – Pilar esquerdo Comb 2 + Vento 4 216,89 318,40 

246 Montante esquerdo – Pilar esquerdo Comb 2 + Vento 4 -241,15 318,40 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os resultados obtidos em termos de esforços despertados nas barras da estrutura metálica, com 

o auxílio do programa SAP 2000®, podem ser visualizados a seguir na fig. 3.14.  

Fig. 3.14 – Esforço máximo no banzo inferior do arco. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.11.2 CARREGAMENTO MAIS DESFAVORÁVEL / OBJETO DO ESTUDO 

Conforme relatado acima, as prescrições normativas foram atendidas na medida em que todas 

as barras da estrutura metálica tem capacidade de suportar os esforços oriundos das 8 

combinações possíveis. 

Para que seja verificada a influência da interação solo-estrutura nos valores dos esforços 

desenvolvidos na estrutura metálica, e, nas tensões despertadas na interface sapata-solo, existe 

a necessidade da determinação do carregamento mais desfavorável na estrutura. 

Após verificar todas as combinações possíveis, chega-se à conclusão de que a hipótese 1 

alimentada pela ação do vento 2 irá gerar os valores máximos de resultantes verticais, 

horizontais e momentos que serão transmitidos às sapatas e ao solo suporte. 

A representação do carregamento, nó a nó da estrutura metálica, está indicada sob a forma de 

recorte na fig.3.15 a seguir transcrita. 

Fig. 3.15 – Cargas nos nós – Carregamento mais desfavorável. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.11.3 ESFORÇOS FINAIS NAS BARRAS 

Com a estrutura metálica carregada e com as seções transversais obtidas do dimensionamento 

definido por norma, o software SAP 2000® utilizando modelagem no formato de barra 

admitindo ligações contínuas nos nós, determina os esforços e tensões máximas desenvolvidas 

em cada haste para o sistema calculado como indeslocável. 
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 A tabela 3.15, a seguir indicada, apresenta um recorte com as hastes mais representativas da 

estrutura metálica, separadas por banzos, diagonais e montantes do arco circular e dos pilares 

esquerdo e direito do pórtico representativo do presente estudo.  

Tab. 3.15 – Esforços máximos – Carregamento mais desfavorável. 

BARRA 
ELEMENTO 

ESTRUTURAL 

SISTEMA INDESLOCÁVEL 

ESFORÇOS 

DEVIDO ÀS 

CARGAS 

( kN ) 

TENSÕES 

VERIFICADAS 

( + ou - ) 

(MPa) 

1 Banzo inferior do arco -163,04 -40,96 

17 Banzo inferior do arco -158,52 -39,83 

76 Banzo superior do arco 111,12 27,92 

36 Diagonal do arco -69,12 -65,95 

177 Pilar direito - Diagonal -73,87 -18,56 

178 Pilar direito – Montante direito 80,17 20,14 

248 Pilar direito – Montante esquerdo -152,82 -38,40 

77 Pilar esquerdo - Diagonal -75,77 -19,04 

109 Pilar esquerdo – Montante direito -157,45 -39,56 

232 Pilar esquerdo – Montante esquerdo 84,32 21,19 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os valores dos esforços desenvolvidos nas hastes estão de acordo com as limitações impostas 

pelo dimensionamento bem como quanto às tensões limite impostas pelo material utilizado para 

a execução da estrutura metálica, no caso aço ASTM A36, tudo conforme tabela 3.16 a seguir 

indicada. 

Tab. 3.16 – Valores limites – Estrutura Metálica (Esforços, Tensões). 
 

ELEMENTO 

ESTRUTURAL 

VALOR 

ESFORÇOS 

RESISTENTES 

(+/-) 

(kN) 

VALOR 

TENSÕES 

RESISTENTES 

(+/-) 

(MPa) 

Banzo inferior do arco 277,70 69,77 

Banzo superior do arco 277,70 69,77 

Diagonal do arco 87,41 83,41 

Diagonal do Pilar 109,80 104,77 

Montante do Pilar 318,40 80,00 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

3.11.4 REAÇÕES DE APOIO 

O software SAP 2000® calcula os valores das reações desenvolvidas nos 2 apoios do 2ª gênero 

estático projetados nas extremidades inferiores dos pilares da estrutura metálica. Os valores das 
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reações verticais (2) e reações horizontais (2), despertadas no pilar esquerdo, estão apresentados 

no recorte abaixo (figura 3.16). 

Fig. 3.16 – Reações de Apoio – Pilar Esquerdo. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

3.11.5 DESLOCAMENTOS NA ESTRUTURA METÁLICA 

O programa SAP 2000® tem como saída de resultados os deslocamentos dos nós da estrutura 

metálica como também as rotações das seções transversais. Os deslocamentos são indicados 

pela letra U com os índices 1, 2 e 3, respectivamente para os deslocamentos verificados nas 

direções X, Y e Z. 

Já as rotações das seções transversais são indicadas pela letra R também acompanhadas dos 

índices 1, 2 e 3, que neste caso tem como referência o giro em torno dos eixos X, Y e Z 

respectivamente. 

O formato da deformada, como um todo, está indicada na figura 3.17 representando o 

movimento do arco e dos montantes verticais da estrutura metálica submetida ao carregamento 

mais desfavorável, objeto do presente estudo. 
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Fig. 3.17 – Deformada da Estrutura Metálica. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os deslocamentos em todos os nós da estrutura metálica são passíveis de determinação, 

bastando efetuar o comando específico para tal, neste caso para controle serão verificados os 

deslocamentos do topo dos montantes e da seção média do arco circular. A figura 3.18 

representa os deslocamentos lineares (m) e angulares (rad) para o nó 95, montante esquerdo, da 

estrutura metálica considerada indeslocável sob a ação do carregamento mais desfavorável. 

Fig. 3.18 – Deslocamentos do nó 95 - Estrutura Metálica. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Os deslocamentos lineares (m) e angulares (rad) da seção média do arco, nó 9, estão indicado 

abaixo conforme recorte apresentado na figura 3.19. 

Fig.  3.19 – Deslocamentos do nó 9 - Estrutura Metálica. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os deslocamentos indicados acima, no caso especifico do deslocamento horizontal do topo do 

pilar e do deslocamento vertical da seção média do arco circular, estão de acordo com os limites 

máximos impostos pela NBR 8800 (ABNT,2008), em seu Anexo C, conforme valores 

indicados na tabela 3.17. 

Tab. 3.17 – Limites máximos – Deslocamentos NBR 8800 (ABNT 2008). 
 

ELEMENTO ESTRUTURAL / 

PARÂMETRO DE REFERENCIA 

 

EXPRESSÃO 

DO 

VALOR 

LIMITE 

 

VALOR 

LIMITE 

CALCULADO 

(mm) 

VALOR 

REAL 

(mm) 

Vigas de cobertura L / 250 30.000 / 250 = 120,00 -14,68 (NÓ 9) 
Deslocamento horizontal do topo do pilar 

em relação à base. 
H / 300 8.000 / 300 = 26,67 -5,60 (NÓ 95) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

3.12 DIMENSIONAMENTO DAS SAPATAS  

3.12.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A sistemática apresentada até agora, abordou o projeto e dimensionamento de estrutura metálica 

admitindo-se que o sistema assim constituído trabalhasse sobre 4 apoios do 2º gênero estático 

de modo a não ocorrerem recalques nem deslocamentos horizontais nos referidos aparelhos 

suporte. 
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A estrutura metálica irá transmitir as ações verticais e horizontais em cada um dos montantes 

para um segmento de pilar que por sua vez os transmitirá à uma sapata quadrada, ambos em 

concreto armado convencional, conforme detalhe indicado à figura 3.20. 

Fig. 3.20 – Montante esquerdo / Pilar / Sapata Esquerda. 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Para efeito do presente estudo, são efetuadas considerações para a sapata esquerda, elemento 

estrutural que recebe os maiores esforços, com os valores que solicitam o conjunto pilar + sapata 

indicados à figura 3.21. 

Montante esquerdo:  

 Esforço vertical de 186,21 kN – Eixo Z (de cima para baixo); 

 Esforço horizontal de   35,42 kN – Eixo X (da direita para a esquerda). 

Montante direito:  

 Esforço vertical de   113,82 kN – Eixo Z (de baixo para cima); 

 Esforço horizontal de   0,16 kN – Eixo X (da direita para a esquerda). 

Fig. 3.21 – Cargas atuantes no topo do pilar esquerdo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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As ações, forças e/ou momentos, agem no topo do pilar considerado na cota -8,00m (na flor do 

terreno), onde a cota 0,00m é a cota de contato do pilar esquerdo com o arco circular. Estas 

ações produzem resultantes verticais, horizontais e momento em torno do eixo Y, com os 

seguintes valores: 

Resultantes no centróide do pilar esquerdo (cota -8,00m): (fig. 3.22) 

 Resultante vertical de 72,39 kN – Eixo Z (de cima para baixo); 

 Resultante horizontal de 35,58 kN – Eixo X (da direita para a esquerda); 

 Resultante momento de 150,015 kN x m em torno do Eixo Y (sentido anti-horário). 

Fig. 3.22 – Resultantes no centróide do pilar + sapata esquerda (cota -8,00m). 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

3.12.2  O DIMENSIONAMENTO 

3.12.2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS / A ESCOLHA DO TIPO DE SAPATA 

O cálculo a seguir apresentado foi efetuado tomando-se por base que a interface sapata-solo se 

mantenha sem a possibilidade de deslocamentos, ou seja, a sapata será considerada como 

indeslocável. 

O tipo de fundação escolhida foi a sapata que segundo a NBR 6118 (ABNT, 2003) assim 

conceitua em seu item 22.4.1: 

Sapatas são estruturas de volume usadas para transmitir ao terreno as cargas de 

fundação, no caso de fundação direta. 
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O tipo de sapata escolhida será a sapata rígida que a norma NBR 6118 (ABNT,2003) define em 

seu item 22.4.1 ao atender a seguinte expressão: 

                                             h ≥ ( a – ap ) / 3                                        ( 3.5 ) 

onde: 

h é a altura da sapata; 

a é a dimensão da sapata em uma determinada direção; 

ap é a dimensão do pilar na mesma direção. 

Para a sapata rígida segundo a mesma norma NBR 6118 (ABNT,2003), no mesmo item 22.4.1 

admite:  

Para sapata rígida pode-se admitir plana a distribuição de tensões normais no contato 

sapata-terreno, caso não se disponha de informações mais detalhadas a respeito. 

Por conta desta recomendação normativa, será admitido que a distribuição das tensões normais, 

para os cálculos a seguir desenvolvidos, será linear. 

3.12.2.2 CARREGAMENTO EXCÊNTRICO / EXPRESSÕES A UTILIZAR 

Como visto na figura 3.22 existem, atuando na cota -8,00 (cota do topo do pilar), cargas 

horizontais, verticais no plano XZ e carga momento em torno do eixo Y produzindo efeitos no 

plano XZ.  

É interessante ressaltar que a carga momento despertada é devido às forças verticais opostas 

surgidas nos montantes do pilar esquerdo. 

Os valores máximos e mínimos das tensões desenvolvidas são calculados pela expressão da 

Resistência dos Materiais referente à flexão normal composta com validade apenas para a 

resultante situada no núcleo central. 

                                 σ máx  = - P /A  +  My . x  /  Iy                                                  ( 3.6 ) 

                                 σ min  = - P /A  -  My . x  /  Iy                                                    ( 3.7 ) 
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onde: 

σ máx  é a tensão normal máxima; 

σ min   é a tensão normal mínima; 

P é a carga vertical atuante; 

A é a área solicitada pela flexão normal composta; 

My é o momento atuante em torno do eixo Y; 

x é a distância medida no eixo X , da fibra paralela ao eixo Y, contada à partir do centróide; 

Iy é o momento de inércia em torno do eixo Y, da área solicitada pela flexão normal 

composta. 

Por conta da existência de carga momento de valor relevante em comparação com a carga 

vertical que solicita a sapata, há de se calcular o valor da excentricidade que é dada pela seguinte 

expressão: 

                                              ex = MY / P                                               ( 3.8 ) 

Para os valores das cargas que solicitam a face superior do pilar, obtem-se: 

                       ex  = 150,015 kN x m / 72,39 kN = 2,072 m.              ( 3.9 ) 

3.12.2.3 GARANTIA DE TENSÕES COMPRESSÍVEIS NA SAPATA 

O valor elevado da excentricidade face às cargas atuantes leva ao cálculo da região na qual o 

carregamento vertical ali atuando provocará apenas tensões compressivas na sapata. 

O valor limite da excentricidade para garantir apenas tensões compressivas é dado por 

expressão da Resistência dos Materiais que determina as dimensões desta região, assim 

chamada de núcleo central.  

                                       elimite  ≤  a / 6                                            ( 3.10 ) 
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O núcleo central pode ser visualizado, conforme Alva (2007) detalha para sapata de formato 

retangular; 

Fig. 3.23 – Núcleo central em sapatas de base retangular. 

 

 

 
 

Fonte: Alva (2007). 

 

Como o pilar terá seção transversal quadrada com 1,00m de lado, o valor mínimo para a sapata 

que terá também seção quadrada de lado a será de: 

                                                        amín  ≥ 6 elimite                                                       ( 3.11 ) 

Para garantir que só ocorram tensões compressivas na sapata, utilizando os dados da 

excentricidade limite já calculado chega-se ao seguinte valor: 

amín  ≥ 6 x 2,072 

                                                             amín  ≥ 12,430 m                                                ( 3.12 ) 

O valor encontrado, de grande magnitude, evidentemente é impraticável ser utilizado como 

dimensão da sapata para que só ocorra tensão compressiva no elemento estrutural. 

A solução encontrada é assentar a sapata à uma profundidade adequada de tal maneira a 

incorporar o peso próprio do conjunto sapata – pilar, bem como considerar o solo acima da 

sapata devidamente compactado quando do reaterro da cava para que possa, por conta do seu 

peso próprio, também diminuir a excentricidade inicial calculada na expressão 3.9. 
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3.12.2.4 DIMENSIONAMENTO DEFINITIVO 

A solução adotada para evitar a existência de tensões de tração na sapata, o que causaria o 

descolamento da mesma, foi assentar a sapata à uma profundidade de 2,00 m conforme figuras 

3.24 e 3.25 indicadas a seguir; 

Fig. 3.24 – Detalhe da sapata em planta. Fig. 3.25 – Detalhe da sapata em corte. 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Conforme os detalhes apresentados na figura 3.25 (corte da sapata adotada) há de ser 

considerada a ação do solo sobre as abas da sapata bem como o peso do pescoço do pilar e da 

própria sapata. Foram utilizados no cálculo os seguintes valores para peso próprio do solo e do 

concreto, admitido com fck = 20 MPa. 

                            γsolo = 19,00 kN / m3 ( peso específico do solo )                        ( 3.13 ) 

                         γconcreto = 25,00 kN / m3 ( peso específico do concreto)                 ( 3.14 ) 

As dimensões finais da sapata tem a sua justificativa através do memorial de cálculo a seguir 

apresentado. 

                                           Aadotado  = 3,00 m ( lado da sapata )                                  ( 3.15 ) 

                                               ap = 1,00 m ( lado do pilar )                                        ( 3.16 ) 
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Para que a sapata seja rígida a altura deverá atender à expressão 3.5:  

                                                         h ≥ ( a – ap ) / 3                                                     ( 3.5 ) 

h ≥ ( 3,00 – 1,00 ) / 3       

                                                               h ≥ 0,67 m                                                       ( 3.17 ) 

O valor adotado para a altura da sapata, h, conforme detalhado nas figuras 3.24 e 3.25, será: 

                                                                 h = 1,00 m                                                        ( 3.18 ) 

As cargas devido ao peso próprio do solo acima da sapata (cotas -8 a -9), do peso próprio do 

pescoço do pilar e da sapata, atuando no centróide da sapata, estão demonstradas na tabela 3.18. 

Tab. 3.18 – Cargas devido ao peso próprio (cota -10,00m). 
 

 

AÇÃO DEVIDO AO PESO PRÓPRIO 

 

CARGA 

(kN) 

Peso próprio do solo acima da sapata  152,00 

Peso próprio do pescoço do pilar  25,00 

Peso próprio da sapata  225,00 

TOTAL  402,00 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como o fundo da sapata se localiza na cota -10,00m, ou seja 2,00m abaixo do topo do pilar, irá 

ocasionar um acréscimo no momento em torno do eixo Y devido à ação horizontal já existente 

de 35,58 kN (cota -8,00m), com o momento adicional sendo calculado como abaixo se indica. 

                                     Madicional Y  =   35,58 kN x 2,00 m = 71,160 kN x m                  ( 3.19 ) 

O momento resultante na face inferior da sapata tem as suas parcelas conforme tabela 3.19. 

Tab. 3.19 – Momentos atuantes na face inferior da sapata (cota -10,00m). 
 

AÇÕES DESPERTADAS 

 

MOMENTOS 

EM TORNO 

DE Y 

(kN x m ) 

Devido às ações verticais  

(Forças nos montantes do pilar esquerdo) 
 150,015 

Devido às ações horizontais  

(Forças no topo do pilar esquerdo) 
71,160 

TOTAL  221,175 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A resultante vertical (Forças) bem como a resultante de momentos em torno do eixo Y, na face 

inferior da sapata, estão indicados na figura 3.26. 

 
Fig. 3.26 – Resultantes na face inferior da sapata (cota -10,00m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Com os valores finais da resultante vertical (forças) e dos momentos atuantes em torno do eixo 

Y, a excentricidade final será calculada por; 

                                               ex final = MY final  / Pfinal                                                                 ( 3.20 ) 

ex final = 221,175 kN x m / 474,390 kN 

                                                    ex final = 0,466 m                                                  ( 3.21 ) 

A dimensão da sapata para que ocorra apenas tensões compressivas será calculada por 3.11; 

                                                             amín  ≥ 6 elimite                                                       ( 3.11 ) 

Fazendo elimite =  ex final  tem-se: 

amín  ≥ 6 x 0,466 

                                                                amín  ≥ 2,796 m                                                   ( 3.22 )                 

O valor encontrado em 3.22, confirma a escolha em 3.15 que foi; aadotado = 3,00m. 

3.12.2.5 TENSÕES FINAIS DESENVOLVIDAS / FACE INFERIOR DA SAPATA 

Para o cálculo das tensões, expressões 3.6 e 3.7, é necessário que seja definido o incremento da 

grandeza x, com as coordenadas dos pontos sendo definidas conforme fig. 3.27.   
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           Fig. 3.27 – Pontos para o cálculo das tensões normais (cota -10,00m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os pontos onde foram calculadas as tensões normais, conforme as expressões 3.6 e 3.7, tiveram 

a definição do incremento de 0,25 m em função dos parâmetros definitivos, que, irão 

fundamentar a modelagem do fenômeno interação solo-estrutura que foi detalhado na sequência 

deste trabalho científico. 

Os insumos para o cálculo da flexo-compressão normal, ponto a ponto nas coordenadas 

definidas na figura 3.27, são os seguintes para cargas verticais: 

                            PTOTAL  = PAÇÃO VERT  + P PESO PRÓPRIO   (CARGA VERTICAL)            ( 3.23 )       

onde: 

P é a carga vertical total atuante; 

PAÇÃO VERT   é a carga vertical devido às ações da estrutura; 

PPESO PRÓPRIO   é a carga vertical devido ao peso próprio que solicita a sapata. 

De posse dos dados correspondentes obtém-se; 

PTOTAL  = 72,390 + 402,000 
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                                                PTOTAL  =  474,390 kN                                            ( 3.24 )       

Os valores finais para os momentos atuantes são regidos pela expressão; 

                       My = My AÇÃO VERT  + My AÇÃO HORIZ  ( CARGAS MOMENTO )     ( 3.25 )       

onde: 

My AÇÃO VERT  é a carga momento devido às ações verticais da estrutura; 

My AÇÃO HORIZ  é a carga momento devido às ações horizontais da estrutura. 

Os resultados finais são os seguintes; 

                                                             My = 150,015 + 71,160 

                                                           My = 221,175 kN x m                                             ( 3.26 )       

Os parâmetros correspondentes à área da seção da base da sapata (A) e o momento de inércia 

em relação ao eixo Y (Iy) estão indicados abaixo; 

A = 3,00 x 3,00 

                                                                A = 9,000 m2                                                      ( 3.27 )       

Iy = 3,00 x 3,003 / 12 

                                                                Iy = 6,750 m4                                                      ( 3.28 )      

De posse dos parâmetros de carga, momento, área e inércia, o cálculo das tensões normais nos 

pontos definidos na figura 3.27 distantes entre si do incremento 0,25 no eixo X foi efetuado 

aplicando-se as expressões 3.6 e 3.7. 

O valor x, constante nas expressões 3.6 e 3.7, mede a distância entre o centróide da sapata, com 

coordenadas agora definidas como (-0,5; 0), e o ponto/alinhamento do qual deseja-se efetuar o 

cálculo. 

Os resultados das tensões normais desenvolvidas encontram-se indicados na tabela 3.20. 
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Tab. 3.20 – Tensões normais sapata / Flexão composta (cota -10,00m). 
 

COORDENADAS 

TENSÃO NORMAL 

ADMITINDO 

FLEXÃO COMPOSTA 

(kPa) 

(X = -2,00; Y = 0,00) -101,860 

(X = -1,75; Y = 0,00) -93,668 

(X = -1,50; Y = 0,00) -85,477 

(X = -1,25; Y = 0,00) -77,285 

(X = -1,00; Y = 0,00) -69,023 

(X = -0,75; Y = 0,00) -60,902 

(X = -0,50; Y = 0,00) -52,710 

(X = -0,25; Y = 0,00) -44,518 

(X = 0,00; Y = 0,00) -36,327 

(X = 0,25; Y = 0,00) -28,135 

(X = 0,50; Y = 0,00) -19,943 

(X = 0,75; Y = 0,00) -11,752 

(X = 1,00; Y = 0,00) -3,560 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os resultados obtidos verificam a condição imposta para que apenas tensões compressivas se 

desenvolvam na interface sapata-solo.  

Deve ser lembrado nos cálculos precedentes que, com a finalidade de diminuir a excentricidade 

existente foi utilizada a solução de assentar a sapata em uma profundidade adequada, no caso 

de 2,00 m abaixo do nível do terreno, para que o efeito do peso próprio do conjunto sapata-pilar 

e do terreno compactado acima da sapata atuassem como carga vertical adicional.  

Este procedimento reduziu a excentricidade em grandeza suficiente, fazendo com que a 

dimensão mínima da sapata não se tornasse grande em demasia e que garantisse o não 

surgimento de tensões de tração impedindo com isso que a sapata descolasse do solo suporte. 

Como previsto a distribuição das tensões das tensões na interface sapata-solo é linear podendo 

ser visualizada na figura 3.28. 
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Fig. 3.28 – Diagrama de tensões / Face inferior da sapata (cota -10,00m). 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.13 VERIFICAÇÃO DA TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO SUPORTE 

3.13.1 PERFIL DE SONDAGEM UTILIZADO  

Os cálculos na face inferior da sapata nos 13 pontos (fig. 3.27) determinados no eixo X 

baricêntrico mostram que, utilizando os conceitos de flexão normal composta da Resistência 

dos materiais, as tensões ali desenvolvidas são todas elas de compressão (tab. 3.20). 

Resta verificar qual a tensão admissível que o solo, para a profundidade de assentamento do 

conjunto sapata-pilar, irá suportar. Para este cálculo ser efetuado é necessário que esteja 

disponível um perfil de sondagem correspondente ao solo onde a estrutura objeto do presente 

estudo irá se apoiar.  

Para tanto foram utilizados dados constantes do trabalho desenvolvido por SOUZA (2007) 

referentes aos resultados obtidos do furo SPT 01 executado no Campo Experimental DEC, 

Campus da Universidade Federal de Sergipe no Município de São Cristóvão no período de 

23/11/2005 a 24/11/2005, conforme perfil apresentado à figura 3.29. 
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Fig. 3.29. Resultados de sondagem SPT – T – Perfil geotécnico do furo SPT 01. 

 

Fonte: Souza (2007). 
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O perfil de sondagem indica a existência de um solo arenoso, com horizontes de solo 

prospectados à cada 1,00 m de profundidade tendo o limite de sondagem sendo atingido à 

profundidade de 16,45 m. 

3.13.2 CÁLCULO DA TENSÃO ADMISSÍVEL / AREIAS 

Como foi definida a profundidade em que se optou por assentar a sapata, torna-se necessário 

estimar qual a tensão admissível que o solo irá suportar. O procedimento empírico utilizado é 

aquele desenvolvido por Bowles (1982) onde são correlacionados vários parâmetros de 

natureza dimensional da sapata e geotécnica (NSPT e profundidade de assentamento) do solo, 

conforme as seguintes expressões; 

                                            Kd  =  1 + ( 0,33 x Df  ) / B  com  Kd  ≤  1,33                        ( 3.29 )      

                    σadm = ( NMÉDIO / B ) + [ ( B + 0,3 ) / B ] x K d     em kgf / cm²           ( 3.30 )      

onde: 

Df  é a cota de assentamento da sapata em metros; 

B é a largura da sapata em metros; 

Kd  é o coeficiente de ajuste; 

NMÉDIO é o valor médio do NSPT entre a cota de assentamento da sapata e a profundidade 

de 2B abaixo desta cota; 

σadm  é a tensão admissível no solo suporte. 

Com as dimensões da sapata, sua cota de assentamento e resultados da sondagem do solo já 

obtidos anteriormente passa-se a determinar os parâmetros de entrada para as expressões 3.29 

e 3.30 obtendo-se: 

                                        Df  = 2,00 m ( cota -10,00m )                                     ( 3.31 )      

                                                     B = 3,00 m                                                     ( 3.32 )      

                                                        Kd  = 1,22                                                  ( 3.33 )      

                                                      NMÉDIO = 14                                                ( 3.34 )      
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A tensão admissível encontrada para o solo suporte, utilizando o procedimento empírico 

desenvolvido por Bowles (1982), em kgf / cm² é; 

                                           σadm = 2,3485 kgf / cm²                                        ( 3.35 )    

O valor encontrado em MPa é 0,23485 Mpa e em kPa; 

                                            σadm = 234,85 kPa                                              ( 3.36 )    

Com base na tensão admissível encontrada em 3.36 verifica-se que o valor máximo das tensões 

normais compostas indicadas na figura 3.28 de 101,744 kPa é inferior ao que o solo pode 

suportar. 
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Capítulo 4 

VALIDAÇÃO DA MODELAGEM / PROCEDIMENTOS 

4.1 GENERALIDADES 

O fenômeno da interação solo-estrutura, como já descrito nos capítulos anteriores, provoca 

alteração nos esforços internos solicitantes nas seções transversais da estrutura devendo 

promover alterações nas tensões desenvolvidas na interface sapata-solo. 

Para investigar estas alterações existe a necessidade de serem definidos os pontos norteadores 

deste estudo, dentre os quais destacam-se: 

 Escolha do software de engenharia a ser utilizado no processamento, definição dos 

elementos que representem de forma adequada, com as características específicas, a 

estrutura metálica, pilares, sapatas e o solo suporte; 

 Definição dos parâmetros dimensionais do concreto (Econc, Gconc, Cconc,  conc, ,  γ conc) em 

função da Norma NBR 6118 (ABNT,2003), do solo suporte (Es,  s, Gs, γ solo, Csolo) em 

função do NSPT do perfil geotécnico e dados empíricos do solo tomado como 

referência, e do aço da estrutura metálica (Ea, Ga, Ca,  a, ,  γ a); 

 Validação do processo de modelagem computacional, através da comparação com 

resultados obtidos em prova de carga de solo arenoso;  

 Definição de sistema de coordenadas que contemple a estrutura metálica, pilar e sapata 

em concreto armado, bem como o entorno do solo suporte; 

 Definição dos limites tridimensionais do solo suporte (comprimento, largura e 

profundidade) a ser considerado como um maciço, no entorno das fundações da 

estrutura metálica. 
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4.2   MODELAGEM COMPUTACIONAL 

4.2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Para efetuar o estudo do real comportamento do solo quando carregado por uma estrutura,  e  

os reflexos que serão gerados no próprio maciço e na estrutura que o carrega, o que caracteriza 

o fenômeno solo-estrutura, foi utilizado o software SAP 2000®, versão 15, com o qual 

procedeu-se a modelagem do solo, sapatas, pilares e barras da estrutura metálica.  

Este programa utiliza o método de elementos finitos CSI (2005), com interface gráfica em 3D, 

onde deverão ser escolhidos os elementos que irão caracterizar os diferentes componentes 

estruturais que irão interagir entre si, no caso elemento Frame® para a estrutura metálica e 

elemento Asolid® para os pilares, sapatas e maciço de solo no entorno. 

4.2.2 ELEMENTOS TIPO FRAME 

Os elementos tipo Frame® são utilizados para a modelagem de vigas, pilares e treliças 

admitindo comportamento estrutural em um plano ou em três dimensões. Este elemento utiliza 

em geral a formulação tri-dimensional para vigas e colunas com a inclusão dos efeitos oriundos 

da flexão composta, torsão, deformação axial e deformações bi-axiais no cisalhamento (CSI, 

2005). 

A estrutura metálica objeto do presente estudo foi modelada por meio de elementos tipo 

Frame®, com os parâmetros e características de cada barra inseridas no software bem como as 

cargas mais desfavoráveis que foram aplicadas nos nós do conjunto. Estes procedimentos 

levaram ao cálculo final da estrutura metálica, para painel intermediário, conforme 

detalhamento constante no capítulo 3, em 3.9, 3.10 e 3.11.  

A hipótese admitida foi a de que o sistema estrutural era indeslocável estando apoiado em cada 

pilar através de 2 (dois) vínculos do 2º gênero estático que, por concepção teórica, impedem o 

deslocamento na interface estrutura-pilar. Quando do tratamento que será dado posteriormente 

para avaliar os efeitos que a interação solo-estrutura irá provocar no sistema como um todo, a 

estrutura metálica com todos os dados já compilados não terá a imposição de deslocamentos 

nulos na interface de contato com o pilar suporte. 
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4.2.3 ELEMENTOS TIPO ASOLID 

Os elementos tipo Asolid® são utilizados para a modelagem de sólidos simétricos submetidos 

a carregamentos também simétricos, podendo ser modelados com três ou quatro nós.  

A modelagem é baseada em formulação isoparamétrica  na qual estão incluídos quatro modos 

incompatíveis de flexão que, ao serem utilizados, promovem uma significativa melhora quanto 

ao comportamento no plano da flexão se a geometria do elemento tiver um formato retangular 

(CSI, 2005). 

Cada elemento Asolid® tem seu próprio sistema local de coordenadas para definir as 

propriedades do material, carregamentos e para interpretação de dados.  

Os elementos podem ser carregados pelo peso próprio, força centrífuga, tensão normal nas 

faces, pressões neutras dentro do elemento e ainda permite o carregamento devido à variação 

de temperatura (CSI,2005). 

Para cada elemento Asolid® deve-se especificar previamente as propriedades do material, que 

para o caso em estudo serão admitidas como isotrópicas, como se segue na listagem abaixo com 

a notação do software SAP 2000® (adaptado de CSI, 2005);  

 Módulo de elasticidade (e); 

 Módulo de elasticidade transversal (g); 

 Coeficiente de Poisson (u); 

 Coeficiente de dilatação térmica (a); 

 Massa específica, m, para ser computada como elemento de massa; 

 Peso específico, w, para ser computado como peso próprio ou carga gravitacional. 

O elemento Asolid® será utilizado na modelagem do pilar e da sapata (em concreto armado), 

bem como na modelagem do solo suporte, com as propriedades definidas pelo perfil geotécnico 

apresentado na figura 3.29 que serve de suporte para o presente estudo.  

Estes elementos são representados como um cubo, sendo submetidos a tensões normais e de 

cisalhamento (estado tri-axial de tensões), conforme figura 4.1 a seguir: 
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Fig. 4.1 – Estado tri-axial de tensões. 

 
Fonte: Costa (2008). 

Segundo Costa (2008), o tensor das tensões (σ) e o tensor das deformações (ε) são 

representados por:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 4.2 ) 

Se o cubo estiver submetido a forças de corpo por unidade de volume indicadas por, bx , by e 

bz  respectivamente nas direções x, y e z , o equilíbrio será fornecido pelas equações abaixo em 

função das tensões normais e de cisalhamento (COSTA,2008). 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

( 4.3 ) 
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As equações que exprimem as deformações podem ser escritas, como argumenta Costa (2008), 

em função dos campos de deslocamento u, v e w, respectivamente nas direções x, y e z, como 

se segue: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

( 4.4 ) 

 

Admitindo que os materiais atendam à formulação da Lei de Hooke, sendo homogêneos, 

isotrópicos e elásticos-lineares, através das tensões normais atuantes nas faces do elemento 

infinitesimal, segundo Honorato (2012), são obtidas as deformações lineares nas três direções 

ortogonais. 

 

 

 

 

( 4.5 ) 

 

As expressões indicadas em 4.5 podem ser explicitadas com a obtenção das tensões normais 

em função das deformações específicas lineares (HONORATO, 2012). 

 

 

 

 
 

 

( 4.6 ) 
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De forma semelhante as distorções angulares podem ser escritas em função das tensões de 

cisalhamento verificadas (BRESCIANI FILHO, 2011). 

 

 

 

( 4.7 ) 

4.3 DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DIMENSIONAIS DO CONCRETO 

4.3.1 MÓDULO DE ELASTICIDADE  

De acordo com o item 8.2.8 da Norma NBR 6118 (ABNT,2013), quando não forem efetuados 

ensaios e não existirem dados mais precisos sobre o concreto usado na idade de 28 dias, pode-

se fazer a estimativa do módulo de elasticidade usando a expressão: 

                 
( 4.8 ) 

onde:  

E ci   é o módulo de deformação tangente inicial do concreto; 

f ck  é a resistência característica à compressão do concreto. 

Adotando-se f ck , para os pilares e sapatas, de 20 MPa obtem-se:  

                     E ci  =  25.043,96  MPa            ( 4.9 ) 

 

Para a utilização em análises elásticas de projeto, especialmente para que sejam determinados 

os esforços solicitantes e verificação de estados limites de serviço, a norma NBR 6118/2003 

determina que seja utilizado a expressão: 

 

                     
( 4.10 ) 

 

onde:  

E cs   é o módulo de elasticidade secante do concreto. 
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Para o valor constante em 4.9 é obtido o valor de E cs, já em kN/m², que será utilizado como o 

Módulo de Elasticidade do Concreto quando da inserção dos dados no elemento Asolid. 

                     E cs  =  21.287.366 kN/m²            ( 4.11 ) 
 

4.3.2 MÓDULO DE ELASTICIDADE TRANSVERSAL 

O Módulo de elasticidade transversal Gconc é definido pela norma NBR 6118 (ABNT,2003) 

conforme a expressão 4.12 e resultados conforme 4.13: 

                     Gconc = 0,4 E cs             ( 4.12 ) 
 

                Gconc = 8.514.946,60 kN/m²                   ( 4.13 ) 

 

4.3.3 COEFICIENTE DE DILATAÇÃO TÉRMICA, COEFICIENTE DE POISSON 

A Norma NBR 6118 (ABNT,2003), nos seus itens 8.2.3 e 8.2.9 define respectivamente os 

coeficientes de dilatação térmica e coeficiente de Poisson para o concreto: 

Cconc = 10 -5 /  ° C  conc = 0,20 ( 4.14 ) 

 

4.3.4 PESO ESPECÍFICO 

O peso específico é definido, no item 8.2.2, com o valor de:  

                   γ conc  =  25,00 kN/m³ ( 4.15 ) 

 

4.4 PARÂMETROS DIMENSIONAIS DO SOLO 

4.4.1 CONSIDERAÇÕES RELEVANTES  

Para que o elemento Asolid® possa ser utilizado na modelagem do solo, existe a necessidade 

da determinação dos parâmetros dimensionais correspondentes às várias camadas do perfil 

geotécnico utilizado como referência. O perfil apresenta as camadas de solo em horizontes com 

espessura de 1,00 m onde estão indicados, ver figura 3.29, as seguintes características: 

 Tipo de solo; 

 Compacidade; 

 Número NSPT. 
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4.4.2 MÓDULO DE ELASTICIDADE 

Os valores do módulo de elasticidade para solos podem ser determinados através de 

procedimentos empíricos, através da correlação com a medida do índice de resistência a 

penetração “N” do ensaio de investigação SPT (DUARTE, 2006). 

Esta correlação, segundo Duarte (2006), foram obtidos através de resultados de provas de carga 

efetuados por Sandroni (1991), apud Velloso e Lopes (1996) em solos residuais de gnaisse, 

sendo a maioria no Brasil e alguns poucos nos EUA.  

De posse dos resultados obteve-se um gráfico com sistema de coordenadas ortogonais onde nas 

ordenadas estão marcados os valores do módulo de elasticidade do solo, E, em MPa. No eixo 

das abcissas estão indicados os índices de resistência a penetração do solo, N, do ensaio de 

investigação SPT. 

As curvas que correlacionam os parâmetros, tem formato exponencial, delimitando uma região 

entre os limites de 0,4 N 1,4 a 0,9 N 1,4 conforme figura a seguir. 

 

Fig. 4.2 - Relação E x N SPT 

 

Fonte: Sandroni (1991), apud Velloso e Lopes (1996). 

Citado por Duarte (2006). 
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Sandroni (1991) apud Duarte (2006), utilizou a retro-análise dos resultados obtidos de acordo 

com a equações da teoria da elasticidade, devendo ser considerado que as pressões aplicadas 

não devem ultrapassar 200 kPa, aceitas como aquém dos níveis de plastificação. 

O perfil geotécnico a ser utilizado como referencial, fig. 3.29, informa o NSPT a intervalos de 

1,00 m de profundidade correspondentes aos horizontes prospectados. Após diversos ajustes 

determinou-se a expressão a ser utilizada, dentro do intervalo tabulado na figura 4.2, sendo 

obtidos os resultados do módulo de elasticidade do solo, E, com a expressão: 

                        E = 0,9 N 1,4  (MPa) ( 4.16 ) 

 

Os resultados obtidos através de 4.16 estão compilados, juntamente com os valores dos 

indicadores restantes do solo, em tabela consolidada ao final do item 4.4. 

4.4.3 COEFICIENTE DE POISSON 

Os valores do coeficiente de Poisson,  s, para os diversos tipos de solo, podem ser obtidos 

através dos dados da tabela 4.1 a seguir: 

Tab. 4.1 - Valores do Coeficiente de Poisson por tipo de solo. 

 

Fonte: Marangon (2011). 

Os valores dos coeficientes de Poisson correspondentes ao perfil geotécnico descrito em 3.25, 

encontram-se tabulados por horizonte de solo, em tabela consolidada ao final do item 4.4. 
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4.4.4 MÓDULO DE ELASTICIDADE TRANSVERSAL 

Os valores do módulo de elasticidade transversal para o solo utilizado serão determinados de 

forma automática pelo software SAP 2000®. Este é o procedimento no ato em que se cadastra 

o solo como material, na única opção disponível que é a opção OTHER®.   

Nesta opção existem as abas para o cadastramento do módulo de elasticidade, E, e do 

coeficiente de Poisson,  s, definidos através da equação 4.16 para o módulo de elasticidade E, 

e da tabela 4.1 para o coeficiente de Poisson,  s.   

A partir daí a biblioteca do software SAP 2000® define os valores do GS de em função da 

correlação existente entre os argumentos Es, e  s já cadastrados. 

4.4.5 PESO ESPECÍFICO 

O peso específico de solos arenosos pode ser obtida em função do número de golpes N do 

ensaio de investigação SPT, da consistência e das características de absorção de água, conforme 

tabela 4.2.   

Tab. 4.2 - Peso específico solos arenosos.  

 

Fonte: Godoy (1972) apud Marangon (2011). 

A consolidação dos valores do peso específico para cada camada de solo encontra-se em tabela 

própria ao final do item 4.4. 

4.4.6 COEFICIENTE DE DILATAÇÃO TÉRMICA 

O programa SAP 2000® define de forma automática, nos moldes do procedimento descrito em 

4.4.4, o valor de 1,17 x 10-5 / º C para o coeficiente de dilatação térmica. 
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4.4.7 CONSOLIDAÇÃO DOS PARÃMETROS DO SOLO 

Todos os parâmetros do solo estão consolidados na tabela abaixo que os relaciona com a 

profundidade das camadas e o NSPT. 

Tab. 4.3 - Parâmetros do solo x Profundidade x NSPT  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

4.5   PARÂMETROS DIMENSIONAIS DO AÇO 

4.5.1 VALORES DEFINIDOS PELO SOFTWARE 

A biblioteca do software SAP 2000® contém os parâmetros dimensionais do aço  utilizados na 

modelagem da chapa metálica utilizada do ensaio que irá mensurar o recalque do solo.  

Os valores estão indicados na tabela 4.4 a seguir. 

Tab. 4.4 - Parâmetros do aço. 

 

 

   

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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(m) NSPT 

PARÂMETROS DO SOLO 

Es  s GS γ solo Csolo 

(kPa)  (kPa) (kN/m³) (º C -1) 
0 - 1 6 11. 057 0,25 4. 422 16 1,17 x 10-5 

1 - 2 3 4. 190 0,25 1. 676 16 1,17 x 10-5 

2 - 3 5 8. 566 0,25 3. 426 16 1,17 x 10-5 

3 - 4 39 151. 961 0,25 60. 784 16 1,17 x 10-5 

4 - 5 44 179. 918 0,40 64. 256 18 1,17 x 10-5 

5 - 6 23 72. 554 0,40 25. 912 18 1,17 x 10-5 

6 - 7 22 68. 176 0,40 24. 348 18 1,17 x 10-5 

7 - 8 25 81. 537 0,40 29. 120 18 1,17 x 10-5 

8 - 9 21 63. 877 0,40 22. 813 18 1,17 x 10-5 

9 - 10 24 77. 008 0,40 27. 502 18 1,17 x 10-5 

10 - 11 72 358. 515 0,40 128. 041 18 1,17 x 10-5 

11 - 12 18 51. 478 0,25 20. 591 17 1,17 x 10-5 

12 - 13 36 135. 851 0,25 54. 340 18 1,17 x 10-5 

13 - 14 13 32. 640 0,25 13. 056 17 1,17 x 10-5 

14 - 15 19 55. 526 0,25 22. 210 18 1,17 x 10-5 

PARÂMETROS DO AÇO 

Ea  a Ga γ aço Caço 

(kPa) (kPa) (kN/m³) (º C -1) 

199,9 x 106 0,30 76.903.069 76,9729 1,17 x 10-5 
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4.6   CALIBRAÇÃO DA MODELAGEM  / 

  CORRELAÇÃO TEÓRICO - EXPERIMENTAL 

 

4.6.1 JUSTIFICATIVA 

 

A modelagem da estrutura metálica / pilares / sapatas / entorno do solo suporte, interagindo de 

forma única entre todos os elementos, necessita que os resultados passem por um crivo de 

validação.  

Para tal, foi efetuada a modelagem com os parâmetros definidos na tabela 4.3 para o solo 

tomado como referência.  

Para este solo, Souza (2007), efetuou prova de carga sobre placa circular, rígida, de aço com 

0,80 m de diâmetro, conforme norma ABNT 6489 (1984).  

Estes procedimentos levaram aos resultados a seguir transcritos: 

As provas de carga foram realizadas conforme procedimentos recomendados pela norma 

ABNT 6489 (1984). As duas provas de carga foram iniciadas e concluídas no mesmo dia, 

sendo uma no dia 14/12/2005, atingindo a tensão de 198,94 kPa e recalque = 14,657 mm; 

....... Ambas foram realizadas a uma profundidade de 0,60 m .... SOUZA (2007). 

A modelagem do solo que irá reproduzir a ação da tensão compressiva de 198,94 kPa no topo 

da placa circular, rígida, de aço com 0,80 m de diâmetro à uma profundidade de 0,60 m, será 

efetuada com a utilização do elemento Asolid® ferramenta integrante do software SAP 2000®.  

4.6.2 DEFINIÇÃO DA MALHA / CARREGAMENTO DA PLACA 

4.6.2.1 DIMENSÕES / DEFINIÇÃO DA MALHA (PLACA DE AÇO) 

O experimento da prova de carga utilizou placa circular, rígida de aço com 0,80 m de diâmetro 

onde foi aplicada uma tensão de 198,94 kPa na sua extremidade superior.  

Por conta da modelagem ter sido realizada com o elemento Asolid®, conforme descrição 

efetuada em 4.2.3, foi utilizada uma placa quadrada de lado igual a 0,70 m com área equivalente 

à área da placa circular utilizada no ensaio.  
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A sequência de procedimentos está listada a seguir: 

 Para a placa de aço, foi utilizada malha com dimensões de 0,10 m x 0,10 m no plano 

XY caracterizando a existência de 49 elementos e 64 nós; 

 O plano de contato da placa com o solo é a cota -0,60 m, onde é transmitido uma carga 

total de 99,947 kN;   

 Para efeito de resolução através do SAP 2000® foi considerada a distribuição da carga, 

na face superior da placa, para cada um dos 64 nós, com cargas individuais equivalentes 

de 1,562 kN. 

4.6.2.2 DIMENSÕES / DEFINIÇÃO DA MALHA (MACIÇO DO SOLO) 

O maciço de solo tem a dimensão de 2,10 m x 2,10 m em planta, tendo sido utilizado para a 

malha as dimensões de 0,10 m x 0,10 m, perfazendo um total de 484 nós com 441 elementos 

para cada plano horizontal.  

Os nós que compõem o perímetro externo de cada plano do maciço, tem impedimento imposto 

quanto a deslocamento horizontal, vertical e angular, transformando cada nó em apoio do 3º 

gênero estático, de acordo com o 3º modelo de equilíbrio de elementos adotado por Aoki e 

Cintra (2004). 

A figura 4.3 indica o plano XY, na cota -0,60 m com as dimensões da malha para a chapa de 

aço e o solo. 

 A figura 4.4 representa um corte XZ indicando o carregamento aplicado no topo da chapa 

metálica.   



139 

 

Fig. 4.3 - Malha na cota Z =-0,60 m / Dimensões / Detalhes. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Fig. 4.4 - Plano XZ / Cargas na cota Z =-0,40 m / Topo da placa. 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Na cota -15,00 m, pelo fato de ser esta a cota do limite de sondagem, foram impostos restrições 

para deslocamentos horizontais, verticais e angulares em todos os nós do plano XY, 

transformando-os em apoios do 3º gênero estático, conforme figura 4.5 a seguir. 

Fig. 4.5 -  Restrições no plano XY / Cota Z = -15,00 m. 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

4.6.3 DEFINIÇÃO DAS DIMENSÕES DO MACIÇO DO SOLO 

O perfil geotécnico utilizado como referência para a validação do modelo tem seu limite de 

sondagem ocorrendo na cota -15,00 m conforme indicado à figura 3.29. Com as dimensões da 

seção transversal definidas em 2,10 m x 2,10 m, o prisma que representa o maciço do solo tem 

dimensões de 2,10 m x 2,10 m x 15,00 m, sendo que os horizontes tem espessura de 1,00 m 

conforme indicado na sondagem. Os parâmetros dimensionais foram calculados em função de 

expressões empíricas descritas em 4.4. A gradação entre os horizontes de sondagem foi efetuada 

em níveis com 0,10 m de altura, correspondentes ao cubo representativo do solo.  
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A figura 4.6 representa o maciço do solo, com os horizontes indicados por cores diversas, 

carregado no topo com a chapa de aço sobre a qual a carga foi aplicada para a medição do 

recalque do solo. 

Fig. 4.6 - Corte XZ do maciço de solo / Placa no topo. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.
 

4.6.4 PROCEDIMENTO / INSERÇÃO DE DADOS / ELEMENTO Asolid® 

Com a malha e o elemento tridimensional definidos, passa-se a caracterizar os tipos de solo 

conforme o perfil geológico escolhido. Os horizontes foram cadastrados conforme figura 4.7, 

os parâmetros Es,  s e γ solo são inseridos com os valores de GS e de Csolo sendo calculados 

pelo programa em função da correlação existente entre Es,  s (figura 4.8).  
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Fig. 4.7 - Definição dos materiais do solo por horizonte. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Fig. 4.8 - Propriedades dos materiais por horizonte. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Após a definição e o cadastramento dos materiais constituintes dos horizontes do perfil 

geológico foi efetuada a seleção da área, admitindo o tipo Asolid®, com a malha escolhida em 
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4.6.2.2, devendo a correlação compatibilizar os materiais já escolhidos. A sequência, para o 

nível -14 / -15, está apresentada à figura 4.9.  

Fig. 4.9 - Seleção da área / Tipo de elemento Asolid®. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

4.6.5 CONCLUSÃO DA MODELAGEM / PROCESSAMENTO  

Para que a modelagem seja concluída é necessário que o procedimento descrito no item 4.6.4, 

seja repetido nível a nível, com a inclusão dos dados contidos nos itens 4.3 (parâmetros do 

concreto), 4.4 (parâmetros do solo) e 4.5 (parâmetros do aço). 

Para cada nível, os elementos de área foram adicionados, através de comando próprio, para 

elemento do tipo Asolid®, com a extrusão sendo efetuada para níveis intermediários de 0,10 m 

de altura até atingir o horizonte de 1,00 m determinado pelo perfil geotécnico utilizado como 

referência. 

Após serem completadas todas as etapas para a definição e caracterização dos horizontes do 

solo e da chapa metálica, foi efetuado o carregamento da placa com a intensidade do 

carregamento que provocou o recalque indicado no ensaio de capacidade de carga utilizado 
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para a validação da modelagem.  O programa SAP 2000®, com a inserção de todos os dados do 

experimento, completou o processo de análise com a resolução de 200.628 equações de 

equilíbrio com 7.647.030 coeficientes de rigidez não nulos. O relatório conclusivo está 

transcrito à figura 4.10, indicada a seguir.  

Fig. 4.10 – Relatório do processamento / Programa SAP 2000®. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.6.6 CALIBRAÇÃO DA MODELAGEM / RESULTADOS EQUIVALENTES 

4.6.6.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Após o processamento dos dados inseridos, o software SAP 2000® tem como opção de saída 

de resultados, entre outros, o valor dos deslocamentos em qualquer dos nós da malha definida 

na modelagem. Em particular, para a validação dos resultados foram determinados os valores 

dos deslocamentos ocorridos na face superior da chapa em função de cada tensão aplicada. Os 

resultados encontrados foram comparados com o resultado da prova de carga efetuada em 

campo. 

4.6.6.2 RESULTADOS DA PROVA DE CARGA 

O gráfico que retrata a ruptura do solo, com a determinação do recalque medido no experimento, 

está indicado na figura 4.11 onde a tensão (kPa) está representada no eixo das abcissas e o 

recalque (mm) no eixo das ordenadas. O recalque medido, na prova de carga a compressão em 

placa, foi de 14,657 mm, para uma tensão de ruptura do solo medida em 198,94 kPa (SOUZA, 

2007). 

Fig. 4.11 – Curva carga x recalque de prova de carga estática – PLT 01. 

 

Fonte: Souza (2007). 
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A figura 4.12, representa a curva do ensaio, identificada como “real“ e a curva ajustada com 

identificação de “250 kPa” que, segundo Souza (2007), é a tensão de ruptura que forneceu o 

melhor ajuste à curva real. 

Fig. 4.12 – Curva tensão x recalque real e ajustada – PLT 01. 

 
Fonte: Souza (2007). 

O resultado da tensão aplicada na placa com o valor de 198,4 kPa, Souza (2007), está de acordo 

com as estimativas de Sandroni (1991) apud Duarte (2006), utilizadas neste estudo para o 

cálculo empírico dos valores do módulo de elasticidade do solo, cuja validação só pode ser 

considerada no cálculo para pressões não superiores a 200 kPa aceitas como aquém dos níveis 

de plastificação. 

4.6.6.3 RESULTADOS DA MODELAGEM 

O software SAP 2000® apresenta os valores dos deslocamentos em corte com a indicação da 

elástica dos elementos constitutivos, em especial para a cota -0,4 (face da placa de aço), nó 

70.420, conforme se apresenta à figura 4.13.  

Fig. 4.13 – Recalque nó 70.420 / Cota indeformada - 0,4 / Plano XZ. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A curva representativa da modelagem, relacionando os recalques com as pressões aplicadas no 

mesmo formato da curva real do experimento, está indicada na figura 4.14 a seguir. 

Fig. 4.14 – Curva tensão x recalque (Modelagem da prova de carga). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O software SAP 2000 também fornece as tensões normais, S33 para qualquer ponto da malha, 

em especial para um ponto situado na face da placa de aço com o valor de -191,74 kPa conforme 

indicação à figura 4.15 que também apresenta o bulbo de pressões que se forma no solo. 

Fig. 4.15 – Tensão na face da placa / Cota indeformada -0,4 / Plano XZ. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A comparação entre os resultados obtidos pelo software SAP 2000® e os valores encontrados 

no ensaio de prova de carga são relativamente próximos, validando a escolha do modelo do 

estado tri-axial de tensões como representativos dos deslocamentos e tensões efetivamente 

verificados no conjunto solo e chapa de aço.  

A tabela 4.5 a seguir indica os porcentuais de variação entre os valores encontrados pelo modelo 

e os resultados do experimento desenvolvido em campo por Souza (2007). 

Tab. 4.5 – Comparação de resultados (SAP 2000® x Experimento). 

Grandeza SAP 2000® Experimento % ( + / - ) 
Recalque  

(mm) 
- 17,020 -14,657 + 16,12 

Tensão 

(kPa) 
- 191,743 - 198,940 - 3,62 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

4.7  ESTRUTURA PROPOSTA / COORDENADAS / LIMITES 

4.7.1 SISTEMA DE COORDENADAS 

A origem do sistema de coordenadas ortogonais está localizada na extremidade superior, no 

montante direito do pilar esquerdo na junção da diagonal com o arco treliçado, conforme 

indicação à figura 4.16 que apresenta em corte XZ a estrutura metálica. 

Fig. 4.16 – Origem do sistema de coordenadas / Dimensões base / Plano XZ. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.7.2 MACIÇO / DIMENSÕES LIMITES 

As características do maciço, com a definição de seus limites conforme as características da 

estrutura objeto do presente estudo, podem ser observadas às figuras 4.17 e 4.18. 

Fig. 4.17 – Dimensões limites do maciço do solo / Plano XY. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Fig. 4.18 – Dimensões limites do maciço do solo / Plano XZ. 

 

 

          Fonte: Elaborado pelo autor. 
MACIÇO INDESLOCÁVEL 

MACIÇO INDESLOCÁVEL 
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A malha indicada, tem as dimensões do elemento unitário representativo do estado tri-axial de 

tensões, figura 4.1, com valores de 1,00 m x 1,00 m x 1,00 m e 0,50 m x 1,00 m x 1,00 m sendo 

estas dimensões o ponto de partida para a escolha definitiva da malha a ser utilizada. 

A vista em 3D do conjunto estrutura metálica, pilares, sapatas e maciço de solo para o pórtico 

intermediário com o carregamento mais desfavorável, está representado na figura 4.19 com a 

indicação dos horizontes conforme o perfil geotécnico utilizado. 

Fig. 4.19 – Estrutura carregada + Pilares + Sapatas + Solo / Vista 3D. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Capítulo 5 

NOVAS DIMENSÕES DAS SAPATAS  

DESLOCAMENTOS / ESFORÇOS / TENSÕES  

5.1 GENERALIDADES / ABORDAGEM JÁ EFETUADA 

 Nos capítulos 3 e 4 foram abordados pontos relevantes para que os objetivos do presente 

trabalho científico fossem alcançados, quais sejam: a identificação e mensuração dos efeitos da 

interação solo-estrutura em um galpão metálico treliçado em arco circular. 

No transcorrer do capítulo 3, intitulado DEFINIÇÃO DO PROBLEMA / ESTRUTURA 

PROPOSTA, tratou-se da caracterização e delimitação de pontos relevantes para o estudo. 

De forma contínua no capítulo 4, com o título VALIDAÇÃO DA MODELAGEM / 

PROCEDIMENTOS, foram abordados e definidos os parâmetros julgados relevantes para o 

processamento de forma sequencial e consistente da modelagem em definitivo do conjunto 

cargas, estrutura metálica, pilares, sapatas e o solo suporte trabalhando como se um único 

elemento fosse.  

Com os conceitos e definições sedimentados no transcorrer dos capítulos 3 e 4 do presente 

estudo, o procedimento efetuado teve como finalidade o cálculo do recalque e das tensões 

efetivamente existentes com a consideração que ocorra a interação solo-estrutura. 

5.2    SÓLIDO IDEAL / CONVERGÊNCIA DOS RESULTADOS   

         PESQUISA PARA A SAPATA 3m x 3m 

5.2.1 SISTEMÁTICA PARA DEFINIR O SÓLIDO IDEAL 

A pesquisa para encontrar a malha e o sólido definitivos, para a modelagem, foi conseguida 

através de uma série de tentativas que atenderam a duas condições necessárias e suficientes: 

 Os resultados obtidos no processamento do software, quando das diversas tentativas de 

redução da malha visando o refinamento dos resultados, conseguiram atingir a 

estabilização, com a constância dos parâmetros, o que caracteriza a convergência 

necessária para o estudo; 
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 Na medida em que a dimensão da malha foi reduzida, na tentativa de refinar os 

resultados com a consequente convergência desejada, ocorreu um acréscimo relevante 

no número de sólidos, dos coeficientes de rigidez não nulos bem como no número de 

equações de equilíbrio.  

 A malha não teve a sua dimensão reduzida de forma muito acentuada porque caso isso 

ocorresse o computador usado para processar os dados não teria a capacidade 

operacional de calcular as incógnitas do sistema. 

5.2.2 SÓLIDO INICIAL (1,00m x 1,00m x 1,00m + 0,50m x 1,00m x 1,00 m) 

A malha inicial foi definida com dimensões diferentes para os sólidos, que representam o 

concreto armado e o solo suporte, para duas regiões do paralelepípedo que constituem o maciço 

que envolve o entorno da estrutura metálica. 

Na primeira região, que é delimitada pela área das laterais das sapatas ao longo do comprimento 

longitudinal do maciço, as dimensões dos sólidos foram fixadas em 1,00 m x 1,00 m x 1,00 m, 

ao longo da profundidade em todos os horizontes determinados no ensaio geotécnico.  

Já a região nas adjacências da sapata, medida também na direção longitudinal, as dimensões 

dos sólidos foram reduzidas para 0,50 m x 1,00 m x 1,00 m, com a finalidade de contemplar a 

posição do pórtico intermediário da estrutura metálica com locação no eixo médio dos pilares.  

A figura 5.1 apresenta o plano XY, cota Z = -8,00 m, face superior dos pilares. Já a figura 5.2, 

retrata corte o XZ, ordenada Y = 0,00 m, eixo de simetria da estrutura metálica. 

Fig. 5.1 – Sólido: (1x1x1) m + (0,5x1x1) m / Plano XY / Cota Z = -8,00 m. 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Fig. 5.2 – Sólido: (1x1x1) m + (0,5x1x1) m / Plano XZ / Ordenada Y = 0,00 m . 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os horizontes de solo estão retratados na figura 5.2 acima indicada, com intervalos de 1,00 m 

de profundidade, identificados por cores diferentes. De forma semelhante, as seções das sapatas 

e dos pilares, em concreto armado, e a ligação da estrutura metálica assente aos pilares sem 

apoios, de forma proposital para não restringir seus movimentos, estão devidamente 

identificados no corte apresentado.  

O fato de se constatar que o solo abaixo e ao redor das sapatas ter se acomodado ao longo dos 

anos, por ação do seu peso próprio, impõe que, na caracterização dos elementos Asolid® destas 

parcelas de solo deva-se atribuir o valor nulo para o seu peso específico.  

Com este procedimento as camadas de solo, já estáveis e acomodadas, não irão contribuir nem 

para o aumento do recalque, nem para as tensões desenvolvidas na interface sapata-solo.  

Porém, a atribuição de nulidade ao peso específico do solo situado acima da sapata não poderá 

novamente ser imposto na medida em que, a ação do maciço, que deverá ser compactado  
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quando da reposição do solo acima da sapata, irá acarretar uma resultante vertical que auxiliará 

na diminuição da excentricidade existente.  

A figura 5.3, contempla os pontos de ligação da estrutura metálica com o pilar esquerdo, o mais 

solicitado em termos de esforços, indicando para o nó 3872 (ponto de contato entre a estrutura 

metálica e o pilar) os valores dos deslocamentos lineares em metros (marcados com a notação 

U) e os deslocamentos angulares em radianos (marcados com a notação R).     

Fig. 5.3 - Deslocamentos lineares e angulares / Nó 3872 / Pilar esquerdo/ Plano XY / Ordenada Y = 0,00 m. 

                

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os deslocamentos do nó 3872 estão apresentados em corte XZ, conforme figura 5.4. 

Fig. 5.4 - Deslocamentos lineares e angulares / Nó 3872 / Pilar esquerdo / Corte XZ / Cota Z = -8,00 m. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A interface sapata – solo, na cota -10,00 m, apresenta os valores dos deslocamentos do nó 

9052, plano XY, conforme figura 5.5 a seguir. 

Fig. 5.5 - Deslocamentos lineares e angulares / Nó 9052 / Sapata esquerda/ Plano XY / Ordenada Y = 0,00 m. 

     

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A figura 5.6, representa em corte XZ, os deslocamentos nos quatro pontos do eixo baricêntrico 

Y da sapata esquerda para os nós determinados na malha, adotada preliminarmente, como 

tentativa para encontrar a convergência desejada. 

Fig. 5.6 - Deslocamentos lineares e angulares / Nó 9052 / Sapata esquerda / Corte XZ / Cota Z = -10,00 m. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Os deslocamentos estão tabulados, para a face do pilar esquerdo (cota -8,00 m), tabela 5.1 e 

para a interface sapata – solo (cota -10,00 m), tabela 5.2 a seguir indicadas. 

 Tab. 5.1 - Pilar esquerdo / Deslocamentos lineares e angular / Cota Z = -8,00 m. 

NÓ 
COORDENADAS U1 U3 R2 

X Y Z (mm) (mm) (rad) 

3871 -1,00 0,00 -8,00 -1,30 -3,30 -0,0014 

3872 0,00 0,00 -8,00 -1,30 -2,60 -0,0014 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Tab. 5.2 - Sapata esquerda / Deslocamentos lineares e angular / Cota Z = -10,00 m. 

NÓ 
COORDENADAS U1 U3 R2 

X Y Z (mm) (mm) (rad) 

9052 -2,00 0,00 -10,00 - -3,90 - 

9067 -1,00 0,00 -10,00 - -3,30 - 

9082 0,00 0,00 -10,00 - -2,60 - 

9097 1,00 0,00 -10,00 - -2,00 - 

Fonte: Elaborado sobre o autor. 

O relatório da análise, efetuada pelo software SAP 2000®, está reproduzido à figura 5.7. 

Fig. 5.7 – Relatório do processamento / 1ª Estimativa / Programa SAP 2000®. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Os indicadores desta rodada de análise, estão apresentados na tabela 5.3. 

Tab. 5.3 - Indicadores primeira rodada. / Sólido inicial. 

INDICADOR QUANTIDADE 
Número de nós processados 10.387 

Número de restrições no contorno 2.325 

Número de barras 139 

Número de elementos 8.820 

Número de equações de equilíbrio 24.399 

Coeficientes de rigidez não nulos 884.745 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

5.2.3    SÓLIDOS PROPOSTOS – 2ª ESTIMATIVA 

             (0,50m x 0,50m x 0,50m) / cota -8,00m à cota -16,00m / 8m de profundidade. 

             (0,50m x 0,50m x 1,00m) / cota -16,00m à cota -23,00m / 7m de profundidade. 

Os sólidos propostos na 2ª estimativa, tem a mesma malha, no plano XY, de 0,50 m x 0,50 m 

para toda profundidade do maciço, sendo que para os 8,00 m iniciais de profundidade, 

equivalentes ao valor 2B abaixo da cota de assentamento da sapata, onde B é a largura da 

mesma, foi definido a espessura de 0,50 m para o primeiro grupo de sólidos.  

Este valor de 2B, no caso 6,00 m abaixo da cota -10,00 m onde a sapata se assenta, é a 

profundidade utilizada por Bowles (1982) no cálculo da tensão admissível no fundo da sapata. 

A mesma expressão assim determina que: 

 NMÉDIO é o valor médio do NSPT entre a cota de assentamento da sapata e a 

profundidade de 2B abaixo desta cota. 

Para esta profundidade, cujo valor do NSPT entra no cálculo do NMÉDIO, foi escolhido um 

volume de menor dimensão para o primeiro grupo de sólidos visando o refinamento dos 

resultados. 

Para os 7,00 m restantes, da cota -16,00 m à cota -23,00 m, no limite do ensaio geotécnico foi 

utilizada a espessura de 1,00 m para o segundo grupo de sólidos.  

A figura 5.8 a seguir representa a malha, no plano XY na cota -8,00 m, para o primeiro grupo 

de sólidos. 

  



158 

 

 

Fig. 5.8 - Sólido: (0,5x0,5x0,5) m - Nível: (-8,00 a -16,00) m. / Sólido: (0,5x0,5x1,0) m / Nível: (-16,00 a -23,00) m. 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A representação no plano XZ da estrutura metálica, pórtico intermediário do estudo, o 

carregamento, pilares, sapatas e maciço do solo com os grupos de sólidos estão indicados à 

figura 5.9. Já os deslocamentos do pilar esquerdo, nó 3871, estão representados na figura 5.10. 

Fig. 5.9 - Sólido: (0,5x0,5x0,5) m - Nível: (-8,00 a -16,00) m. / Sólido: (0,5x0,5x1,0) m - Nível: (-16,00 a -23,00 ) m. 

Plano XZ / Ordenada Y = 0,00 m. 

  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Fig. 5.10 - Deslocamentos lineares e angulares / Nó 3871 / Pilar esquerdo/ Plano XY / Ordenada Y = 0,00 m. 

Sólido: (0,5x0,5x0,5) m - Nível: (-8,00  a -16,00) m. / Sólido: (0,5x0,5x1,0) m / Nível: (-16,00  a -23,00) m. 

                

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os deslocamentos no topo do pilar esquerdo, para a 2ª estimativa dos sólidos, encontram-se 

detalhados no corte XZ conforme figura 5.11 abaixo. 

Fig. 5.11 - Deslocamentos lineares e angulares / Nó 3871 / Pilar esquerdo/ Plano XZ / Cota Z = -8,00 m. 

Sólido: (0,5x0,5x0,5) m - Nível: (-8,00 a -16,00) m. / Sólido: (0,5x0,5x1,0) m / Nível: (-16,00 a -23,00) m. 

                

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Para a sapata esquerda, na interface com o solo, os deslocamentos calculados na linha do 

centroide com Y = 0,00 m, para a cota Z = -10,00 m, são representados no plano XY conforme 

figura 5.12, para o nó 9097. 
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Fig. 5.12 - Deslocamentos lineares e angulares / Nó 9097 / Sapata esquerda / Plano XY / Ordenada Y = 0,00 m. 

Sólido: (0,5x0,5x0,5) m - Nível: (-8,00 a -16,00) m. / Sólido: (0,5x0,5x1,0) m / Nível: (-16,00 m a -23,00) m. 

      

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A elástica representativa dos deslocamentos na interface sapata-solo, cota Z = -10,00 m, no 

plano XZ para a linha de nós no eixo Y = 0,00 m, nó 9097, encontra-se na figura 5.13 abaixo. 

Fig. 5.13 - Deslocamentos lineares / Nó 9097 / Sapata esquerda / Corte XZ / Cota Z = -10,00 m. 

Sólido: (0,5x0,5x0,5) m - Nível: (-8,00  a -16,00) m. / Sólido: (0,5x0,5x1,0) m / Nível: (-16,00  a -23,00) m. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A tabulação dos resultados dos deslocamentos, para a 2ª estimativa dos sólidos, encontra-se às 

tabelas 5.4 e 5.5. 
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Tab. 5.4 - 2ª Estimativa / Pilar esquerdo / Deslocamentos lineares e angular / Cota Z = -8,00 m. 

NÓ 
COORDENADAS U1 U3 R2 

X Y Z (mm) (mm) (rad) 

3871 -1,00 0,00 -8,00 -1,40 -3,60 -0,00146 

3872 0,00 0,00 -8,00 -1,40 -2,80 -0,00147 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Tab. 5.5 - 2ª Estimativa / Sapata esquerda / Deslocamentos lineares e angular / Cota Z = -10,00 m. 

NÓ 
COORDENADAS U1 U3 R2 

X Y Z (mm) (mm) (rad) 

9052 -2,00 0,00 -10,00 - -4,10 - 

9067 -1,00 0,00 -10,00 - -3,50 - 

9082 0,00 0,00 -10,00 - -2,80 - 

9097 1,00 0,00 -10,00 - -2,10 - 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O relatório da análise, para a 2ª estimativa dos sólidos, efetuada pelo software SAP 2000®, está 

reproduzido à figura 5.14. 

Fig. 5.14 – Relatório do processamento / 2ª Estimativa dos sólidos / Programa SAP 2000®. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Os indicadores desta nova rodada de análise, para os sólidos da 2ª estimativa, estão apresentados 

na tabela 5.6 a seguir. 

Tab. 5.6 - Indicadores segunda rodada. / Sólidos da 2ª estimativa. 

 

INDICADOR QUANTIDADE 
Número de nós processados 42.907 

Número de restrições no contorno 6.569 

Número de barras 141 

Número de elementos 38.640 

Número de equações de equilíbrio 109.233 

Coeficientes de rigidez não nulos 4.516.821 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As variações ocorridas nos deslocamentos por conta da redução dos sólidos utilizados na 

modelagem, até a estimativa presente, estão indicados na tabela 5.7 para a face do pilar esquerdo 

e na tabela 5.8 para a sapata esquerda na interface com o solo. 

Tab. 5.7 - Variações percentuais / Pilar esquerdo / Deslocamentos lineares e angular / Cota Z = -8,00 m. 

(1ª estimativa x 2ª estimativa) 

NÓ 

U1 (mm) % 

Var 

U3 (mm) % 

Var 

R2 (rad) % 

Var SÓLIDO 

ANTERIOR 

SÓLIDO 

ATUAL 

SÓLIDO 

ANTERIOR 

SÓLIDO 

ATUAL 

SÓLIDO 

ANTERIOR 

SÓLIDO 

ATUAL 

3871 -1,30 -1,40 7,69 -3,30 -3,60 9,09 -0,00140 -0,00146 4,29 

3872 -1,30 -1,40 7,69 -2,60 -2,80 7,69 -0,00140 -0,00147 5,00 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Tab. 5.8 - Variações percentuais / Sapata esquerda / Deslocamentos lineares e angular / Cota Z = -10,00 m. 

(1ª estimativa x 2ª estimativa) 

NÓ 
U3 (mm % 

Var 
SÓLIDO 

ANTERIOR 

SÓLIDO 

ATUAL 

9052 -3,90 -4,10 5,13 

9067 -3,30 -3,50 6,06 

9082 -2,60 -2,80 7,69 

9097 -2,00 -2,10 5,00 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As variações percentuais referentes aos indicadores dos processamentos, anterior e atual, são 

apresentados na tabela 5.9, indicando um aumento representativo no número de nós 

processados, de elementos, de equações de equilíbrio e de coeficientes de rigidez não nulos.  

Com este crescimento dos indicadores os resultados passam a ter um refinamento cada vez 

maior indicando a direção da precisão desejada. 
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Tab. 5.9 - Variações percentuais / Indicadores / Sólido anterior / Sólidos atuais. 

(1ª estimativa x 2ª estimativa) 

INDICADOR 
Quantidades % 

Var 
SÓLIDO 

ANTERIOR 

SÓLIDOS 

ATUAIS 

Número de nós processados 10.387 42.907 313,08 

Número de restrições no contorno 2.325 6.569 182,54 

Número de barras 139 141 1,44 

Número de elementos 8.820 38.640 338,10 

Número de equações de equilíbrio 24.399 109.233 347,69 

Coeficientes de rigidez não nulos 884.745 4.516.821 410,52 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

5.2.4   SÓLIDOS PROPOSTOS – 3ª ESTIMATIVA 

            Nível: -8,00 m ao Nível: -16,00 m / Profundidade: 8 m. 

                      (0,25 m x 0,25 m x 0,50 m) / (1,00 m x 0,25 m x 0,50 m) 

            Nível: -16,00 m ao Nível: -23,00 m / Profundidade: 7 m. 

                      (0,25 m x 0,25 m x 1,00 m) / (1,00 m x 0,25 m x 1,00 m) 

Para a terceira estimativa buscou-se o refinamento da seção da malha, com a sua redução nas 

imediações das sapatas onde as tensões e deslocamentos são mais relevantes.  

As regiões limítrofes para as seções de 0,25 m x 0,25 m no plano XY, são dois retângulos, cada 

um no entorno de cada sapata, com 11,00 m de comprimento no eixo longitudinal X e 10,00 m 

de comprimento no eixo transversal Y.  

Já a região central do maciço de solo, compreende um retângulo com 20,00 m de comprimento 

no eixo longitudinal X e 10,00 m de comprimento no eixo transversal Y, para onde foi definida 

a seção de 1,00 m x 0,25 m.  

De forma semelhante à 2ª estimativa e, com justificativa teórica idêntica tomando por base a 

fundamentação desenvolvida por Bowles (1982), os sólidos propostos na estimativa presente 

tem as malhas em cada plano XY, ao longo de toda a profundidade, com dimensões já definidas 

no parágrafo anterior.  

As espessuras dos sólidos foram fixadas em 0,50 m, para os primeiros 8,00 m de profundidade, 

e 1,00 m para os 7,00 m restantes. Os detalhes no plano XY, na cota -8,00 m, face superior dos 

pilares, estão apresentados à figura 5.15 com indicação da malha reduzida nas regiões limítrofes 

às sapatas e com área maior para a região central do maciço. 
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Fig. 5.15  

Sólidos: (0,25x0,25x0,50) m / (1,00x0,25x0,50) m. Nível: -8,00 m / Nível: -16,00 m. 

Sólidos: (0,25x0,25x1,00) m / (1,00x0,25x1,00) m. Nível: -16,00 m / Nível: -23,00 m. 

   

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O corte XZ, na linha central do maciço, apresentam a variação das espessuras dos sólidos 

adotados na 3ª estimativa, conforme a figura 5.16 apresentada a seguir. 

Fig. 5.16  

Sólidos: (0,25 x 0,25 x 0,50) m / (1,00 x 0,25 x 0,50) m. Nível: -8,00 m / Nível: -16,00 m. 

Sólidos: (0,25 x 0,25 x 1,00) m / (1,00 x 0,25 x 1,00) m. Nível: -16,00 m / Nível: -23,00 m. 

  
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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De forma sequencial para o pilar esquerdo, na cota Z = -8,00 m, os deslocamentos para o nó 

3872 estão indicados no plano XY conforme figura 5.17. 

Fig. 5.17   

Deslocamentos lineares e angulares / Nó 3872 / Pilar esquerdo / Plano XY / Ordenada Y = 0,00 m. 

Sólido: (0,25 x 0,25 x 0,50) m / Nível: -8,00 m a -16,00 m. Sólido: (0,25 x 0,25 x 1,00) m / Nível: -16,00 m a -23,00 m. 

                

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A elástica, representativa dos deslocamentos na face do pilar esquerdo, está indicada na figura 

5.18 com os valores dos movimentos do nó 3872.   

Fig. 5.18   

Deslocamentos lineares e angulares / Nó 3872 / Pilar esquerdo / Plano XZ / Cota Z = -8,00 m. 

Sólido: (0,25 x 0,25 x 0,50) m / Nível: -8,00 m a -16,00 m. Sólido: (0,25 x 0,25 x 1,0) m / Nível: -16,00 m a -23,00 m. 

                

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os deslocamentos da sapata esquerda, nó 9097, na interface com o solo com indicação no plano 

XY estão apresentados à figura 5.19. 
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Fig. 5.19  

Deslocamentos lineares e angulares / Nó 9097 / Sapata esquerda / Plano XY / Cota Z = -10,00 m (SAP 2000). 

Sólido: (0,25 x 0,25 x 0,50) m / Nível: -8,00 m a -16,00 m. Sólido: (0,25 x 0,25 x 1,00) m / Nível: -16,00 m a -23,00 m.              

  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A representação da sapata em corte XZ, na interface com o solo, está indicada a seguir pela 

figura 5.20 com os deslocamentos para o nó 9097. 

Fig. 5.20  

Deslocamentos lineares e angulares / Nó 9097 / Sapata esquerda / Plano XZ / Cota Z = -10,00 m. 

Sólido: (0,25 x 0,25 x 0,50) m / Nível: (-8,00 a -16,00) m. Sólido: (0,25 x 0,25 x 1,00) m / Nível: (-16,00  a -23,00) m. 

               

  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os resultados para os deslocamentos do pilar e sapata esquerda, devido à 3ª estimativa para a 

escolha dos sólidos, encontram-se nas tabelas 5.10 e 5.11 abaixo.  
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Tab. 5.10 - 3ª Estimativa / Pilar esquerdo / Deslocamentos lineares e angular / Cota Z = -8,00 m. 

NÓ 
COORDENADAS U1 U3 R2 

X Y Z (mm) (mm) (rad) 

3871 -1,00 0,00 -8,00 -1,40 -3,70 -0,00153 

3872 0,00 0,00 -8,00 -1,40 -2,80 -0,00151 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Tab. 5.11 - 3ª Estimativa / Sapata esquerda / Deslocamentos lineares e angular / Cota Z = -10,00 m. 

NÓ 
COORDENADAS U1 U3 R2 

X Y Z (mm) (mm) (rad) 

9052 -2,00 0,00 -10,00 - -4,20 - 

9067 -1,00 0,00 -10,00 - -3,60 - 

9082 0,00 0,00 -10,00 - -2,90 - 

9097 1,00 0,00 -10,00 - -2,20 - 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O relatório emitido pelo software SAP 2000® está a seguir transcrito na figura 5.21. 

Fig. 5.21 – Relatório do processamento / 3ª Estimativa dos sólidos / Programa SAP 2000®. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Esta rodada de análise define novos indicadores conforme na tabela 5.12 a seguir. 

Tab. 5.12 - Indicadores terceira rodada. / Sólidos da 3ª estimativa. 

INDICADOR QUANTIDADE 
Número de nós processados 107.323 

Número de restrições no contorno 11.277 

Número de barras 145 

Número de elementos 99.360 

Número de equações de equilíbrio 288.369 

Coeficientes de rigidez não nulos 11.211.201 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A redução dos sólidos, quando da 3ª estimativa da modelagem, produz novos deslocamentos 

que são comparados com a modelagem anterior de acordo com a tabela 5.13, para a face do 

pilar esquerdo, e tabela 5.14 para a sapata esquerda nos nós de contato com o solo. 

Tab. 5.13 - Variações percentuais / Pilar esquerdo / Deslocamentos lineares e angular / Cota Z = -8,00 m. 

(2ª estimativa x 3ª estimativa) 

NÓ 

U1 (mm) % 

Var 

U3 (mm) % 

Var 

R2 (rad) % 

Var SÓLIDO 

ANTERIOR 

SÓLIDO 

ATUAL 

SÓLIDO 

ANTERIOR 

SÓLIDO 

ATUAL 

SÓLIDO 

ANTERIOR 

SÓLIDO 

ATUAL 

3871 -1,40 -1,40 0,00 -3,60 -3,70 2,78 -0,00146 -0,00153 4,79 

3872 -1,40 -1,40 0,00 -2,80 -2,80 0,00 -0,00147 -0,00151 2,72 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Tab. 5.14 - Variações percentuais / Sapata esquerda / Deslocamentos lineares e angular / Cota Z = -10,00 m. 

(2ª estimativa x 3ª estimativa) 

NÓ 
U3 (mm % 

Var 
SÓLIDO 

ANTERIOR 

SÓLIDO 

ATUAL 

9052 -4,10 -4,20 2,44 

9067 -3,50 -3,60 2,86 

9082 -2,80 -2,90 3,57 

9097 -2,10 -2,20 4,76 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Com a redução das dimensões da malha e consequentemente dos sólidos, ocorre um aumento 

no refinamento quanto aos resultados do processamento do software SAP 2000®.  

As variações percentuais dos indicadores dos processamentos referentes à estimativa 3 (atual) 

e estimativa 2 (anterior), estão indicados na tabela 5.15 a seguir.  
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Tab. 5.15 - Variações percentuais / Indicadores / Sólido anterior / Sólidos atuais. 

(2ª estimativa x 3ª estimativa) 

INDICADOR 
Quantidades % 

Var 
SÓLIDO 

ANTERIOR 

SÓLIDOS 

ATUAIS 

Número de nós processados 42.907 107.323 150,13 

Número de restrições no contorno 6.569 11.277 71,67 

Número de barras 141 145 2,84 

Número de elementos 38.640 99.360 157,14 

Número de equações de equilíbrio 109.233 288.369 163,99 

Coeficientes de rigidez não nulos 4.516.821 11.211.201 148,21 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.2.5   SÓLIDOS PROPOSTOS / REDUÇÃO DO MACIÇO 

             Nível: -8,00 m ao Nível: -14,00 m / Profundidade: 6 m. 

                      (0,25 m x 0,25 m x 0,25 m) 

 Nível: -14,00 m ao Nível: -23,00 m / Profundidade: 9 m. 

                      (0,25 m x 0,25 m x 0,50 m)  

Para se chegar à malha final com os sólidos definitivos houve a necessidade da adequação da 

capacidade do computador utilizado neste trabalho. Para que essa adequação se configurasse, 

tornou-se necessário restringir a investigação dos deslocamentos e tensões a uma área menor 

no entorno de cada sapata. As dimensões limítrofes foram encontradas quando da análise da 3ª 

estimativa, onde a parte central entre as sapatas teve a dimensão da malha em planta, 

aumentada.  

Foi admitido que, a parte central com 20,00 m na direção longitudinal (eixo X) e 10,00 m na 

direção transversal (eixo Y), não irá contribuir no processamento não havendo a definição de 

malha e sólido neste segmento. 

Esta redução não afetará a precisão dos resultados, porquanto no perímetro da região limítrofe 

utilizada, conforme figura 5.22, os deslocamentos e tensões normais na direção 33 tem valores 

próximos de zero. 

A hipótese de que a parte central praticamente não contribui, ao não transferir deslocamentos e 

tensões para o entorno das sapatas, fica validada através dos resultados apresentados na figura 

5.23, para deslocamentos e figura 5.24, para tensões normais na direção 33.    
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Fig. 5.22 – Redução na área a ser investigada / 3ª estimativa / Perímetro limítrofe. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Fig. 5.23 – Deslocamento nulo / 3ª estimativa / Nó 10.556 / Perímetro limítrofe. 

  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Fig. 5.24 - Corte XZ / Z = -10,00 m / Tensão normal direção 33 nula / 3ª estimativa / Nó 9.157 / Perímetro limítrofe. 

  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Com a confirmação das hipóteses as dimensões utilizadas com vistas à melhoria no refinamento 

dos resultados, terão 11,00 m de comprimento na direção longitudinal (eixo X) e 10,00 m na 

direção transversal (eixo Y), com sólidos de 0,25 m x 0,25 m x 0,25 m entre os níveis -8,00 m 

a -14,00 m e sólidos de 0,25 m x 0,25 m x 0,50 m para os intervalos que vão do nível -14,00 m 

a -23,00 m conforme figura 5.25 que apresenta a malha para a cota -8,00 m.    
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Fig. 5.25  

Sólido: (0,25x0,25x0,25) m. (Nível: -8,00 m / -14,00 m). / Sólido: (0,25x0,25x0,50) m. Nível: -14,00 m / -23,00 m. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A delimitação dos sólidos apenas nos entornos das sapatas está apresentada à figura 5.26.  

Fig. 5.26  

Sólido: (0,25 x 0,25 x 0,25) m. Nível: -8,00 m / Nível: -14,00 m. 

Sólido: (0,25 x 0,25 x 0,50) m. Nível: -16,00 m / Nível: -23,00 m. 

  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Os deslocamentos no topo do pilar esquerdo, para o nó 3872, no plano XY, estão indicados à 

figura 5.27. 

Fig. 5.27 - Deslocamentos lineares e angulares / Nó 3872 / Pilar esquerdo. 

Sólido: (0,25 x 0,25 x 0,25) m / Nível: (-8,00 a -14,00) m. Sólido: (0,25 x 0,25 x 0,50) m / Nível: (-14,00 a -23,00) m. 

                

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A figura 5.28 indica, em corte XZ para a Cota Z = -8,00 m, os deslocamentos verificados para 

o nó 3872 (face do pilar esquerdo).  

Fig. 5.28  

Deslocamentos lineares e angulares / Nó 3872 / Pilar esquerdo / Plano XZ / Cota Z = -8,00 m. 

Sólido: (0,25 x 0,25 x 0,25) m / Nível: -8,00 m a -14,00 m. Sólido: (0,25 x 0,25 x 0,50) m / Nível: -14,00 m a -23,00 m. 

                

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os deslocamentos verificados na interface sapata – solo, apresentados no plano XY, para o nó 

9097 estão representados na figura 5.29 a seguir. 
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Fig. 5.29   

Deslocamentos lineares e angulares / Nó 9097 / Sapata esquerda / Plano XY / Cota Z = -10,00 m. 

Sólido: (0,25 x 0,25 x 0,25) m / Nível: -8,00 m a -14,00 m. Sólido: (0,25 x 0,25 x 0,50) m / Nível: -14,00 m a -23,00 m. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A figura 5.30 abaixo indicada representa estes deslocamentos nos pontos de contato da sapata 

com o solo, para o plano XZ, em vista lateral, na Cota -10,00 m, em específico para o nó 9097 

na sua extremidade direita. 

Fig. 5.30  

Deslocamentos lineares e angulares / Nó 9097 / Sapata esquerda / Plano XZ / Cota Z = -10,00 m. 

Sólido: (0,25 x 0,25 x 0,25) m / Nível: -8,00 m a -14,00 m. Sólido: (0,25 x 0,25 x 0,50) m / Nível: -14,00 m a -23,00 m. 

               

  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Os resultados para os deslocamentos na face superior do pilar esquerdo e fundo da sapata 

esquerda, para a estimativa final, estão apresentados respectivamente à tabelas 5.16 e 5.17. 

Tab. 5.16  

Estimativa final / Pilar esquerdo / Deslocamentos lineares e angular / Cota Z = -8,00 m. 

NÓ 
COORDENADAS U1 U3 R2 

X Y Z (mm) (mm) (rad) 

3871 -1,00 0,00 -8,00 -1,30 -3,60 -0,00144 

3872 0,00 0,00 -8,00 -1,30 -2,80 -0,00143 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Tab. 5.17   

Estimativa final / Sapata esquerda / Deslocamentos lineares e angular / Cota Z = -10,00 m. 

NÓ 
COORDENADAS U1 U3 R2 

X Y Z (mm) (mm) (rad) 

9052 -2,00 0,00 -10,00 - -4,10 - 

9067 -1,00 0,00 -10,00 - -3,50 - 

9082 0,00 0,00 -10,00 - -2,80 - 

9097 1,00 0,00 -10,00 - -2,20 - 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As variações percentuais, entre os resultados da 3ª estimativa e a estimativa final, para os 

deslocamentos do pilar esquerdo e interface sapata-solo estão apresentados nas tabelas 5.18 e 

5.19 a seguir. 

Tab. 5.18 - Variações percentuais / Pilar esquerdo / Deslocamentos lineares e angular / Cota Z = -8,00 m. 

(3ª estimativa x estimativa final) 

NÓ 

U1 (mm) % 

Var 

U3 (mm) % 

Var 

R2 (rad) % 

Var SÓLIDO 

ANTERIOR 

SÓLIDO 

ATUAL 

SÓLIDO 

ANTERIOR 

SÓLIDO 

ATUAL 

SÓLIDO 

ANTERIOR 

SÓLIDO 

ATUAL 

3871 -1,40 -1,30 -7,14 -3,70 -3,60 -2,70 -0,00153 -0,00144 -5,88 

3872 -1,40 -1,30 -7,14 -2,80 -2,80 0,00 -0,00151 -0,00143 -5,30 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Tab. 5.19 - Variações percentuais / Sapata esquerda / Deslocamentos lineares e angular / Cota Z = -10,00 m. 

(3ª estimativa x estimativa final) 

NÓ 
U3 (mm % 

Var 
SÓLIDO 

ANTERIOR 

SÓLIDO 

ATUAL 

9052 -4,20 -4,10 -2,38 

9067 -3,60 -3,50 -2,78 

9082 -2,90 -2,80 -3,45 

9097 -2,20 -2,20 0,00 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O relatório da análise da estimativa final está apresentado na figura 5.31 a seguir. 

Fig. 5.31 - Relatório do processamento / Estimativa final dos sólidos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os indicadores do processamento da rodada definitiva, com os valores representativos para o 

refinamento da pesquisa efetuada, estão apresentados na tabela 5.20. 

Tab. 5.20 - Indicadores rodada definitiva. / Sólidos da estimativa final. 

INDICADOR QUANTIDADE 
Número de nós processados 158.737 

Número de restrições no contorno 17.805 

Número de barras 145 

Número de elementos 147.840 

Número de equações de equilíbrio 423.036 

Coeficientes de rigidez não nulos 16.517.187 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As variações percentuais para os indicadores, relacionando a 3ª estimativa com a estimativa 

final, estão apresentados na tabela 5.21 a seguir.  
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Tab. 5.21 

Variações percentuais / Indicadores / Sólido anterior / Sólidos atuais. 

(3ª estimativa x estimativa final) 

INDICADOR 
Quantidades % 

Var 
SÓLIDO 

ANTERIOR 

SÓLIDOS 

ATUAIS 

Número de nós processados 107.323 158.737 47,91 

Número de restrições no contorno 11.277 17.805 57,89 

Número de barras 145 145 0,00 

Número de elementos 99.360 147.840 48,79 

Número de equações de equilíbrio 288.369 423.036 46,70 

Coeficientes de rigidez não nulos 11.211.201 16.517.187 47,33 

 

Com a finalidade de validar a escolha da modelagem definitiva, estão apresentados na tabela 

5.22 as variações percentuais dos deslocamentos lineares e angular, para a face do pilar 

esquerdo entre o sólido da 1ª estimativa (detalhado em 5.2.1.2) e o sólido escolhido na 

estimativa final (detalhada em 5.2.1.5). 

Tab. 5.22 

Variações percentuais / Pilar esquerdo / Deslocamentos lineares e angular / Cota Z = -8,00 m. 

(1ª estimativa x estimativa final) 

NÓ 

U1 (mm) % 

Var 

U3 (mm) % 

Var 

R2 (rad) % 

Var SÓLIDO 

INICIAL 

SÓLIDO 

FINAL 

SÓLIDO 

INICIAL 

SÓLIDO 

FINAL 

SÓLIDO 

INICIAL 

SÓLIDO 

FINAL 

3871 -1,30 -1,30 0,00 -3,30 -3,60 9,09 -0,00140 -0,00144 2,85 

3872 -1,30 -1,30 0,00 -2,60 -2,80 7,69 -0,00140 -0,00143 2,14 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As variações percentuais, para a sapata esquerda nos pontos de contato com o solo, dos 

deslocamentos entre a 1ª estimativa e a estimativa final estão indicados na tabela 5.23.  

Tab. 5.23 

Variações percentuais / Sapata esquerda / Deslocamentos lineares e angular / Cota Z = -10,00 m. 

(1ª estimativa x estimativa final) 

NÓ 
U3 (mm % 

Var 
SÓLIDO 

INICIAL 

SÓLIDO 

FINAL 

9052 -3,90 -4,10 5,13 

9067 -3,30 -3,50 6,06 

9082 -2,60 -2,80 7,69 

9097 -2,00 -2,20 10,00 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Após a análise de todo o procedimento verificou-se que, efetuadas 4 estimativas com a 

finalidade de atingir a convergência desejada, os percentuais de variação dos deslocamentos 

entre cada estimativa e a seguinte e entre a estimativa inicial e a definitiva atingiram no máximo 

o valor de dez por cento conforme se demonstra na tabela 5.24 a seguir. 

Tab. 5.24 

Variações percentuais máximas entre estimativas. 

ESTIMATIVAS  

ANALISADAS 

VARIAÇÃO MÁXIMA  

(%) 

1ª Estimativa x 2ª Estimativa 9,09 

2ª Estimativa x 3ª Estimativa 4,79 

3ª Estimativa x Estimativa Final -7,14 

1ª Estimativa x Estimativa Final 10,00 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Estas variações foram entendidas como adequadas e a estimativa final passou a definir os 

sólidos que foram utilizados para a conclusão da pesquisa. A estimativa final leva a um ganho 

entre 600 a 1.700 % dos indicadores do processamento entre a estimativa inicial e afinal 

trazendo com isso a certeza de um excelente refinamento dos resultados como se demonstra na 

tabela 5.25 abaixo. 

Tab. 5.25 - Variações percentuais / Indicadores / Sólido inicial / Sólidos finais. 

INDICADOR 
Quantidades % 

Var 
SÓLIDO 

INICIAL 

SÓLIDOS 

FINAIS 

Número de nós processados 10.387 158.737 1.428,23 

Número de restrições no contorno 2.325 17.805 665,81 

Número de barras 139 145 4,32 

Número de elementos 8.820 147.840 1.576,19 

Número de equações de equilíbrio 24.399 423.036 1.633,82 

Coeficientes de rigidez não nulos 884.745 16.517.187 1.766,89 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

5.3 ANÁLISE / SAPATA 3 m x 3 m / INTERAÇÃO SOLO ESTRUTURA   

5.3.1 ESTRUTURA METÁLICA 

5.3.1.1 DESLOCAMENTOS VERIFICADOS 

A interação solo-estrutura provocou deslocamentos nas sapatas de fundação do pórtico 

intermediário, utilizado como modelo, alterando com isso a posição final dos nós da estrutura 

metálica.  
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A elástica da estrutura metálica está indicada à figura 5.31a com a identificação de alguns nós 

utilizados na análise quanto aos deslocamentos.    

A tabela 5.26 apresenta uma visão geral dos deslocamentos e rotações para as duas hipóteses 

de projeto, indicando inicialmente os valores para o sistema admitido como indeslocável e em 

seguida, com a ocorrência da interação solo-estrutura.  

A figura 5.32, com diagrama de colunas, apresenta a comparação para os deslocamentos 

lineares na direção X dos nós da estrutura metálica. 

A tabulação dos deslocamentos verticais no eixo Z indicados por U3, para ambas as hipóteses, 

está indicada à figura 5.33. 

Já os deslocamentos angulares da estrutura metálica em torno do eixo Y, para as duas 

alternativas ora comparadas, estão apresentados na figura 5.34. 
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                      Fig. 5.31a - Estrutura metálica / Elástica (Identificação dos nós). 

                          Sistema indeslocável x Sistema deslocável (Sapata 3 m x 3 m com Interação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3883 

3962 
3902 

3978 3936 
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Tab. 5.26 - Estrutura metálica / Quadro comparativo / Deslocamentos lineares / Deslocamentos angulares. 

                    Sistema indeslocável x Sistema deslocável (Sapata 3 m x 3 m com Interação solo – estrutura). 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Fig. 5.32 - Estrutura metálica / Deslocamentos horizontais. 

Sistema indeslocável x Sistema deslocável (Sapata 3 m x 3 m com Interação) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Fig. 5.33 - Estrutura metálica / Deslocamentos verticais. 

Sistema indeslocável x Sistema deslocável (Sapata 3 m x 3 m com Interação). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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  Fig. 5.34 - Estrutura metálica / Deslocamentos angulares. 

        Sistema indeslocável x Sistema deslocável (Sapata 3 m x 3 m com Interação). 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Os deslocamentos lineares (m) e angulares (rad)  para os nós 3962 e 3902 da estrutura metálica, 

com os efeitos da interação solo estrutura, estão apresentados na figura 5.35 com a indicação 

da elástica verificada. 

Fig. 5.35 -  Estrutura metálica / Deslocamentos nó 3962 / Deslocamentos nó 3902.  

Sistema deslocável  (Sapata 3 m x 3 m com Interação solo - estrutura). 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os deslocamentos dos nós da estrutura metálica, admitindo a interação solo-estrutura, estão 

dentro dos limites máximos previstos pela norma NBR 8800 / 2008, conforme tabela 5.27. 

Tab. 5.27   

Limites máximos / Sapata 3 m x 3m com interação solo - estrutura / Deslocamentos (NBR 8800 / 2008). 
 

ELEMENTO ESTRUTURAL / 

PARÂMETRO DE REFERENCIA 

EXPRESSÃO 

DO 

VALOR 

LIMITE 

 

VALOR 

LIMITE 

CALCULADO 

(mm) 

VALOR 

REAL 

(mm) 

Deslocamento / Vigas de cobertura L / 250 30.000 / 250 = 120,00 -19,30 (NÓ 3902) 

Deslocamento horizontal do topo do pilar 

em relação à base. 
H / 300 8.000 / 300 = 26,67 -6,50  (NÓ 3962) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Nó 3962 

Extremidade superior 

Topo pilar esquerdo 

 

 

 

 

Nó 3902 

Banzo inferior 

Arco circular / Nó médio 
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5.3.1.2 ESFORÇOS / TENSÕES NORMAIS 

De forma semelhante ao ocorrido com os deslocamentos nos nós da estrutura metálica, os 

esforços e tensões nas barras também sofrem alterações em seus valores devido a existência da 

interação solo-estrutura conforme descrito a seguir. 

A estrutura metálica encontra-se detalhada à figura 5.35a com a identificação de algumas hastes 

objeto da análise quanto aos esforços e tensões desenvolvidos. 

Os resultados estão apresentados na tabela 5.28, de forma comparativa, para algumas das hastes 

de maior relevância previamente escolhidas da estrutura metálica. 

Nesta tabela, são indicados os parâmetros da estrutura metálica admitindo: 

a) Estar apoiada em sapatas com dimensões de 3,00 m x 3,00 m e maciço admitido como 

indeformável; 

b) Estar apoiada em sapatas com dimensões de 3,00 m x 3,00 m considerando os efeitos 

despertados pela interação solo-estrutura.  

Os parâmetros tabulados são esforços nas barras, tensões, percentuais de variação, valores 

limites de esforços e tensões e análise dos resultados. 

Na figura 5.36 são representados, na forma de diagramas de colunas, os esforços nas hastes da 

estrutura metálica, apoiada em sapatas com dimensões de 3,00 m x 3,00 m, ora considerando o 

solo como maciço indeformável, ora com o cômputo dos efeitos do fenômeno da interação solo-

estrutura.   

De forma similar, a figura 5.37 representa as tensões desenvolvidas nas barras da estrutura 

metálica dentro dos critérios apresentados acima.        
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                      Fig. 5.35a - Estrutura metálica / Esforços / Tensões (Identificação das barras). 

                          Sistema indeslocável x Sistema deslocável (Sapata 3 m x 3 m com Interação) 

131 

17 
96 

97 
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Tab. 5.28 - Estrutura metálica / Quadro comparativo / Esforços / Tensões. 

Sistema indeslocável x Sistema deslocável (Sapata 3 m x 3 m com Interação solo – estrutura). 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Fig. 5.36 - Estrutura metálica / Esforços nas hastes. 

Sistema indeslocável x Sistema deslocável (Sapata 3 m x 3 m com Interação). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Fig. 5.37 - Estrutura metálica / Tensões nas hastes. 

Sistema indeslocável x Sistema deslocável (Sapata 3 m x 3 m com Interação). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.3.2 INTERFACE SAPATA - SOLO 

5.3.2.1 DESLOCAMENTOS 

Quando os efeitos da interação solo-estrutura são computados é na interface sapata – solo que 

os parâmetros sofrem maiores alterações.  

A tabela 5.29, apresenta os indicadores para a sapata esquerda, com os deslocamentos e 

comparação entre as tensões admitindo sapata rígida na flexão composta, com os resultados 

obtidos através da interação solo-estrutura. 

Tab. 5.29  

Indicadores / Sapata esquerda (L = 3,00 m) / Cota: -10,00 m / Flexão composta x Interação. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os deslocamentos devido ao computo da interação solo – estrutura estão apresentados à figura 

5.38, para os nós situados no eixo de simetria Y da sapata com L = 3,00 m na interface sapata 

solo cota -10,00 m. 
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Fig. 5.38 – Deslocamentos Eixo Z / Sapata esquerda (L = 3,00 m) / Cota: -10,00 m / Interface sapata-solo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

5.3.2.2 TENSÕES NORMAIS S33 

O bulbo de tensões, para a sapata esquerda, está apresentado na figura 5.39 a seguir.  

Fig. 5.39 – Bulbo de tensões S33. / Sapata esquerda (L = 3,00 m).  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A figura 5.40 apresenta a tensão normal na direção 33, direção Y, para o nó 9097 na interface 

com o solo à cota -10,00 m.  
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Fig. 5.40 – Tensões S33 / Sapata esquerda (L = 3,00 m) / Cota: -10,00 m / Interface sapata-solo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As hipóteses que contemplam a análise das tensões na interface sapata-solo, na cota -10,00 m, 

calculadas como flexão composta admitindo seções planas e o cálculo com a interação solo-

estrutura efetuado pelo software SAP 2000®, estão indicadas sob a forma gráfica à figura 5.41. 

Fig. 5.41 – Tensões S33 / Sapata esquerda (L = 3,00 m) / Cota: -10,00 m / Interface sapata-solo. 

Flexão composta x Interação solo-estrutura. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.4 ANÁLISE / SAPATA 2 m x 2 m / INTERAÇÃO SOLO ESTRUTURA   

5.4.1 ESTRUTURA METÁLICA 

5.4.1.1 DESLOCAMENTOS 

O quadro a seguir, tabela 5.30, apresenta os deslocamentos dos nós da estrutura apoiada em 

sapata com dimensões 2 m x 2m admitindo a interação solo-estrutura em comparação com o 

sistema apoiado em vínculos indeslocáveis.  

A estrutura metálica tem a sua elástica apresentada à figura 5.41a com a identificação de alguns 

nós utilizados na análise quanto aos deslocamentos.    

Já a figura 5.42, em diagrama de colunas, relaciona as duas hipóteses para os deslocamentos 

lineares na direção do eixo X.  

Os deslocamentos verticais, na direção Z, apresentados também de forma comparativa com a 

estrutura inicialmente apoiada em vínculos indeslocáveis estão indicados à figura 5.43.  

De forma similar, os deslocamentos angulares estão relacionados em diagrama de colunas na 

figura 5.44 em sequência. 
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                      Fig. 5.41a - Estrutura metálica / Elástica (Identificação dos nós). 

                          Sistema indeslocável x Sistema deslocável (Sapata 2 m x 2 m com Interação)  

 

 

 
 

 

3962 

3883 

3902 

3936 

3978 
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Tab. 5.30 - Estrutura metálica / Quadro comparativo / Deslocamentos lineares / Deslocamentos angulares. 

Sistema indeslocável x Sistema deslocável (Sapata 2 m x 2 m com Interação solo – estrutura). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Observações: 

(a) As variações percentuais comparam os deslocamentos lineares e angulares da estrutura metálica apoiada em sapatas com L = 2,00 m admitida 

a ocorrência da interação solo-estrutura com, a estrutura metálica apoiada em vínculos indeslocáveis; 

(b) Os deslocamentos da estrutura metálica apoiada em vínculos indeslocáveis estão indicados à tabela 5.26 retro, com indicação às três primeiras 

colunas.
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Fig. 5.42 - Estrutura metálica / Deslocamentos horizontais. 

Sistema indeslocável x Sistema deslocável (Sapata 2 m x 2 m com Interação). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Fig. 5.43 - Estrutura metálica / Deslocamentos verticais. 

Sistema indeslocável x Sistema deslocável (Sapata 2 m x 2 m com Interação). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Fig. 5.44 - Estrutura metálica / Deslocamentos angulares. 

Sistema indeslocável x Sistema deslocável (Sapata 2 m x 2 m com Interação). 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Os deslocamentos lineares (m) e angulares (rad) dos nós 3962 e 3902 da estrutura metálica, 

sistema deslocável, apoiada em sapatas de 2 m x 2 m estão apresentados na figura 5.45. 

Fig. 5.45 - Estrutura metálica / Deslocamentos nó 3962 / Deslocamentos nó 3902.  

Sistema deslocável (Sapata 2 m x 2 m com Interação solo – estrutura). 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os deslocamentos calculados admitindo a interação solo-estrutura para a estrutura apoiada em 

sapatas de 2 m x 2 m, ainda assim estão dentro dos limites máximos preconizados pela norma 

NBR 8800 (ABNT,2008). A tabela 5.31 indica os limites máximos e os valores dos 

deslocamentos reais para a hipótese admitida. 

Tab. 5.31  

Limites máximos / Sapata 2 m x 2m com interação solo - estrutura / Deslocamentos (NBR 8800 / 2008). 
 

ELEMENTO ESTRUTURAL /  

PARÂMETRO DE REFERENCIA 

EXPRESSÃO 

DO  

VALOR 

LIMITE 

 

VALOR 

LIMITE 

CALCULADO 

(mm) 

VALOR 

REAL 

 

(mm) 

Deslocamento / Vigas de cobertura L / 250 30.000 / 250 = 120,00 -20,10 (NÓ 3902) 

Deslocamento horizontal do topo do pilar 

em relação à base. 
H / 300 8.000 / 300 = 26,67 -7,10 (NÓ 3962) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

5.4.1.2 ESFORÇOS / TENSÕES NORMAIS 

Os esforços e tensões normais que se desenvolvem na estrutura metálica, na hipótese agora em 

análise, estão indicados à figura 5.45a e tabela 5.32 sempre em comparação com o sistema 

inicialmente admitido como indeslocável.  

Nó 3962 

Extremidade superior 

Topo pilar esquerdo 

 

 

 

 

Nó 3902 

Banzo inferior 

Arco circular / Nó médio 
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                      Fig. 5.45a - Estrutura metálica / Esforços / Tensões (Identificação das barras). 

                          Sistema indeslocável x Sistema deslocável (Sapata 2 m x 2 m com Interação).
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Tab. 5.32 - Estrutura metálica / Quadro comparativo / Esforços / Tensões. 

Sistema indeslocável x Sistema deslocável (Sapata 2 m x 2 m com Interação solo – estrutura). 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Os esforços e tensões despertados nas hastes da estrutura metálica, para o sistema deslocável 

apoiado em sapatas de 2 m x 2 m novamente comparados com o sistema indeslocável admitido 

inicialmente, estão apresentados na figura 5.46 e 5.47 respectivamente.  

Fig. 5.46 - Estrutura metálica / Esforços nas hastes. 

Sistema indeslocável x Sistema deslocável (Sapata 2 m x 2 m com Interação). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Fig. 5.47 - Estrutura metálica / Tensões nas hastes. 

Sistema indeslocável x Sistema deslocável (Sapata 2 m x 2 m com Interação) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.4.2 INTERFACE SAPATA - SOLO 

5.4.2.1 DESLOCAMENTOS  

Na cota -10,00 m, contato da sapata com o solo, as tensões normais na direção vertical e os 

deslocamentos estão apresentados na tabela 5.33 sempre tendo como comparação os 

indicadores relacionados com a hipótese inicial de flexão composta. 

Os deslocamentos lineares (m) e angulares (rad) para a cota -10,00 m, nó 115.554, estão 

apresentados em planta através da Figura 5.48. 

Já a figura 5.49 em sequência apresenta o corte, no plano XZ, com indicação da elástica da 

sapata de lado L = 2,00 m com a representação dos sólidos deformados. 

Na figura 5.50, na interface com o solo, são apresentados os deslocamentos verticais (m) no 

eixo Z para 9 nós situados no eixo baricêntrico. 
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Tab. 5.33 - Indicadores / Sapata esquerda (L = 2,00 m) / Cota: -10,00 m / Flexão composta x Interação. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor
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Fig. 5.48 - Deslocamentos lineares e angulares 

 Nó 115.554 / Sapata esquerda (L = 2,00 m) / Plano XY / Cota Z = -10,00 m. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Fig. 5.49 - Deslocamentos lineares e angulares  

 Nó 115.554 / Sapata esquerda (L = 2,00 m) / Plano XZ / Cota Z = -10,00 m. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Fig. 5.50 – Deslocamentos Verticais / Sapata esquerda (L = 2,00 m) / Cota: -10,00 m / Interface sapata-solo. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 5.4.2.2 TENSÕES NORMAIS S33 

A figura 5.51 apresenta o bulbo de tensões normais S33 para a sapata esquerda (L = 2,00 m) 

admitindo o efeito da interação solo-estrutura. 

Fig. 5.51 – Bulbo de tensões verticais S33. / Sapata esquerda (L = 2,00 m).  

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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As tensões normais na direção 33, tensões verticais, estão apresentadas na figura 5.52 com a 

indicação do valor para o nó 115.554 na cota -10,00 m para a sapata com L = 2,00 m calculada 

admitindo a existência do efeito interação solo-estrutura.  

Fig. 5.52 – Tensões verticais S33 / Sapata esquerda (L = 2,00 m) / Cota: -10,00 m / Interface sapata-solo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As tensões normais no eixo Y, para a sapata esquerda na interface com o solo, estão indicadas 

na figura 5.53 de forma comparativa com a hipótese inicial, ou seja, sistema indeslocável.  

Fig. 5.53 – Tensões S33 / Sapata esquerda (L = 2,00 m) / Cota: -10,00 m / Interface sapata-solo. 

Flexão composta x Interação solo-estrutura. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.5 ANÁLISE / SAPATA 1,5 m x 1,5 m / INTERAÇÃO SOLO - ESTRUTURA   

5.5.1 ESTRUTURA METÁLICA 

5.5.1.1 DESLOCAMENTOS 

A estrutura metálica é apresentada com a sua elástica à figura 5.53a, com a identificação de 

alguns nós utilizados na análise quanto aos deslocamentos.    

O quadro com os deslocamentos dos nós da estrutura metálica adotando sapata com dimensões 

L = 1,50 m, admitindo a interação solo-estrutura, está apresentado na tabela 5.34 em 

comparação com o sistema indeslocável inicialmente admitido no estudo. 

Na figura 5.54 são apresentados os deslocamentos na direção X, horizontal, dos nós da estrutura 

metálica agora com apoios sobre sapatas com L=1,5 m, admitindo a interação solo-estrutura, 

co - relacionados com os resultados da hipótese inicial de sistema indeslocável.  

Com a mesma sistemática são apresentados na figura 5.55, os deslocamentos lineares na direção 

Z, vertical, para alguns dos nós mais representativos da estrutura metálica. 

Os deslocamentos angulares, em torno do eixo Y, para a estrutura metálica apoiada no maciço 

deslocável em sapatas de L = 2,00 m tem os resultados comparados com a hipótese de solo 

indeslocável, em diagrama de colunas, para os nós localizados em pontos relevantes conforme 

figura 5.56 adiante.
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Fig. 5.53a - Estrutura metálica / Elástica (Identificação dos nós). 

Sistema indeslocável x Sistema deslocável (Sapata 1,5 m x 1,5 m com Interação) 
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Tab. 5.34 - Estrutura metálica / Quadro comparativo / Deslocamentos. 

Sistema indeslocável x Sistema deslocável (Sapata 1,5 m x 1,5 m com Interação solo – estrutura). 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Observações: 

(a) As variações percentuais comparam os deslocamentos lineares e angulares da estrutura metálica apoiada em sapatas com L = 1,50 m admitida 

a ocorrência da interação solo-estrutura, com a estrutura metálica apoiada em vínculos indeslocáveis; 

(b) Os deslocamentos da estrutura metálica apoiada em vínculos indeslocáveis estão indicados à tabela 5.26 retro, com indicação às três primeiras 

coluna
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Fig. 5.54 - Estrutura metálica / Deslocamentos horizontais. 

Sistema indeslocável x Sistema deslocável (Sapata 1,5 m x 1,5 m com Interação solo – estrutura). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Fig. 5.55 - Estrutura metálica / Deslocamentos verticais. 

Sistema indeslocável x Sistema deslocável (Sapata 1,5 m x 1,5 m com Interação solo – estrutura).  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Fig. 5.56 - Estrutura metálica / Deslocamentos angulares. 

Sistema indeslocável x Sistema deslocável (Sapata 1,5 m x 1,5 m com Interação solo – estrutura). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Para os nós 3962 (topo do pilar esquerdo) e 3902 (arco circular seção média), a figura 5.57 

representa os deslocamentos lineares e angulares admitindo a interação solo-estrutura. 

Fig. 5.57 - Estrutura metálica / Deslocamentos nó 3962 / Deslocamentos nó 3902.  

(Sapata 1,5 m x 1,5 m com Interação solo – estrutura). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

As premissas da norma NBR 8800 (ABNT, 2008) são atendidas quanto aos deslocamentos 

admissíveis na estrutura metálica, deslocamentos estes calculados admitindo os efeitos da 

interação solo-estrutura. Os resultados obtidos são indicados na tabela 5.35 a seguir.  

Tab. 5.35   

Limites máximos / Sapata 1,5 m x 1,5 m com interação solo - estrutura /  Deslocamentos (NBR 8800 / 2008). 

 
ELEMENTO ESTRUTURAL /  

PARÂMETRO DE REFERENCIA 

EXPRESSÃO 

DO  

VALOR 

LIMITE 

 

VALOR 

LIMITE 

CALCULADO 

(mm) 

VALOR 

REAL 

 

(mm) 

Deslocamento / Vigas de cobertura L / 250 30.000 / 250 = 120,00 -20,70 (NÓ 3902) 

Deslocamento horizontal do topo do pilar 

em relação à base. 
H / 300 8.000 / 300 = 26,67 -7,50 (NÓ 3962) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

5.5.1.2 ESFORÇOS / TENSÕES NORMAIS 

Os esforços e tensões normais calculados, para algumas das barras da estrutura metálica devido 

aos efeitos da interação solo-estrutura, estão apresentadas à figura 5.57a e tabela 5.36 com a 

comparação dos resultados frente à alternativa inicial de indeformabilidade dos apoios suporte 

da treliça em estudo.  

Nó 3962 

Extremidade superior 

Topo pilar esquerdo 

 

 

 

 

Nó 3902 

Banzo inferior 

Arco circular / Nó médio 
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                      Fig. 5.57a - Estrutura metálica / Esforços / Tensões (Identificação das barras). 

                      Sistema indeslocável x Sistema deslocável (Sapata 1,5 m x 1,5 m com Interação). 
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Tab. 5.36 - Estrutura metálica / Quadro comparativo / Esforços / Tensões. 

Sistema indeslocável x Sistema deslocável (Sapata 1,5 m x 1,5 m com Interação solo – estrutura). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor
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Os esforços e tensões nas barras, para alguns segmentos de interesse, encontram-se tabulados 

às figuras 5.58 e 5.59 comparativamente entre o sistema indeslocável e aquele em que se admite 

a existência do fenômeno da interação solo-estrutura para as sapatas com L = 1,5 m.  

Fig. 5.58 - Estrutura metálica / Esforços nas hastes. 

Sistema indeslocável x Sistema deslocável (Sapata 1,5 m x 1,5 m com Interação solo – estrutura). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Fig. 5.59 - Estrutura metálica / Tensões nas hastes. 

Sistema indeslocável x Sistema deslocável (Sapata 1,5 m x 1,5 m com Interação solo – estrutura). 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.5.2 INTERFACE SAPATA - SOLO 

5.5.2.1 DESLOCAMENTOS  

Os deslocamentos na cota -10,00 m, interface sapata-solo, admitindo os efeitos da interação 

solo – estrutura para a sapata com L = 1,50 m são apresentados entre os indicadores calculados 

na tabela 5.37 para nós de interesse locados no eixo baricêntrico Y.  

Os deslocamentos lineares (m) e angulares (rad) para o nó 115.513 (cota -10,00 m) para a 

hipótese da sapata com L = 1,50 m, com o efeito da interação solo-estrutura, são apresentadas 

em planta na figura 5.60. 

A representação dos deslocamentos em corte com a elástica correspondente, estão indicados na 

figura 5.61. 

Os deslocamentos na direção Y, admitida a interação solo-estrutura, estão apresentados no 

formato gráfico à figura 5.62 para a sapata com L = 1,50 m. 
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Tab. 5.37 - Indicadores / Sapata esquerda (L = 1,50 m) / Cota: -10,00 m / Flexão composta x Interação. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Fig. 5.60 - Deslocamentos lineares e angulares 

 Nó 115.513 / Sapata esquerda (L = 1,50 m) / Plano XY / Cota Z = -10,00 m. 

 

  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Fig. 5.61 - Deslocamentos lineares e angulares  

 Nó 115.513 / Sapata esquerda (L = 1,50 m) / Plano XZ / Cota Z = -10,00 m. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Fig. 5.62 – Deslocamentos verticais / Sapata esquerda (L = 1,50 m) / Cota: -10,00 m / Interface sapata-solo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.5.2.2 TENSÕES NORMAIS S33 

As tensões normais, com a interação solo-estrutura sendo admitida, estão apresentadas através 

da imagem do bulbo de tensões para a sapata esquerda conforme figura 5.63 a seguir. 

Fig. 5.63 – Bulbo de tensões S33. / Sapata esquerda (L = 1,50 m).  

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A tensão normal na direção Z, na cota -10,00 m para o nó 115.513 interface sapata-solo está 

apresentada na figura 5.64.  

Fig. 5.64 – Tensões S33 / Sapata esquerda (L = 1,50 m) / Cota: -10,00 m / Interface sapata-solo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A figura 5.65 apresenta as tensões normais para a sapata esquerda, no contato com o solo, de 

forma a comparar com a hipótese de flexão composta apresentada inicialmente. 

Fig. 5.65 – Tensões S33 / Sapata esquerda (L = 1,50 m) / Cota: -10,00 m / Interface sapata-solo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.6 ANÁLISE / TODAS AS SAPATAS / INTERAÇÃO SOLO - ESTRUTURA 

5.6.1 ESTRUTURA METÁLICA 

5.6.1.1 DESLOCAMENTOS VERIFICADOS 

Os deslocamentos lineares na direção do eixo X, dos nós da estrutura metálica aumentam à 

medida em que a dimensão da sapata é reduzida e os efeitos da interação solo-estrutura são 

computados no cálculo (figura 5.66). 

Os deslocamentos verticais para os nós da estrutura metálica aumentam na medida em que a 

sapata é considerada como deslocável, decrescendo com a redução das dimensões das sapatas.  

Já os nós centrais do arco, tem os deslocamentos aumentados quando a sapata é calculada como 

deslocável e a partir daí, a redução das dimensões faz com que os deslocamentos tenham 

também o seu valor acrescido (figura 5.67). 

Os deslocamentos angulares para os nós da estrutura metálica tem os valores reduzidos à 

medida que o cálculo é efetuado admitindo-se a interação solo-estrutura, prosseguindo nesta 

sistemática à medida em que a dimensão da sapata diminui.  

Para os nós centrais do arco o efeito é contrário, com o aumento das rotações quando a sapata 

passa a ser calculada como deslocável sendo este efeito continuo, com a redução das dimensões 

das mesmas (figura 5.68). 

As variações dos deslocamentos, sempre referenciados ao cálculo inicial da estrutura metálica 

assente em apoios indeslocáveis, estão indicados na figura 5.69 (deslocamentos lineares na 

direção X), figura 5.70 (deslocamentos lineares na direção Z) e na figura 5.71 (deslocamentos 

angulares na direção R2) para alguns dos nós tidos como relevantes da estrutura metálica.
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Fig. 5.66 - Estrutura metálica / Deslocamentos horizontais. 

Sistema indeslocável (Sapata 3m x 3m) x Sistema deslocável (Sapatas várias dimensões c/ Interação solo – estrutura). 

 

                       Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Fig. 5.67 - Estrutura metálica / Deslocamentos verticais. 

Sistema indeslocável (Sapata 3m x 3m) x Sistema deslocável (Sapatas várias dimensões c/ Interação solo – estrutura). 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Fig. 5.68 - Estrutura metálica / Deslocamentos angulares. 

Sistema indeslocável (Sapata 3m x 3m) x Sistema deslocável (Sapatas várias dimensões c/ Interação solo – estrutura 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

                      

Fig. 5.69 - Estrutura metálica / Variação deslocamentos horizontais. 

Sapatas várias dimensões (Interação solo – estrutura / Sistema indeslocável). 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Fig. 5.70 - Estrutura metálica / Variação deslocamentos verticais. 

Sapatas várias dimensões (Interação solo – estrutura / Sistema indeslocável). 
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Fig. 5.69 - Estrutura metálica / Variação deslocamentos horizontais. 

Sapatas várias dimensões (Interação solo – estrutura / Sistema indeslocável). 
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Fig. 5.70 - Estrutura metálica / Variação deslocamentos verticais. 

Sapatas várias dimensões (Interação solo – estrutura / Sistema indeslocável). 
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Fig. 5.71 - Estrutura metálica / Variação deslocamentos angulares.  

Sapatas várias dimensões (Interação solo – estrutura / Sistema indeslocável). 
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5.6.1.2 ESFORÇOS VERIFICADOS 

Os esforços em alguns dos banzos do arco circular aumentam na medida em que passa-se da 

hipótese inicial de apoios indeslocáveis para a mesma sapata admitindo a ocorrência da 

interação solo-estrutura. Da mesma forma, à medida em que as dimensões das sapatas se 

reduzem com a consideração da hipótese da interação solo-estrutura, os esforços também 

aumentam de intensidade. 

Algumas diagonais do arco tem os esforços inicialmente reduzidos quando da passagem do 

cálculo do sistema de apoios indeslocáveis para a implementação do fenômeno da interação 

solo-estrutura. A partir daí, com a redução das dimensões das sapatas e com o cômputo da 

interação solo-estrutura, os esforços tem seus resultados majorados. 

As diagonais dos pilares tem a variação dos esforços obedecendo a mesma tendência das 

diagonais do arco, descritas no parágrafo anterior. 

Os montantes direito e esquerdo de ambos os pilares da estrutura metálica tem os esforços 

majorados desde a mudança na hipótese das ligações serem indeslocáveis, para o cálculo 

admitindo os efeitos da interação solo-estrutura. Com a redução das dimensões das sapatas, os 

esforços tem o seu valor acrescido por conta da interação solo-estrutura (figura 5.72).  

A variação dos esforços em termos percentuais tendo como parâmetro de comparação o sistema 

estrutural indeslocável inicial, está apresentada à figura 5.73.  

As tendências por tipo de elemento estrutural estão aí representadas para os três tipos de sapata 

calculadas com a incorporação dos efeitos da interação solo-estrutura.
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Fig. 5.72 - Estrutura metálica / Esforços. 

Sapatas várias dimensões (Sistema indeslocável / Interação solo – estrutura). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Fig. 5.73 - Estrutura metálica / Variação esforços. 

Sapatas várias dimensões (Interação solo – estrutura / Sistema indeslocável). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.6.1.3 TENSÕES NORMAIS VERIFICADAS 

 

As tensões normais que se desenvolvem na estrutura metálica, adotada como piloto para o 

presente estudo, sofrem alterações à medida em que se admite a possibilidade da ocorrência da 

interação solo-estrutura em comparação com a hipótese inicial da imobilidade dos apoios e 

consequentemente das sapatas que recebem a ação do carregamento. 

As tensões normais nos banzos do arco, adotados como referência, calculadas admitindo a 

interação solo-estrutura aumentam em relação a hipótese inicial da indeslocabilidade das 

sapatas. Á medida que ocorre a redução das sapatas os valores obedecem à mesma tendência.  

Quanto às diagonais dos pilares, as tensões normais aumentam inicialmente na comparação 

com o sistema indeslocável e a partir daí à medida em que as dimensões da sapata são reduzidas 

passam a ter valores menores. 

Os valores das tensões normais nos montantes dos pilares aumentam na proporção em que se 

calcula a sapata com a influência da interação solo-estrutura e na sequência passam também a 

ter seus valores acrescidos, na proporção da redução das sapatas. Todos estes comportamentos 

são retratados, para os elementos escolhidos, na figura 5.74.  

As variações percentuais das tensões normais, apresentadas na figura 5.75, retratam o 

comportamento comentado anteriormente.
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Fig. 5.74 - Estrutura metálica / Tensões normais.  

Sapatas várias dimensões (Sistema indeslocável / Interação solo - estrutura). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Fig. 5.75 - Estrutura metálica / Variação tensões normais. 

Sapatas várias dimensões (Interação solo – estrutura / Sistema indeslocável). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.6.2 EFEITOS NA INTERFACE SAPATA - SOLO 

5.6.2.1 SAPATA L = 3,00 m  

As tensões normais na interface sapata – solo para os pontos da malha, definidas com a 

separação entre si de 25 cm localizados no eixo baricêntrico X na cota -10,00 m, calculadas 

pelo software SAP 2000® admitindo a influência da interação solo-estrutura, estão apresentados 

na figura 5.76.  

É relevante constatar que todos os pontos estão submetidos à tensões compressivas, mesmo 

para o nó 9097 situado na extremidade direita, que, pelo cálculo admitindo flexão composta 

teria tensão normal com valor aproximadamente nulo. 

A comparação entre o cálculo das tensões normais para a sapata L = 3,00 m na interface com o 

solo, calculadas pela flexão composta (admitindo que as seções continuam planas) e o cálculo 

com o efeito da interação solo-estrutura, está detalhada à figura 5.77. 

A variação das tensões normais para a sapata com L = 3,00 m, indicadas na forma percentual 

através da figura 5.78 relacionando o cálculo admitindo a interação solo-estrutura com aquele 

efetuado com o critério da flexão composta, tem como resultados a diminuição nos valores das 

tensões compressivas com exceção da extremidade direita cujos valores, ainda de compressão, 

são bem maiores que os calculados pela hipótese da flexão composta.  
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Fig. 5.76 - Tensões normais. 

Sapata 3 m x 3 m (Interação solo – estrutura). 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Fig. 5.77 - Tensões normais. 

Sapata 3 m x 3 m (Flexão composta x Interação solo - estrutura). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Fig. 5.78 - Variação tensões normais. 

Sapata 3 m x 3 m (Interação solo – estrutura / Flexão composta). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.6.2.2 SAPATA L = 2,00 m  

As tensões normais nos pontos de contato com o solo, quando calculadas através do software 

SAP 2000® que leva em consideração a interação solo-estrutura, apresentam como resultados 

finais em cada ponto da malha no eixo baricêntrico X valores compressivos conforme indicação 

na figura 5.79.  

A comparação dos resultados nos pontos de contato com o solo, entre o cálculo efetuado 

considerando a flexão composta e o cálculo com os efeitos da interação solo-estrutura está 

apresentado na figura 5.80. Os dados mostram que toda a sapata está solicitada por tensões de 

compressão, com valores diversos daqueles encontrados na hipótese da flexão composta que, 

inclusive, indicam valores de tensões de tração a partir do nó 115472. 

A variação das tensões normais relacionando o cálculo admitindo interação solo-estrutura com 

o cálculo da hipótese de flexão composta, em valores porcentuais, bem representa as 

considerações já comentadas e estão indicadas à figura 5.81 sob a forma de diagrama de 

colunas. 
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Fig. 5.79 - Tensões normais. 

Sapata 2 m x 2 m (Interação solo – estrutura). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Fig. 5.80 - Tensões normais. 

Sapata 2 m x 2 m (Flexão composta x Interação solo - estrutura). 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Fig. 5.81 - Variação tensões normais. 

Sapata 2 m x 2 m (Interação solo – estrutura / Flexão composta). 

 

Fonte:  Elaborado pelo autor.
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5.6.2.3   SAPATA L = 1,50 m  

As tensões normais na interface com o solo, para a sapata com a menor dimensão admitindo os 

efeitos da interação solo-estrutura, apresentam como resultados tensões de compressão em todo 

o segmento do eixo baricêntrico X nos pontos da malha considerada no estudo conforme 

indicação à figura 5.82. 

A comparação entre as tensões calculadas admitindo a flexão composta e aquelas obtidas com 

a influência da interação solo-estrutura está apresentada na figura 5.83 em sequência. Nela se 

pode observar que a tensão admissível adotada para o solo, de 234,85 kPa, é superada quando 

o cálculo é efetuado admitindo a hipótese da flexão composta levando ao colapso por 

compressão nos nós 115267 e 115308. Observa-se também que, com a hipótese da flexão 

composta, a sapata descolaria do solo a partir do nó 115431 devido às tensões deixarem de ser 

compressivas, mudando de sinal, para serem de tração. 

As tensões normais calculadas admitindo o efeito da interação solo-estrutura estão 

referenciadas à flexão composta, em termos de variação percentual conforme a figura 5.84 a 

seguir apresentada. 
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Fig. 5.82 - Tensões normais. 

Sapata 1,5 m x 1,5 m (Interação solo – estrutura). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Fig. 5.83 - Tensões normais. 

Sapata 1,5 m x 1,5 m (Flexão composta x Interação solo - estrutura). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Fig. 5.84 - Variação tensões normais. 

Sapata 1,5 m x 1,5 m (Interação solo – estrutura / Flexão composta). 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.6.3 TODAS AS SAPATAS / COTAS COMUNS  

5.6.3.1 GENERALIDADES 

Durante o transcorrer do presente trabalho científico foram utilizados procedimentos com 

relação à escolha das sapatas de suporte para o pórtico da estrutura metálica utilizada como 

piloto para o estudo.  

Através do software SAP 2000®, admitindo a ocorrência da interação solo-estrutura, foram 

calculados os valores dos esforços, tensões e deslocamentos na estrutura metálica bem como as 

tensões nos pontos de contato com o solo. 

Torna-se porém necessário efetuar uma comparação dos parâmetros para as cotas comuns a 

todas as sapatas no tocante aos deslocamentos verticais e às tensões desenvolvidas na cota de 

contato com o solo.  

5.6.3.2 DESLOCAMENTOS 

A comparação dos deslocamentos para cotas comuns a todas as sapatas identificadas pelas 

coordenadas dos pontos estão apresentadas à figura 5.84a, com os valores encontrados para as 

sapatas com L = 3,00 m, L = 2,00 m e L = 1,50 m à figura 5.85 apresentada em sequência. 

Os deslocamentos verticais apresentam, como característica, um acréscimo à medida em que as 

dimensões da sapata diminuem. Este comportamento é justificado pelo fato de que, entre os 

pontos de coordenadas (-1,25;0,00) a (-0,75;00), para as sapatas de L = 2,00 m e L = 1,50 m, 

ocorre uma maior influência pela proximidade do esforço ativo vertical no sentido negativo do 

eixo Z, que é transmitido pelo montante esquerdo da estrutura metálica às sapatas com as 

dimensões indicadas proporcionando com isso um incremento nos deslocamentos. 

Para os pontos de coordenadas entre (-0,50;00) a (0,25;00) os deslocamentos diminuem à 

medida em que as dimensões das sapatas são reduzidas. A explicação para tal mudança de 

comportamento decorre do fato de que, para as sapatas de L = 2,00 m e L = 1,50 m, o montante 

direito da estrutura transmite à sapata esquerda esforço ativo vertical no sentido positivo do 

eixo Z.  

A proximidade da linha de ação do esforço ativo nas sapatas de menor dimensão ocasiona um 

alívio, proporcionando com isso redução nos deslocamentos referenciados com a sapata de 

maior dimensão, no caso a sapata de L = 3,00 m.
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Fig. 5.84a – Locação / Cotas comuns / Sapata esquerda. 
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Fig. 5.85 – Comparação deslocamentos na interface sapata – solo (Com interação solo – estrutura). 

Cotas comuns a todas sapatas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.6.3.3 TENSÕES 

As tensões normais, para cotas comuns a todas as sapatas, apresentam como característica o 

fato de que todas tem natureza compressiva para os pontos situados no eixo baricêntrico Y. A 

figura 5.86 apresenta a tabulação das tensões calculadas com a influência da interação solo 

estrutura sob a forma de comparação para todas as sapatas que foram calculadas. 
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Fig. 5.86 – Comparação tensões na interface sapata – solo (Com interação solo – estrutura). 

Cotas comuns a todas sapatas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Capítulo 6 

CONCLUSÕES 

6.1 ESCOLHA DA PESQUISA / PROCEDIMENTO ADOTADO  

A premissa para a escolha desta pesquisa foi a constatação de que, estruturas do tipo pré-

moldadas e/ou metálicas apesar de transferirem ao solo além de cargas também momentos, não 

eram projetadas com sapatas de dimensões adequadas para que se evitasse o seu descolamento 

do terreno. 

Para investigar esta incoerência aparente, foi escolhido um galpão metálico treliçado em arco 

circular como projeto tipo e efetuado o cálculo com a inclusão dos efeitos advindos do 

fenômeno da interação solo-estrutura.  

Foram avaliadas as tensões e deslocamentos nos pontos de contato das sapatas com o solo 

suporte, os deslocamentos lineares e angulares nos nós da estrutura metálica e os esforços e 

tensões aí desenvolvidos. 

6.2 CONCLUSÕES GLOBAIS DO TRABALHO CIENTÍFICO 

Após a coleta de todas as informações chega-se às conclusões globais sobre o estudo. 

a) Os deslocamentos verificados nos nós da estrutura metálica aumentam à medida em que 

a interação solo-estrutura do conjunto é computada e passa-se a reduzir as dimensões 

das sapatas. O incremento ocorrido, mesmo assim, faz com que os deslocamentos 

estejam abaixo dos limites máximos especificados; 

b) Os esforços nas hastes da estrutura metálica aumentam quando o fenômeno da interação 

solo-estrutura é levado em consideração e procede-se a diminuição das sapatas. Os 

resultados obtidos ainda estão abaixo dos parâmetros máximos definidos por norma para 

os banzos, montantes e diagonais; 

c) De forma semelhante as tensões normais nas barras, obtidas com o procedimento de 

levar em consideração a interação solo-estrutura efetuando-se a redução nas dimensões 

das sapatas, aumentam na proporção da redução dos elementos suporte de contato com 
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o solo. Ainda assim a tensão resistente prescrita no cálculo inicial não é atingida para 

nenhuma das barras; 

d) Os deslocamentos verificados nos pontos de contato da sapata com o solo, quando a 

interação solo-estrutura tem os seus efeitos considerados e as dimensões das sapatas 

diminuem, tem variações para mais e para menos conforme os nós se aproximam das 

ações de carga ou alívio provocadas pelos montantes da estrutura metálica; 

e) Os deslocamentos angulares nos nós do montante esquerdo da estrutura metálica na 

ligação com o pilar esquerdo, tem seus valores aumentados na medida em que passa-se 

da hipótese de apoios indeslocáveis para a ocorrência da interação solo-estrutura com 

sapatas passando de L = 3,00 m até L = 1,50 m; 

f) Por conta dos efeitos da interação solo-estrutura verifica-se que, os esforços verticais 

desenvolvidos nos montantes do pilar esquerdo decrescem comparando-se com a 

hipótese de apoios indeslocáveis continuando com esta tendência à medida em que as 

dimensões das sapatas são reduzidas; 

g) A resultante horizontal no topo do pilar esquerdo, quando da consideração dos efeitos 

da interação solo-estrutura, tem sua intensidade reduzida quando as dimensões das 

sapatas passam do valor L = 3,00 m para L = 1,50 m; 

h) O efeito da interação solo-estrutura provoca a redução do momento que solicita o topo 

do pilar esquerdo, decrescendo desde a hipótese de apoios indeslocáveis até a menor 

dimensão calculada da sapata L = 1,50 m; 

i) A redução do momento que solicita o topo do pilar provoca uma redução acentuada na 

excentricidade, passando do valor 2,072 m quando da hipótese de apoios indeslocáveis 

para, 1,009 m, admitindo-se sapata com L= 1,50 m com a consideração da interação 

solo-estrutura; 

j) Os efeitos descritos acima, notadamente quanto à redução dos momentos ativos no topo 

do pilar esquerdo e consequente redução da excentricidade indicam uma mudança no 

comportamento das tensões na interface sapata-solo; 

k) Esta mudança é a que se esperava acontecer e aquela que justificou o desenvolvimento 

do presente trabalho científico ao se fazer a indagação “do porquê sapatas de pequenas 
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dimensões suportavam ações de cargas e momentos sem provocar tensões de tração no 

solo?” 

l) A resposta é dada ao final deste trabalho científico que admite o solo suporte como 

passível de deformações o que caracteriza a existência da interação solo-estrutura.  Com 

a utilização do software SAP 2000® chegou-se aos resultados indicando que todas as 

tensões de contato da sapata com o solo são de natureza compressiva desde as dimensões 

de L = 3,00 m até a dimensão reduzida de L = 1,50 m; 

m) Os resultados obtidos levam a crer que, apesar da estrutura metálica se apoiar nas sapatas 

por intermédio de 2 montantes verticais em cada uma delas, a estrutura se comporta 

“como se a ligação fosse feita através de um único ponto articulado e assim só transmita 

esforço verticais sem a existência de momentos aplicados no solo”. 

6.3 SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS  

Seguem sugestões para trabalhos futuros.  

a)  Construção de pórtico metálico em escala real, com carregamento de acordo com a 

norma, solo com parâmetros dimensionais conhecidos a ser instrumentado na interface 

sapata-solo visando a confirmação dos resultados obtidos via software; 

b)  Modelagem da estrutura piloto e do solo suporte utilizando o método dos elementos de 

contorno (MEC) que, segundo Freitas (2008) apud Silva (2011) irá levar à uma menor 

quantidade de dados de entrada, redução no tempo de processamento e menor área 

auxiliar para armazenamento das informações necessárias ao processamento.  
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