
UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE – UNIARP 
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 

 
 
 
 
 
 
 

AMANDA WILLRICH FUCHS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMENTOS NUMÉRICOS PARA A CONSIDERAÇÃO DA INTERAÇÃO 
SOLO-ESTRUTURA APLICADOS NA RESOLUÇÃO DE PÓRTICOS PLANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAÇADOR 
2017 



 1

AMANDA WILLRICH FUCHS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMENTOS NUMÉRICOS PARA A CONSIDERAÇÃO DA INTERAÇÃO 
SOLO-ESTRUTURA APLICADOS NA RESOLUÇÃO DE PÓRTICOS PLANOS 

 
 
 
Trabalho de conclusão de curso apresentado 
como exigência para a obtenção do título de 
Bacharel, do Curso de Engenharia Civil, 
ministrado pela Universidade Alto Vale do Rio do 
Peixe – UNIARP, sob orientação do professor 
Me. Alysson Rodrigo Marques Gomes de Assis.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAÇADOR 
2017 



 2

 PROCEDIMENTOS NUMÉRICOS PARA A CONSIDERAÇÃO DA INTERAÇÃO 
SOLO-ESTRUTURA APLICADOS NA RESOLUÇÃO DE PÓRTICOS PLANOS 

 
 
 

AMANDA WILLRICH FUCHS 
 

 
 
Este trabalho de conclusão de curso foi submetido ao processo de avaliação pela 
Banca Examinadora para a obtenção do Título de: 
 
 

Bacharel em Engenharia Civil 
 
 

E aprovado em sua versão final em 28/11/2017, atendendo às normas da legislação 
vigente da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe e Coordenação do Curso de 
Engenharia Civil. 
 
 
 

_____________________________________________ 
Dra. Liane da Silva Bueno 

 
 
 
 
BANCA EXAMINADORA:  
 
 
 
 
_________________________ 
Me. Alysson Rodrigo Marques Gomes de Assis 
 
 
 
 
_________________________        
Me. Gabriela Cassol 
 
 
 
 
_________________________               
Dra. Liane da Silva Bueno 

 

 



 3

RESUMO 
 
Os métodos de análise estrutural, que vêm se desenvolvendo durante as últimas 

décadas, adotam, por via de regra, simplificações em suas considerações, de modo a 

permitir que programas computacionais tenham mais fluidez e eficiência ao executá-

los. Objetivou-se utilizar um programa computacional livre, com conceitos de análise 

matricial e limitação de variáveis, para a criação de uma rotina que simula o contato 

do solo com o pórtico, utilizando engastes como apoios e depois substituindo-os por 

molas. O presente trabalho demonstra a importância da consideração da interação 

solo estrutura, comparando-a com os métodos convencionais que não consideram tal 

fator e, neste aspecto, observou-se que houve uma redistribuição significativa de 

esforços em grande parte dos elementos estruturais, bem como um aumento dos 

deslocamentos nas direções horizontais e verticais. Obtendo uma visão mais realista 

sobre a análise do comportamento mecânico das edificações, procurou-se otimizar o 

tempo necessário para uma abordagem apropriada em problemas complexos, 

proporcionando mais segurança ao engenheiro. 

 

 

Palavras-chave: Interação solo-estrutura. GNU Octave. Análise Estrutural.  
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ABSTRACT 
 
The structural analysis methods, that have been developing during the recent decades, 

embrace, as a matter of course, simplifications in its considerations, in order to enable 

any computational software to be more fluid and efficient in executing them. One of the 

goals was using a free software that has concepts of matrix analysis and limited 

variables to create a script that simulates the soil contact with the portico, fixing its 

supports and replacing them later with springs. The present paper demonstrates the 

importance of considering the soil-structure interaction, comparing it with conventional 

methods that don’t consider such factor and, in that aspect, it was observed that there 

were significant redistributions of the loads on the majority of the structural elements, 

as well as a displacement increase on the horizontal and vertical directions. Getting a 

more realistic view about the analysis of the mechanical behavior of edifications, it was 

sought to optimize the necessary time to have an appropriate approach when it comes 

to complex problems, providing more safety to the engineer. 

 

 

Keywords: Soil-structure interaction. GNU Octave. Structural Analysis.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 Logo na primeira metade do século XX, diversos problemas estruturais 

complexos eram escritos na forma matemática, entretanto, não existia poder 

computacional suficiente para a resolução das equações resultantes (MCCORMAC, 

2015). 

Somente na década de 1940, após o trabalho com matrizes para análise de 

estruturas de aeronaves, que essa situação começou a passar por um avanço. 

Portanto, é evidente que o desenvolvimento da computação trouxe praticidade para o 

uso das equações na análise estrutural (MCCORMAC, 2015). 

Na etapa da concepção estrutural, cabe ao Engenheiro a criação de uma 

estrutura adequada, imaginando a melhor solução e prevendo seu respectivo 

comportamento. Para todos os casos, a definição de todos os elementos estruturais e 

seu funcionamento exige experiência e, sobretudo, raciocínio e bom senso (KIMURA, 

2007).  

Requer-se, geralmente, um vasto número de análises e procedimentos 

concomitantes num só projeto. É possível limitar as variáveis e utilizar um software 

livre com conceitos de análise matricial para o desenvolvimento de uma ferramenta 

prática que permita uma abordagem apropriada na análise de pórticos e sua interação 

com o solo? 

Apesar do avanço tecnológico dos últimos anos, pode-se observar que são 

utilizadas muitas simplificações no dimensionamento de uma estrutura, o que se dá 

pelo fato da inexistência de acesso facilitado a softwares capazes de conciliar 

praticidade na modelagem numa condição que condiz com a realidade construída 

juntamente com uma metodologia concisa – ainda é adotada como prática rotineira o 

cálculo de estruturas desprezando-se a presença de uma superfície deformável sob a 

base da edificação (ANTONIAZZI, 2011). 

Desta forma, algumas considerações importantes, como a interação entre o 

solo e a estrutura (ISE) acabam sendo desconsideradas por grande parte dos 

calculistas e projetistas, o que torna o dimensionamento não muito realista em casos 

extremos – cargas elevadas ou solo muito deformável (ANTONIAZZI, 2011). 

Denomina-se ISE o mecanismo de influência mútua entre a supraestrutura e o 

sistema de fundação, cujo processo se inicia na fase de construção e prossegue até 
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que um estado de equilíbrio seja atingido, no qual as tensões e as deformações da 

estrutura e do solo se encontram estabilizadas (COLARES, 2006). 

Ainda segundo Colares (2006, p. 20): 

 
Genericamente, o mecanismo de interação solo-estrutura gera uma 
redistribuição de esforços nos elementos estruturais, de modo mais evidente 
nos pilares, em que ocorre a transferência de esforços dos pilares mais 
carregados para os menos carregados, o que pode causar o esmagamento 
dessas peças, em virtude da sobrecarga não prevista no dimensionamento 
convencional. Semelhante, e consequente, alteração ocorre com os valores 
dos recalques, sendo os diferenciais mais afetados que os totais. 

 

Com o objetivo geral de obter uma visão mais realista sobre a análise do 

comportamento mecânico das edificações na questão da ISE, foi elaborada uma rotina 

computacional, através do software livre GNU Octave, que permitiu a análise de 

pórticos planos, onde considerou-se o solo como apoio deformável. 

Como objetivos específicos, foram considerados: 

 

a. Realizar o referencial teórico; 

b. Elaborar o script base para o cálculo no Software GNU Octave; 

c. Desempenhar análise da sensibilidade do modelo aos parâmetros de entrada; 

d. Comparar os resultados obtidos no modelo inicial com os modelos A e B. 

 

O modelo inicial, criado com o software Octave, propôs uma estrutura com 

engastes nos locais da fundação, enquanto os outros modelos propostos substituíram 

os engastes por molas, simulando o recalque sofrido pela edificação. O modelo A 

seguiu Winkler, onde foram considerados os recalques sofridos apenas pela 

substituição das molas na fundação; o modelo B seguiu o modelo de molas contínuas, 

onde foram consideradas, além do recalque causado pelas molas, a influência que 

uma fundação causa na outra, dentro de um modelo bidimensional. 

 Para os dois primeiros modelos, foram utilizados os parâmetros de Antoniazzi 

(2011) como base, para calibração e análise de sensibilidade. O modelo de molas 

contínuas, criado posteriormente, foi considerado um modelo intermediário entre as 

análises bidimensionais e tridimensionais. 

O método utilizado foi o referencial teórico sobre o tema, a fim de compilar as 

informações disponíveis na literatura que permitam o estudo da ISE, de modo a 
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considerar a interferência dos recalques na superfície sob a estrutura, aprimorando as 

formas de análise estrutural comumente usadas. 

A consideração do ISE pode tornar o dimensionamento da estrutura mais 

preciso, o que consequentemente deixa a edificação mais segura e com recalques 

diferenciais menores, reduzindo as incertezas e resultando em projetos 

frequentemente mais econômicos e certamente mais confiáveis. 
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2 DESENVOLVIMENTO 
 

O desenvolvimento do trabalho, composto por capítulos, abrange um 

referencial teórico que discorre sobre tópicos gerais que foram utilizados como base 

para a elaboração da rotina de cálculo no programa GNU Octave. 
 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo serão abordadas as definições e explanações necessárias para 

a compreensão do contexto no qual se aplica o script de cálculo elaborado. 

 

2.1.1 Histórico 

 

A engenharia estrutural, tal como é conhecida atualmente, se desenvolveu ao 

longo de milênios, sendo que seu verdadeiro progresso na teoria ocorreu somente 

nos últimos 175 anos. Nos anos arcaicos, muitos tipos de elementos estruturais foram 

utilizados em construções por centenas ou mesmo milhares de anos antes que fossem 

desenvolvidos métodos satisfatórios de análise (MCCORMAC, 2015). 

Mesmo sem um desenvolvimento teórico formal, pode-se evidenciar o uso da 

engenharia estrutural nos diversos monumentos e construções antigas da Grécia, 

Egito e Roma, cujos projetistas contavam apenas com um conhecimento empírico 

sobre o tema (MARTHA, 2010). 

Os antigos construtores egípcios faziam uso de pedras retiradas de pedreiras 

ao longo do rio Nilo para a construção de templos e pirâmides, com um sistema de 

coluna e verga, constituído por rochas maciças distribuídas igualmente sobre colunas 

de pedra relativamente grossas. É possível perceber na Figura 1 que este sistema 

construtivo era bastante limitado, visto que os vãos utilizados eram extremamente 

pequenos (LEET; UANG; GILBERT, 2009).  
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Figura 1 – Templo de Luxor, no Egito 

 
Fonte: Viagens d’Alek (2017) 

 

Os gregos, por sua vez, interessados em refinar a aparência e estética das 

colunas de pedra, usavam o mesmo sistema de coluna e verga em construções, 

conforme observa-se na Figura 2, que retrata o clássico Parthenon (datado em cerca 

de 400 a.C.) (LEET; UANG; GILBERT, 2009). 

 

Figura 2 – Parthenon, na Grécia 

 
Fonte: Dicas da Europa (2017) 

 

Embora os gregos tenham construído estruturas magníficas, nota-se que foram 

pequenas as suas contribuições para a teoria estrutural, se comparadas com a 
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totalidade. Não obstante, se atribui a Pitágoras (cerca de 582-500 a.C.) a criação da 

palavra “matemática”, cuja fama provém do teorema que leva seu nome. Além dele, 

Arquimedes (287-212 a.C.) também desenvolveu alguns dos princípios fundamentais 

de estática e fez a introdução ao termo “centro de gravidade” (MCCORMAC, 2015). 

Já os talentosos construtores romanos fizeram uso amplo do arco, 

frequentemente empregando-o em anfiteatros, aquedutos e pontes. O formato curvo 

do arco viabiliza um afastamento das linhas retangulares, permitindo vãos livres muito 

mais longos que na construção com coluna e verga de alvenaria (Figura 3). Por 

tentativa e erro, os romanos também desenvolveram um método para confinar um 

espaço interior com uma cúpula de alvenaria, que pode ser observada no Panteão, 

ainda existente em Roma (LEET; UANG; GILBERT, 2009). 

 

Figura 3 – Aqueduto, em Roma 

 
Fonte: Infoescola (2017) 

 

Assim como os gregos, os romanos possuíam pouco conhecimento a respeito 

da análise estrutural e alcançaram progresso científico ainda menor em engenharia 

estrutural. Especula-se que suas grandes pontes e aquedutos tenham sido 

dimensionados adotando-se algumas regras práticas e apenas os sucessos de tal 

aplicação resistiram ao tempo (MCCORMAC, 2015). 

É visto que, ao longo dos séculos, diversos cientistas e matemáticos ilustres 

deram suas contribuições a fim de formalizar a engenharia estrutural tal como é 

entendida nos dias atuais (MARTHA, 2010). 
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Entretanto, para que pudessem ser obtidos avanços reais com a análise 

estrutural, foi necessário que se desenvolvesse a ciência da resistência (mecânica) 

dos materiais, cujo avanço ocorreu por volta da metade do século XIX (MCCORMAC, 

2015). 

Com a revolução industrial, a engenharia estrutural também teve um grande 

progresso no século XIX: novos materiais passaram a ser empregados em 

construções, como, por exemplo, o concreto armado, ferro fundido e aço (MARTHA, 

2010). 

Esse avanço possibilitou aos engenheiros o desenho de prédios com vigas 

delgadas e colunas com seções transversais compactas, proporcionando a 

concepção de projetos mais leves, com vãos livres mais longos e áreas de iluminação 

maiores, descartando o uso de paredes resistentes e maciças exigidas para a 

construção de alvenaria (LEET; UANG; GILBERT, 2009). 

Pode-se observar que a evolução das formas estruturais está intimamente 

relacionada com os materiais disponíveis, o conhecimento sobre o comportamento 

estrutural, o estado de tecnologia da construção e a habilidade dos trabalhadores 

(LEET; UANG; GILBERT, 2009). 

Outra adversidade que pode ser pontuada é que até a primeira metade do 

século XX, já era possível expressar problemas estruturais complexos em forma 

matemática, porém não havia poder computacional suficiente para a obtenção da 

solução das respectivas equações resultantes. Esta situação prosseguiu até a década 

de 1940, quando, após demasiado trabalho com matrizes para a análise de estruturas 

de aeronaves, pôde-se obter resultados satisfatórios. Esse desenvolvimento 

simplificou o uso de equações para abundantes tipos de estruturas (MCCORMAC, 

2015). 

Através das teorias científicas elaboradas, a formalização da engenharia 

estrutural permite que os engenheiros estabeleçam as forças e solicitações que 

podem atuar com segurança nas estruturas e em seus componentes, e também que 

sejam definidos materiais adequados e dimensões necessárias da estrutura e seus 

componentes sem que estes sofram efeitos prejudiciais ao seu bom funcionamento 

(MARTHA, 2010). 

A introdução do computador e o desenvolvimento e formalização da engenharia 

estrutural permitiu aos projetistas diversas análises complexas rápida e precisamente, 
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visto que, até os anos 1950, estas exigiam equipes de engenheiros e meses para a 

mesma solução (LEET; UANG; GILBERT, 2009). 

Hoje, em pouco tempo, é possível aprender com muito mais precisão as teorias 

e princípios da análise estrutural que muitos especialistas levaram centenas de anos 

para desenvolver (MCCORMAC, 2015). 

 

2.1.2 Estruturas 

 

De acordo com Almeida (2009), pode-se definir como estrutura uma 

composição de peças ligadas entre si e ao meio exterior, de modo a formar um sistema 

em equilíbrio, sendo este um conjunto capaz de receber solicitações externas, 

chamadas de forças ativas, absorvê-las internamente e transmiti-las até seus apoios 

ou vínculos, onde encontram um sistema de forças externas equilibrantes, chamadas 

de forças reativas. 

Já Soriano (2014, p. 4) define que “as estruturas são sistemas físicos 

constituídos de componentes interligados e deformáveis, capazes de receber e 

transmitir esforços”. 

Logo, entende-se por estrutura a parte da construção que é responsável pela 

resistência a ações externas e também pela estabilidade. Quando submetida a ações 

externas, esta deve apresentar segurança quanto à ruptura dos materiais que foram 

utilizados e também quanto às estabilidades global e parcial de todos os seus 

elementos (ROVERE, 2009). 

As etapas necessárias para o projeto estrutural são inúmeras e muito 

complexas. Sua concepção parte do propósito de prever o comportamento geral da 

estrutura, de maneira que ela atenda satisfatoriamente às condições de segurança e 

de utilização (MARTHA, 2010). 

Os componentes de uma edificação devem ser dimensionados para ter 

capacidade resistente ao próprio peso e também às demais ações que poderão ser 

nela aplicadas, além de ter um desempenho em serviço adequado. Ou seja, uma 

estrutura não pode apresentar deformações e vibrações excessivas que podem 

prejudicar seu uso e estética (SORIANO, 2014). 

 Uma edificação pode ser separada em duas partes: a superestrutura, que se 

trata da parte que fica acima do solo, e infraestrutura, que é a parte enterrada. Deste 
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modo, as duas parcelas podem ser analisadas em conjunto ou separadas 

(ANTONIAZZI, 2011). 

As estruturas podem ser classificadas em hipostáticas, isostáticas e 

hiperestáticas. Definem-se hipostáticas os casos em que a estrutura não tem restrição 

a movimentos de corpo rígido e, portanto, possui uma configuração de equilíbrio 

instável. As definidas isostáticas são os casos em que a estrutura é restringida a 

movimentos de corpo rígido e o número de incógnitas a serem determinadas é igual 

ao número de equações de equilíbrio estático. E, por último, as estruturas definidas 

hiperestáticas, que são aquelas em que a estrutura é restringida a movimentos de 

corpo rígido e o número de incógnitas a serem determinados é maior do que o número 

de equações de equilíbrio estático (ROVERE, 2009). 

Ainda, McCormac (2015, p. 245) explica que: 

 
Quando uma estrutura possuir muitas reações externas e/ou forças internas 
a serem determinadas usando apenas equações de equilíbrio estático 
(incluindo quaisquer equações de compatibilidade), ela será estaticamente 
indeterminada. 

 

Na prática, a maioria das estruturas usadas são hiperestáticas ou 

estaticamente indeterminadas (ROVERE, 2009), sendo que as condições básicas 

podem ser observadas na Figura 4, logo abaixo: 

 

Figura 4 – Estruturas Isostáticas, Hiperestáticas e Hipostáticas 

 
Fonte: Botelho (2015) 
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Com relação às dimensões, as estruturas podem ser classificadas como 

reticuladas, laminares e tridimensionais. A estrutura é reticulada é quando uma 

dimensão é predominante em relação às outras duas e são, em geral, denominadas 

barras, cujo eixo, reto ou curvo, é muito mais longo do que as dimensões da seção 

transversal. Uma estrutura é considerada laminar quando duas dimensões 

predominam em relação a terceira e, quando nenhuma direção é predominante, 

considera-se uma estrutura tridimensional (ROVERE, 2009). 

 

2.1.2.1 Análise estrutural 

 

Na concepção estrutural, cabe ao Engenheiro a criação de uma estrutura 

adequada, imaginando a melhor solução e prevendo seu respectivo comportamento. 

Para todos os casos, a definição de todos os elementos estruturais e seu 

funcionamento exige experiência e, sobretudo, raciocínio e bom senso (KIMURA, 

2007). 

Dentro do processo de criação de uma estrutura, destaca-se a etapa 

denominada análise estrutural, que é simples em conceito, porém de grande utilidade 

na prática (SORIANO, 2014).  

Anteriormente a esta análise, observa-se que um roteiro é geralmente seguido 

pelo responsável técnico, que consiste no planejamento da estrutura, concepção do 

projeto estrutural preliminar e estimativa de cargas (KASSIMALI, 2015). 

Desta forma, são determinados os esforços reativos e internos, bem como os 

deslocamentos a partir de um pré-dimensionamento, tipos de materiais e condições 

de apoio e ações externas à estrutura (SORIANO, 2014). 

O intuito do processo de análise estrutural é a determinação e análise dos 

esforços internos e externos, das tensões correspondentes, bem como dos 

deslocamentos e deformações correspondentes do objeto de estudo em questão. É 

uma etapa imprescindível para a previsão dos possíveis estágios de carregamentos e 

solicitantes (MARTHA, 2010). 

Conforme Kassimali (2015, p. 3): 

 
A análise estrutural é a previsão do desempenho de uma dada estrutura sob 
cargas prescritas e/ou outros efeitos externos, como os movimentos dos 
apoios e as mudanças da temperatura. As características de desempenho 
comumente de interesse no projeto de estruturas são: (1) tensões ou 
resultantes de tensões, tais como forças normais, forças cortantes e 
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momentos fletores; (2) flechas; e (3) reações de apoio. Assim, a análise de 
uma estrutura geralmente envolve a determinação dessas quantidades 
provocadas por uma condição de carga dada.  

 

Quanto às cargas atuantes, pode-se classificar a análise como estática ou 

dinâmica. É de se esperar que a análise de uma estrutura seja obrigatoriamente com 

efeitos dinâmicos, ou seja, considerando as forças de inércia associadas às 

acelerações que cada um dos seus elementos fica sujeito. Contudo, em muitas 

aplicações, é razoável considerar que as ações são aplicadas na estrutura de uma 

maneira suficientemente lenta, o que torna desprezíveis as forças de inércia, 

designando-se uma análise estática (AZEVEDO, 2003). 

A análise estrutural pode ainda ser classificada de maneira linear e não linear. 

De modo que, para que a estrutura tenha um comportamento linear, esta deve ter um 

material elástico-linear e sofrer pequenos deslocamentos e deformações específicas. 

A estrutura não-linear, como o próprio nome sugere, é aquela que não possui um 

comportamento linear. Quando a estrutura segue um comportamento linear, suas 

ações são proporcionais aos deslocamentos e pode-se utilizar o conceito de 

“superposição de efeitos” (ROVERE, 2009). 

Para que os elementos possam ser dimensionados, na análise estrutural 

devem ser considerados principalmente parâmetros como os estados limites últimos 

(ELU) e os estados limites de serviço (ELS). Respectivamente, o primeiro é aquele 

relacionado ao colapso ou qualquer outra forma de ruína estrutural que determine a 

suspensão, em parte ou no todo, do uso da estrutura. Já o ELS é relacionado à 

durabilidade das estruturas, à aparência, ao conforto do usuário e à boa utilização 

funcional das mesmas (CARVALHO; FILHO, 2015). 

 

2.1.3 Modelagem Computacional de Estruturas 

 

O modo como as estruturas são analisadas foi modificado drasticamente no 

momento em que os computadores pessoais foram disponibilizados, elucidando a 

possibilidade da resolução de problemas de estruturas com modelagem em qualquer 

lugar e com muito mais facilidade (MCCORMAC, 2015). 

Conforme Soriano (2003, p. 1): 

 
Em estudo do comportamento de sistemas físicos são utilizados modelos 
físicos (usualmente em escala reduzida, de laboratório) e/ou modelos 
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matemáticos. O avanço da ciência e o cotejamento entre esses modelos têm 
motivado um grande desenvolvimento dos modelos matemáticos, 
propiciando modelagens realísticas, confiáveis e de aplicações práticas na 
engenharia, muito mais econômicas do que os modelos físicos. Embora o 
modelo matemático guarde aproximações em relação ao sistema físico 
original, a sua solução é dita exata. 

 

A modelagem computacional pode ser definida como a representação do 

sistema físico real (SFR), ou parte dele, em forma simbólica, convenientemente 

preparada de modo a predizer ou descrever seu comportamento; se trata, 

basicamente, da ação de construir um modelo representativo para um SFR (BAZZO; 

PEREIRA, 2013). 

Isto é, para que uma análise estrutural seja possível, o engenheiro deve 

formular um esquema ou modelo de cálculo para essa estrutura, de modo a garantir 

que o objeto de análise não esteja sujeito a falhas sob as diversas condições de 

operação (ALVES FILHO, 2013). 

 Na prática, para que um problema seja resolvido, é interessante que o modelo 

utilizado seja simplificado, possibilitando condições de controle maiores sobre seu 

comportamento, julgando a relevância e influência das diversas variáveis utilizadas e 

aumentando sua precisão conforme for necessário. Com a experiência profissional, é 

possível desenvolver ou escolher com mais propriedade modelos representativos 

cada vez mais adequados (BAZZO; PEREIRA, 2013). 

 De acordo com Bazzo e Pereira (2013, p. 152): 

 
Com o crescente progresso no campo computacional, que constitui um forte 
auxílio à modelagem, diversas combinações de variáveis podem ser 
analisadas mais rápida e economicamente. Vários testes podem ser 
realizados e exaustivamente repetidos num curto espaço de tempo, 
verificando-se com maior facilidade a situação mais favorável para a 
construção do SFR. 

 

 Um problema físico geralmente envolve uma estrutura ou um elemento de 

estrutural real, submetido a certas cargas, e a idealização de um modelo matemático 

requer algumas suposições importantes, que refletirão nas respostas obtidas. 

Portanto, a escolha de um modelo matemático apropriado é crucial e determina a 

visualização dos elementos reais e da problemática obtida em uma análise (BATHE, 

2014). 

É próprio da mente humana, com suas limitações, o desejo de subdividir os 

sistemas em componentes individuais. Assim, surge a ideia de que, a partir do 
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entendimento do comportamento de cada elemento, é possível entender o 

comportamento de um conjunto simples ou complexo. Ou seja, pode-se compreender 

o todo uma vez que compreendidas suas partes (ALVES FILHO, 2013). 

Essa forma de raciocínio encontra-se nos métodos matemáticos utilizados para 

descrever o comportamento de um sistema, abordando modelos que possam ser 

analisados de forma sistemática (ALVES FILHO, 2013). 

O modelo de análise mais eficiente é certamente aquele que produz as 

respostas esperadas, com precisão suficiente e menor custo computacional. O 

modelo é considerado confiável se, dentro das previsões de compreensão da 

estrutura real, este apresenta as respostas esperadas com um nível de precisão no 

mínimo aproximado (BATHE, 2014). 

Os modelos estruturais podem ser classificados em sistemas contínuos e 

discretos e, ainda, é possível tornar um sistema contínuo em um discreto, através de 

métodos de “discretização”, utilizando, por exemplo, o método dos elementos finitos 

(ROVERE, 2009). 

Basicamente, em diversas situações, um modelo adequado é obtido através de 

um número finito de componentes definidos, e estes problemas são denominados 

discretos. Em outros casos, a subdivisão é continuada indefinidamente e o problema 

pode apenas ser resolvido fazendo o uso de problemas matemáticos de um 

infinitesimal, o que torna as equações ou suposições matemáticas que implicam um 

número infinito de elementos, cuja denominação é sistema contínuo (ZIENKIEWICZ; 

TAYLOR, 2000). 

 

2.1.3.1 Sistemas contínuos 

 

Entende-se que as formulações matemáticas dos sistemas contínuos são 

governadas por equações diferenciais, que determinam suas respostas. A solução 

exata das equações diferenciais, que satisfaçam todas as condições de contorno, é 

possível apenas para modelos matemáticos relativamente simples e procedimentos 

numéricos, em geral, devem ser empregados (BATHE, 2014).  

Na prática, o analista deve decidir o sistema que representa a estrutura e 

especificar todas as partes do modelo (BATHE, 2014). De uma maneira exemplificada, 

explica-se o sistema contínuo e, em seguida, justifica-se o uso dos sistemas discretos 

para a análise das estruturas reticuladas: 
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A Figura 5 representa um problema real, que mostra um trecho de ponte sendo 

montado. Faz-se uma análise preliminar dessa estrutura, constituída basicamente de 

apoios flutuantes, sobre os quais são montadas plataformas em que o veículo se 

movimenta (ALVES FILHO, 2013). 

 

Figura 5 – Plataforma apoiada em flutuantes 

 
Fonte: Alves Filho (2013) 

 

 Feita a observação do problema real, idealiza-se a estrutura, definindo um 

modelo de cálculo a partir do entendimento do problema físico a ser simulado. 

Conforme o veículo se movimenta sobre a estrutura, os apoios flutuantes (os botes) 

sofrem afundamento e, quanto maior esse afundamento, maior a força de empuxo. 

Basicamente, os botes comportam-se como apoios elásticos, ou seja, como “molas” 

que servem de apoio para a estrutura da ponte (ALVES FILHO, 2013). 

 A Figura 6 representa o esquema ou modelo de cálculo, que se baseia na 

hipótese de que existe um suporte elástico contínuo sobre a plataforma e, desde que 

a distância (d) entre os apoios seja pequena quando comparada ao comprimento de 

onda da linha elástica que se forma, esta suposição é considerada adequada do ponto 

de vista de engenharia (ALVES FILHO, 2013). 
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Figura 6 – Modelo para Análise 

 
Fonte: Adaptado de Alves Filho (2013) 

 

 Este modelo permite a determinação do deslocamento vertical (y) para todos 

os valores pré-determinados no sentido longitudinal ao longo da viga, portanto, esta 

análise é tratada como um sistema contínuo, uma vez que a solução é obtida para 

todos os pontos que constituem o corpo contínuo (ALVES FILHO, 2013). 

Entende-se que um sistema contínuo é composto, então, por uma infinidade de 

pontos e essa estrutura é dividida em elementos infinitesimais, o que torna possível a 

expressão matemática com relações “tensão-deformação” para cada elemento 

(ROVERE, 2009), cujo exemplo de gráfico pode ser visualizado na Figura 7, da Norma 

Brasileira NBR 6118 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT, 

2014). 

 

Figura 7 – Diagrama tensão-deformação bilinear para concreto submetido a tração 

 
Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2003) 



 27

 Nos sistemas contínuos, as equações de equilíbrio podem ser equações 

diferenciais ordinárias ou um sistema de equações diferenciais parciais, cujas 

incógnitas são, em geral, os deslocamentos ou o campo de deslocamentos da 

estrutura e, em alguns casos, é possível obter-se uma solução exata utilizando o 

método de integração direta (ROVERE, 2009). 

 Um dos pontos a se considerar é que, uma vez que a capacidade de todos os 

computadores é finita, os problemas contínuos podem ser resolvidos apenas pela 

manipulação matemática exata e as técnicas matemáticas disponíveis geralmente 

limitam as possibilidades para situações mais simplificadas (ZIENKIEWICZ; TAYLOR, 

2000). 

 Para casos mais complexos, a busca de outras alternativas de cálculo, como o 

método dos elementos finitos (MEF), pode ser justificada por duas ideias importantes: 

o diagrama de corpo livre e o equilíbrio de um elemento da estrutura (ALVES FILHO, 

2013). 

 

a. Diagrama de corpo livre: para que as equações de equilíbrio possam ser 

aplicadas, é necessário que seja feito um diagrama de corpo livre do objeto a 

ser estudado. Este diagrama consiste na análise do corpo isoladamente, isto é, 

livre de vínculos físicos e, para que isso possa ser feito, todas as forças e 

momentos que atuam sobre o corpo devem ser representados. Sucintamente, 

para cada apoio, existe um tipo de reação, logo, retiram-se os apoios e aplicam-

se as devidas reações (MECANICA VETORIAL, 2017). A Figura 8 ilustra o 

diagrama de corpo livre de um bloco, cujas equações de equilíbrio são 

aplicadas no elemento, isolando-o do restante do sistema (ALVES FILHO, 

2013). 

 

Figura 8 – Diagrama de Corpo livre de um Bloco 

 
Fonte: Alves Filho (2013) 
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b. Equilíbrio de um elemento de estrutura: a Figura 9 representa uma viga em 

equilíbrio, portanto, conclui-se que cada trecho dela também está em equilíbrio. 

O equilíbrio de um elemento diferencial de comprimento dx pode ser justificado 

representando o carregamento externo nesse trecho e suas respectivas forças 

e momentos, elaborando-se um diagrama de corpo livre do elemento diferencial 

(ALVES FILHO, 2013).  

 

Figura 9 – Esquema para compreensão do comportamento de uma viga 

 
Fonte: Alves Filho (2013) 

 

De acordo com Alves Filho (2013, p. 8): 

 
Como esse diagrama envolve termos diferenciais, como um aumento “muito 
pequeno” (diferencial) de momento dM e a força cortante dQ de uma seção 
para outra de viga, as Equações de Equilíbrio e as relações que envolvem 
momento e curvatura conterão esses termos diferenciais. Essas equações 
envolvem derivadas e não relações diretas entre as grandezas, e são, 
portanto, equações diferenciais. Para resolvê-las, teremos de submetê-las a 
um processo de integração. 

 

Em suma, compreendendo o comportamento de um elemento diferencial, é 

possível entender o comportamento da viga inteira. Porém, a solução analítica da 

equação diferencial do exemplo da Figura 6 é muito trabalhosa e não está disponível 

para a maioria dos problemas práticos (ALVES FILHO, 2013). 
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A resolução de uma equação diferencial ou de um sistema de equações 

diferenciais parciais de sistemas contínuos nem sempre é de simples resolução, 

portanto é de fundamental importância o conhecimento dos métodos de discretização 

(ROVERE, 2009). 

 

2.1.3.2 Sistemas discretos 

 

De modo a superar a incapacidade de resolução de modelos realísticos para 

vários problemas de sistemas contínuos, diversos métodos de discretização são 

propostos periodicamente por engenheiros e matemáticos, sendo que todos envolvem 

aproximação, o que aborda dentro do limite disponível a solução para os sistemas 

contínuos com um número aceitável de variáveis (ZIENKIEWICS; TAYLOR, 2000). 

Uma estrutura pode ser abordada considerando-se um sistema discreto, cuja 

ideia considera a divisão de uma estrutura em partes separadas distintas, que são 

conectadas entre si nos pontos discretos (ALVES FILHO, 2013). 

 A princípio, pressupõe-se que, pelo cálculo separado, ou pelos dados 

resultantes de algum experimento, as características de cada elemento podem ser 

precisamente conhecidas (ZIENKIEWCZ; TAYLOR, 2000). 

 De acordo com Alves Filho (2013, p. 9): 

 
Neste caso, a solução aproximada simula a estrutura como uma montagem 
de elementos que têm um comprimento finito (e não diferencial!). Assim, o 
sistema é subdivido em um número finito de partes ou elementos, de sorte 
que a estrutura inteira é modelada por um agregado de estruturas “simples”. 
Os pontos de conexão entre os elementos são chamados de nós do modelo. 

 

 O esquema do sistema discretizado pode ser observado na Figura 10, onde o 

cálculo dos deslocamentos dos infinitos pontos da viga não é pretendido, como no 

caso contínuo. Nessa situação, inicialmente são calculados somente os 

deslocamentos dos nós do modelo. Porém, julga-se que os números de pontos 

discretos escolhidos não são suficientes para que o deslocamento do conjunto inteiro 

seja representado de forma aproximada e, portanto, deve-se escolher uma quantidade 

adequada de nós para tal discussão (ALVES FILHO, 2013). 

 O comportamento entre os nós do modelo depende das propriedades que são 

atribuídas ao elemento escolhido, que representa o trecho da estrutura entre nós. 
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Assim, o comportamento interno de cada elemento pode ser calculado a partir do 

conhecimento dos deslocamentos dos nós (ALVES FILHO, 2013).  

 

Figura 10 – Equilíbrio da estrutura considerando o Sistema Discreto 

 
Fonte: Alves Filho (2013) 

 

Portanto, para a análise de uma estrutura típica associada com um número pré-

determinado de nós, as forças atuantes são unicamente aplicadas nos pontos em que 

os nós se encontram, definindo o carregamento uniformemente distribuído no 

elemento e sua respectiva tensão (ZIENKIEWCZ; TAYLOR, 2000). 

 Quanto melhor especificado for esse tipo de comportamento interno, mais 

próxima do comportamento real da estrutura será a resposta. Ou seja, é deveras 

importante a definição mais adequada possível do elemento discreto que representa 

um dado trecho da estrutura entre os nós (ALVES FILHO, 2013). 

 Na Figura 10, são calculados apenas os deslocamentos dos pontos nomeados 

e não de infinitos pontos da viga e, compreendendo os deslocamentos nestes pontos, 

pode-se avaliar a configuração deformada da viga inteira (ALVES FILHO, 2013). 

 Dentro dos sistemas discretos, um exemplo clássico e simples, bastante 

utilizado na mecânica das estruturas, é o de ponto material ligado por molas elásticas, 

cujo modelo pode ser observado na Figura 11 (ROVERE, 2009). 
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Figura 11 – Ponto material ligado à mola elástica e linear 

 
Fonte: Rovere (2009) 

 

 Para Rovere (2009, p. 5), tem-se na Figura 11 “[...] um ponto material ligado à 

extremidade direita de uma mola elástica e linear, de rigidez k e considerada 

inextensível, fixa na extremidade esquerda, como mostra a Figura acima”. 

 Ao aplicar uma força horizontal P ao ponto material, o elemento sofrerá um 

deslocamento horizontal u, que será diretamente proporcional à força aplicada e 

inversamente proporcional à constante elástica da mola, conforme demonstrado na 

equação abaixo (ROVERE, 2009): 

 

μ=
P
k 

(1) 
 

 

Entende-se por grau de liberdade de um nó a direção possível que este pode 

ser deslocado. No caso de estruturas planas, por exemplo, dentro de um plano de 

referência XYZ, existem três direções possíveis de deslocamento para cada um dos 

nós: a translação paralela ao eixo X, a translação paralela ao eixo Y e rotação em 

torno do eixo Z. Isso pode ser observado na Figura 12, logo abaixo (ROVERE; 

MORAES, 2005): 

 
Figura 12 – Sistema de referência e direções possíveis de deslocamento 

 
Fonte: Rovere e Moraes (2005) 
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Retornando à equação (1), observa-se que a problemática possui apenas um 

grau de liberdade, que é o deslocamento u, então a equação de equilíbrio que rege o 

problema é uma equação algébrica (ROVERE, 2009): 

 

k . μ = P (2) 

 

De acordo com Rovere (2009, p. 6): 

 
Alguns tipos de estruturas contínuas, tais como estruturas compostas de 
barras (reticuladas), edifícios formados por lajes rígidas apoiadas em colunas 
flexíveis submetidos a cargas laterais, etc, são estruturas usualmente 
tratadas como discretas em Análise Estrutural. 

 

 São aplicados métodos de discretização, a fim de transformar estruturas 

contínuas em discretas, com um número finito de graus de liberdade, o que torna as 

equações diferenciais de resolução complexa em equações algébricas mais simples 

(ROVERE, 2009), possibilitando sua resolução através do método dos elementos 

finitos. 

 Por fim, para a área pretendida, é possível demonstrar, através da Figura 13, 

uma estrutura reticulada e seu correspondente modelo discretizado, que equivale ao 

sistema contínuo. Deve-se notar que a interação, nesses tipos de estrutura, ocorre 

somente nas juntas ou nós, como já citado, e, desta forma, aplicam-se as equações 

de equilíbrio nos pontos nodais. Ou seja, as condições de compatibilidade de 

deslocamentos serão suficientes para conceber matematicamente o modelo de 

cálculo pretendido. Nesta mesma classe de estruturas encontram-se vigas contínuas, 

pórticos planos, pórticos espaciais, grelhas, treliças planas e treliças espaciais 

(ALVES FILHO, 2013). 

 



 33

Figura 13 – Estrutura reticulada de vigas e o correspondente modelo estrutural 

 
Fonte: Alves Filho (2013) 

 

 Para a resolução das inúmeras equações algébricas que são geradas a partir 

da condição de equilíbrio de cada elemento utilizam-se computadores eletrônicos, 

cujo meio mais eficiente de armazenar tais informações e processá-las é por 

intermédio de matrizes, que são bastante utilizadas nos procedimentos do MEF 

(ALVES FILHO, 2013). 

 

2.1.4 Método dos Elementos Finitos 

 

Os procedimentos que compõem o método dos elementos finitos são, hoje em 

dia, partes frequentes e indispensáveis dentro da análise e design estruturais, sendo 

utilizados em praticamente todos os tipos de Engenharia. O processo de análise 

auxilia na identificação de modelos novos e também pode ser usado a fim de melhorá-

los nos quesitos de performance e custo computacional (BATHE, 2014). 

 O sucesso do MEF é baseado amplamente nos procedimentos básicos 

utilizados: a formulação do problema de uma forma variável, a discretização finita 

dessa formulação e a solução eficaz das resultantes das equações dos elementos 

finitos. Estes são os passos básicos de qualquer problemática considerada e, 

juntamente com o uso de computadores, apresentam uma abordagem bastante 

natural dentro das análises de engenharia (BARKANOV, 2001). 

 Atualmente, muitos tipos de análise linear de estruturas podem ser executados 

com uma rotina pré-estabelecida. Os esquemas de discretização em elementos finitos 

são bem estabelecidos e bastante usados em programas de computadores comuns 

(BATHE, 2014). 
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O método dos elementos finitos a ser tratado é o pertencente à família do 

método dos deslocamentos (também chamado de método da rigidez), onde os 

deslocamentos são escolhidos como incógnitas. Todos os membros dessa família são 

caracterizados por terem como equação fundamental a equação de equilibro, cujas 

incógnitas são deslocamentos generalizados, o que se entende por grandezas 

cinemáticas, tais como deslocamentos lineares, rotações e etc (VAZ, 2011). 

De certa forma, a evolução deste método ao longo do tempo segue as leis da 

evolução de Darwin, com mutação e seleção, porque é notável observar-se que os 

membros dessa família formam uma árvore genealógica com os novos métodos 

gerados a partir dos métodos mais antigos. Ou seja, são herdadas as características 

dos métodos antecessores, mas sofrem pequenas mudanças que só são bem 

sucedidas se forem bem adaptadas às condições existentes, o que é perceptível uma 

vez que o MEF e a análise matricial só tiveram larga aceitação quando os 

computadores atingiram uma fase de elevado grau de desenvolvimento, apesar deste 

último ter surgido muito tempo antes (VAZ, 2011).  

Dentro deste conceito, é possível perceber que a análise matricial propriamente 

dita é uma evolução do método dos deslocamentos, partindo do método básico e 

clássico, de modo a formar um método novo, cuja diferença se destaca na existência 

de um sistema de coordenadas local e global; e que o próprio método dos elementos 

finitos é uma evolução da análise matricial de estruturas. 

 

2.1.4.1 Método das forças 
 

O método das forças (ou também chamado de método da flexibilidade ou 

método da compatibilidade) consiste na soma de uma série de soluções básicas que 

satisfaçam condições de equilíbrio, mas que não satisfaçam as condições de 

compatibilidade da estrutura original, para que sua compatibilidade seja 

reestabelecida na superposição (RAMALHO; SILVA, 2008).  

Para a superposição de soluções básicas, utiliza-se uma estrutura isostática 

auxiliar, denominada sistema principal, que é obtida a partir da estrutura original pela 

eliminação de vínculos. As tensões que são resultantes e reações associadas aos 

vínculos que foram liberados são as incógnitas do problema e são chamados de 

hiperestáticos (RAMALHO; SILVA, 2008).  

Para o mesmo conceito, McCormac (2015, p. 384) explica que: 



 35

Com o método das forças, também chamado método da flexibilidade ou 
método da compatibilidade, as redundantes estáticas são selecionadas e 
removidas da estrutura de forma que reste uma estrutura estável e 
estaticamente determinada. É escrita uma equação de compatibilidade para 
cada local de onde foi removida uma redundante estática. Essas equações 
são escritas em termos das redundantes, e as equações resultantes são 
resolvidas a fim de fornecerem os valores numéricos das redundantes. 
Depois de as redundantes terem sido determinadas, podem ser usadas as 
equações de estática para calcular todos os outros esforços internos, 
momentos e assim por diante. 

 

Outro método clássico de análise estrutural pelo qual é possível analisar uma 

estrutura é o método dos deslocamentos (ROVERE, 2009), que é, basicamente, o 

inverso do método das forças. 

 

2.1.4.2 Método dos deslocamentos 

 

Quando se trata do método dos deslocamentos, que pode ser chamado de 

método da rigidez ou de método do equilíbrio, se consideram os três grupos de 

condições básicas: condições de equilíbrio, condições de compatibilidade entre 

deslocamentos e deformações, e condições de compatibilidade entre deslocamentos 

e deformações. Todavia, ao se observar a metodologia usada por este método, 

conclui-se que o problema é resolvido na ordem inversa do que é feito pelo método 

das forças (MARTHA, 2006). 

Ainda com este método, os deslocamentos dos nós necessários para a 

descrição completa da configuração deformada de uma estrutura são usados em um 

conjunto de equações simultâneas e, quando essas equações são resolvidas e os 

valores dos respectivos deslocamentos são encontrados, estes são substituídos nas 

relações força-deformação de cada um dos elementos estruturais, a fim de que sejam 

determinados os vários esforços internos (MCCORMAC, 2015). 

Em seu método básico, manipulam-se as três equações básicas da análise de 

estruturas de modo a colocar todas as informações disponíveis nas equações de 

equilíbrio com deslocamentos livres como incógnitas e o número de deslocamentos 

livres é chamado de grau de liberdade da estrutura (VAZ, 2011). 

Já no seu método clássico, que é essencialmente o mesmo que o método 

básico, a evolução apresenta-se no sentido de sistematização. Ou seja, organização, 

ou ainda, criação de uma metodologia que pode ser aplicada da mesma forma para 
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todas as estruturas. São ainda utilizados conceitos de estados auxiliares e de 

superposição de efeitos (VAZ, 2011). 

O número de incógnitas do método dos deslocamentos é maior do que o 

número de incógnitas do método das forças. Apesar deste fato, é o método matricial 

que pode ser levado ao computador mais facilmente para o uso geral (MCCORMAC, 

2015). 

Muitas vezes é conveniente a utilização de métodos que consideram a energia 

de deformação para a obtenção de equações, a fim de obter resolução de diversos 

problemas quanto a deslocamentos e, como exemplo, cita-se o método da mínima 

energia potencial total e o princípio dos deslocamentos virtuais. 

 

2.1.4.3 Análise matricial de estruturas 

 

 As operações matemáticas da análise de estruturas foram sistematizadas pela 

análise matricial de estruturas reticuladas, fazendo o uso de álgebra matricial que 

opera com vetores e matrizes e introduzindo conceitos novos para a análise de 

estruturas (VAZ, 2011). 

Na análise matricial, um dos passos mais importantes a serem considerados é 

a formulação de um modelo matemático de elementos discretos que seja equivalente 

à estrutura contínua real, que é necessário para a obtenção de um sistema com um 

número finito de variáveis nos quais operações de álgebra matricial podem ser 

aplicadas (CARELLI, 2015). 

 A análise matricial consiste, então, em equações que regem um problema a ser 

resolvido e que são formuladas matricialmente, sendo equações de equilíbrio de 

forças ou de compatibilidade de deformações, dependendo do método utilizado –

método das forças ou dos deslocamentos, por exemplo (CARELLI, 2015). 

 Conforme Aragão Filho (2015, p. 6): 

 
Nós de uma estrutura reticulada são os pontos de interseção dos membros, 
assim como os pontos de apoio e extremidades livres dos membros. Quando 
a estrutura está submetida a cargas, cada nó sofrerá deslocamentos sob a 
forma de translações e rotações, dependendo da configuração da estrutura. 

  

Em alguns casos, as condições impostas às estruturas tornam possível o 

conhecimento dos deslocamentos nodais. Em um engastamento, por exemplo, não 
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existem deslocamentos de qualquer espécie. Porém, os nós que não representam 

pontos de apoio possuem deslocamentos que não são previamente conhecidos e só 

podem ser obtidos efetuando-se a análise completa da estrutura (ARAGÃO FILHO, 

2015). 

Portanto, considera-se a estrutura dividida em partes ou elementos finitos, que 

são ligados entre si através de pontos nodais. Sendo as solicitações e deformações 

discretizadas nos nós, é possível expressar matematicamente o comportamento 

elástico e mecânico de cada elemento de uma maneira bastante simples. A 

composição das partes, de tamanhos finitos, que formam uma estrutura, dá lugar a 

sistemas de equações facilmente tratados por via matricial (MOREIRA, 1977). 

A noção de um nó pode ser generalizada quando for conveniente, dividindo-se 

uma barra em dois elementos que são separados por um nó fictício. É adequado se o 

nó fictício seja adotado quando houver descontinuidade de um tipo de material ou de 

tipo de seção da barra, ou também sob uma carga concentrada, mas, neste caso, não 

é completamente necessário (ROVERE, 2009). 

Como já citado anteriormente, os elementos a serem tratados numa análise 

podem ser barras inteiras, partes de barras ou até associações de barras, que 

funcionam como subestruturas, sendo tão simples que possam ser exprimidas com 

facilidade suas relações de tensão-deformação (MOREIRA, 1977). As estruturas na 

íntegra e em partes podem ser observadas nas Figuras 14 e 15, a seguir: 

 

Figura 14 – Estrutura na íntegra 

 
Fonte: Adaptado de Aragão Filho (2015) 
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Figura 15 – Estrutura em partes 

 
Fonte: Adaptado de Aragão Filho (2015) 

 

 Atenta-se que a análise de um sistema discreto constituído de elementos 

estruturais que são conectados continuamente apresenta algumas dificuldades, 

como, por exemplo: a representação não correspondente direta das forças de 

interação entre os elementos agindo nos nós do modelo e aquelas que atual nos 

mesmos pontos da estrutura real e isso acontece porque na estrutura real os 

contornos estão colados entre si e no modelo não. Portanto, o analista deve ser 

extremamente cuidadoso na interpretação dos resultados, de modo a obter resultados 

confiáveis (ALVES FILHO, 2013). 

 Toda a sistematização da análise matricial se baseia na ideia de um sistema 

local e um sistema global de coordenadas, o que torna possível a obtenção de 

matrizes de rigidez de elemento nos sistemas local e global, bem como vetores de 

forças nodais e de elemento nos sistemas local e global (VAZ, 2011). 

  

2.1.4.3.1 Sistemas de coordenadas 

 

 A fim de identificar e ordenar matricialmente as ações mecânicas, que se tratam 

das forças e momentos, e os deslocamentos, que podem ser lineares ou angulares, 

dos nós de uma estrutura integrada ou nas extremidades de um elemento, impõe-se 

que seja fixado um sistema de coordenadas. Este sistema pode ser melhor observado 

através da Figura 16 (MOREIRA, 1977). 

 



 39

Figura 16 – Sistema de coordenadas arbitrário 

 
Fonte: Aragão Filho (2015) 

 

 Para a Figura 16, onde o interesse é a ilustração das solicitações e 

deslocamentos dos nós B, C e D, escolhe-se o sistema de coordenadas indicado, 

onde as setas indicam os sentidos positivos de forças ou deslocamentos lineares, em 

1 e 3, e dos momentos ou rotações, em 2 e 4 (MOREIRA, 1977). Feito isso, aplicam-

se as cargas no pórtico, como mostra a Figura 17. 

 

Figura 17 – Pórtico submetido às cargas pretendidas 

 
Fonte: Aragão Filho (2015) 

 

Fixadas as coordenadas, o vetor formado quando a estrutura for submetida às 

cargas pretendidas será o seguinte:  

 

[R] =
-2
0
5
-3

 
(3) 

 

 Quando o carregamento indicado é aplicado, a estrutura sofrerá deformação, 

apresentando uma elástica, como mostra a Figura 18 e, a partir desta, pode-se montar 

o vetor dos deslocamentos (ARAGÃO FILHO, 2015): 
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Figura 18 – Deformações provindas dos deslocamentos nas coordenadas 
monitoradas 

 
Fonte: Aragão Filho (2015) 

 

 [r] =

0,005
0,002
-0,002
0,003

 
 (4) 

 

 Nota-se que esses vetores terão sempre quatro termos, mesmo que alguns 

sejam nulos, e são sempre enunciados na ordem em que as coordenadas estão 

enumeradas (MOREIRA, 1977). 

 Caso seja desejada a representação de um sistema de carregamentos mais 

genérico, ou até mesmo obter um número maior de deformações do domínio da 

estrutura, outro sistema de coordenadas pode ser estabelecido, como observa-se na 

Figura 19 (ARAGÃO FILHO, 2015). 

 

Figura 19 – Sistema de coordenadas alternativo 

 
Fonte: Aragão Filho (2015) 
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Para este sistema de coordenadas alternativo, um vetor das forças pode ser 

definido como (ARAGÃO FILHO, 2015): 

 

[RT] = [-2 0 0 0 -5 0 0 0 3] (5) 

 

 Ou então: 

 

[R] =
⎣⎢⎢
⎢⎢⎢
⎢⎢⎡
−2000−50003 ⎦⎥⎥

⎥⎥⎥
⎥⎥⎤
 

(6) 

 

 E, apresentando-se os deslocamentos encontrados segundo todas as 

coordenadas monitoradas, obtém-se o que é demonstrado na Figura 20 (ARAGÃO 

FILHO, 2015): 

 

Figura 20 – Deformações obtidas com o sistema de coordenadas alternativo 

 
Fonte: Aragão Filho (2015) 

 

[RT] = [0,005 -0,001 0,002 0,004 −0,002 -0,001 0,004 -0,001 −0,003] (7) 

  

 Conclui-se então que, quanto maior for o número de coordenadas utilizadas, 

maior será o número de respostas obtidas a respeito do comportamento de uma 
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estrutura, porém o custo operacional para tal feito também será maior (ARAGÃO 

FILHO, 2015). 

 Denominam-se coordenadas globais o sistema utilizado para as ilustrações até 

aqui vistas, que se caracterizam por serem dispostas ao longo de toda a estrutura e 

podem também ser chamadas de coordenadas de referência ou ainda coordenadas 

gerais (ARAGÃO FILHO, 2015). 

 Caso uma estrutura estiver decomposta em elementos, existe a necessidade 

de caracterizar os esforços ou ações externas dos elementos e as deformações 

relativas das suas extremidades com outro sistema de coordenadas (ARAGÃO 

FILHO, 2015). 

 Desta maneira, uma barra plana que só apresenta esforços e deformações 

axiais pode ter o sistema de coordenada apresentado na Figura 21, porque a 

existência de uma equação de equilíbrio relacionando a coordenadas torna possível 

a representação completa de esforços e deformações no elemento com o sistema de 

apenas uma coordenada (MOREIRA, 1977). 

 

Figura 21 – Sistema de coordenadas para uma barra 

 
Fonte: Adaptado de Aragão Filho (2015) 

 

Quando pretende-se obter diretamente os deslocamentos do elemento 

segundo o plano, torna-se mais vantajosa a escolha do sistema de coordenadas 

apresentado na Figura 21. Entende-se que este sistema, referente aos elementos em 

partes discretas da estrutura, é denominado de coordenadas locais (ARAGÃO FILHO, 

2015). 

 Uma barra, que representa uma viga, com a consideração exclusiva das 

solicitações transversais, ou seja, desprezando os esforços normais, poderia sugerir 

inicialmente a disposição de quatro coordenadas, como mostra a Figura 22 (a). 
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Entretanto, a adoção de duas coordenadas é possibilitada pelas equações de 

equilíbrio, como mostra a Figura 22 (a) e a Figura 22 (b) (MOREIRA, 1977). 

 

Figura 22 – Sistemas de coordenadas para uma viga 

 
Fonte: Aragão Filho (2015) 

 

 Uma outra maneira de interpretar o pórtico da Figura 16 é desprezando os 

esforços normais e decompondo sua estrutura, conforme é mostrado na Figura 23, 

logo abaixo (MOREIRA, 1977): 

 

Figura 23 – Sistema de coordenadas locais para o pórtico 

 
Fonte: Aragão Filho (2015) 

 

 Segundo Aragão Filho (2015, p. 15):  

 
As forças existentes nas extremidades dos elementos consistem, conforme 
já explicado, nos esforços existentes (e equilibrantes) nos nós. Logo, o vetor 
dos esforços pode ser representado por 8 coordenadas locais. 

 

 Os vetores de esforços e deformações, por serem análogos, podem ser 

respectivamente representados por (ARAGÃO FILHO, 2015): 
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[ST] = [S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8] (8) 

 

[sT] = [s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8] (9) 

 

 Para estruturas compostas por muitas barras, é conveniente que se divida a 

estrutura em elementos, ao invés de tratá-la globalmente. Desta forma, as matrizes 

de rigidez de cada elemento são calculadas isoladamente e, a partir destas, obtém-se 

a matriz de rigidez da estrutura, somando-se os coeficientes correspondentes aos 

mesmos graus de liberdade, sendo que, para uma estrutura com n graus de liberdade, 

seu sistema de equações de equilíbrio será n x n (ROVERE, 2009). 

Finalmente, pode-se afirmar que dois sistemas de coordenadas devem ser 

convencionados, de modo a calcular a estrutura através da discretização em 

elementos. O primeiro se trata das coordenadas globais, para as ações [R] e 

deslocamentos [r] nodais da estrutura. O segundo se trata das coordenadas locais, 

para os esforços [S] e deformações (deslocamentos) [s] nos elementos da estrutura 

(ARAGÃO FILHO, 2015). 

A partir das contribuições dos vetores de forças nodais de elemento e das 

matrizes de rigidez no sistema global, é possível montar a matriz de rigidez, bem como 

o vetor de forças nodais da estrutura e os deslocamentos nodais também podem ser 

definidos nos sistemas local e global (VAZ, 2011). 

Uma equação de equilíbrio da estrutura no sistema global fornece os 

deslocamentos nodais e, uma vez que são obtidos, as forças atuantes nas 

extremidades dos elementos podem ser determinadas (VAZ, 2011). 

 

2.1.4.3.2 Matriz de rigidez de um elemento 

 

 A análise matricial e o método dos elementos finitos têm como ponto de partida 

a relação entre forças nodais e deslocamentos nodais correspondentes a cada 

elemento individual e essa ideia fundamental está diretamente ligada ao conceito de 

rigidez (ALVES FILHO, 2013). 

 O exemplo mais comum da física básica, que explica a aplicabilidade da rigidez 

com elementos elásticos, já foi citado anteriormente por Rovere, no título 2.1.3.2, e 

pode ser utilizado novamente para a explanação. A medida quantitativa da rigidez da 
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mola, que é a constante elástica da mesma, é expressa pela relação entre a força 

aplicada e o deslocamento medido na extremidade da mola, como observa-se na 

Figura 24 (ALVES FILHO, 2013): 

 

Figura 24 – Rigidez da mola representada pela constante elástica 

 
Fonte: Alves Filho (2013) 

 

 A ideia de um elemento finito segue a mesma lógica da contabilização da 

rigidez da mola por meio da relação força-deslocamento, medindo no ponto de 

aplicação da força. Porém, neste caso da mola, faz-se presente o conceito de rigidez 

axial, pois ela transfere apenas forças axiais. Quando se trata de uma viga, por 

exemplo, diversos componentes de rigidez estão presentes simultaneamente, como a 

rigidez axial, rigidez à flexão, rigidez à torção e cisalhamento (ALVES FILHO, 2013). 

 Neste exemplo da mola fixada em uma extremidade, tem-se apenas um 

componente de rigidez. No caso de uma viga, por exemplo, mais componentes de 

rigidez estariam presentes, podendo-se representar os diversos componentes de 

forças atuantes no elemento na forma de uma matriz coluna e, analogamente, pode-

se representar também os diversos componentes de deslocamentos. A representação 

matemática da relação completa entre todas as forças nodais e deslocamentos nodais 

em um elemento é feita através de um sistema de equações algébricas lineares e os 

coeficientes dessas equações (que se tratam dos coeficientes de rigidez do elemento) 

fazem parte da matriz de rigidez do elemento. Essa ideia geral pode ser representada 

sistematicamente pelas Figuras 25 e 26, onde, no elemento viga, as forças que 
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justificam o equilíbrio do elemento em um diagrama de corpo livre são representadas 

(ALVES FILHO, 2013). 

 

Figura 25 – Equação de rigidez da mola e suas relações 

 
Fonte: Adaptado de Alves Filho (2013) 

 

Figura 26 - Análise sistemática do elemento viga 

 
Fonte: Adaptado de Alves Filho (2013) 

 

2.1.5 Aspectos Gerais Sobre Solos 

 

De acordo com Caputo (1988), os solos podem ser definidos como materiais 

que resultam do intemperismo ou meteorização das rochas, por desintegração ou 
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decomposição química, e esses processos geralmente atuam simultaneamente e, em 

determinados locais e condições climáticas, um pode possuir predominância sobre o 

outro. 

A desintegração mecânica consiste na formação de pedregulhos e areias e até 

mesmo siltes através de agentes como água, temperatura, vegetação e vento – em 

casos especiais, também podem formar as argilas (CAPUTO, 1988).  

A decomposição química consiste no processo em que há modificação química 

ou mineralógica das rochas de origem, cujo principal agente é a água e, dentre os 

mais importantes mecanismos de ataque, podem ser citados a oxidação, a hidratação, 

a carbonatação e os efeitos químicos da vegetação (CAPUTO, 1988). 

Craig (2013) diz que, para o engenheiro civil, solo pode ser definido como 

qualquer reunião de partículas minerais soltas, ou fracamente unidas (cimentadas), 

que são formadas pela decomposição de rochas por ação do intemperismo e que 

contêm espaços vazios entre elas, ocupados por água e/ou ar. 

Entre as características que diferenciam um solo do outro, uma delas é o 

tamanho das partículas que o compõem. Em uma primeira análise, pode-se identificar 

que alguns solos possuem grãos perceptíveis a olho nu, como os grãos de pedregulho 

ou a areia do mar, enquanto outros têm grãos não tão finos que, quando molhados, 

formam uma pasta (barro), onde as partículas não podem ser visualizadas 

individualmente (PINTO, 2006). 

A enorme diversidade entre grãos não é perceptível num primeiro contato com 

o material, principalmente porque todos parecem muito pequenos perante os materiais 

com os quais se é rotineiro lidar; mas alguns são consideravelmente menores do que 

outros (PINTO, 2006). 

Uma análise do tamanho das partículas de uma amostra de solo envolve a 

determinação da porcentagem da massa das partículas dentro de faixas de tamanhos 

diferentes. Para um solo grosso, a distribuição de partículas pode ser determinada 

pelo método de peneiramento, onde a amostra passa através de uma série de 

peneiras padrão de testes com tamanhos de malha sucessivamente menores. A 

massa de solo retida em cada peneira pode ser determinada e a porcentagem 

cumulativa de massa que passa em cada peneira é calculada. Caso existam partículas 

finas no solo, a amostra deve ser tratada com um agente defloculador e lavada por 

entre peneiras (CRAIG, 2013). 
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Já para a determinação da distribuição do tamanho das partículas de um solo 

fino ou a fração fina de um solo grosso, usa-se o método da sedimentação, baseado 

na lei de Stokes, que determina a velocidade na qual as partículas esféricas se 

depositam em uma suspensão: quanto maior for a partícula, maior sua velocidade de 

deposição e vice-versa (CRAIG, 2013). 

 Na classificação de solos, o sistema unificado, em linhas gerais, se baseia em 

três grandes grupos: os solos grossos, que são aqueles cujo diâmetro da maioria 

absoluta dos grãos é maior do que 0,074 mm (onde mais que 50% em peso dos seus 

grãos são retidos na peneira nº 200); os solos finos, que são aqueles cujo diâmetro 

da maioria absoluta dos grãos é menor do que 0,074; e as turfas, que são solos 

altamente orgânicos, geralmente fibrilares e extremamente compressíveis (CAPUTO, 

1988). 

São empregadas denominações específicas para as diversas faixas de 

tamanhos de grãos e seus limites variam conforme os sistemas de classificação. Estes 

valores, adotados pela NBR 6502 (ABNT, 1995 apud PINTO, 2006), são indicados na 

Figura 27. 

 

Figura 27 – Limite das frações de solo pelo tamanho dos grãos 

 
Fonte: Pinto (2006) 

 

É importante que seja feita a distinção entre descrição do solo e classificação 

do solo. A descrição inclui detalhes tanto do material como das características da 

massa do solo e, portanto, é bastante improvável que dois solos tenham descrições 

idênticas. Por outro lado, na classificação, um solo é enquadrado em um dentre um 

número limitado de grupos baseados apenas em características do material. Desta 

maneira, a classificação dos solos independe da condição in situ da massa de solo 

(CRAIG, 2013). 
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Os solos também podem ser classificados como residuais, sedimentares e de 

formação orgânica. Os residuais são aqueles que permanecem no local da rocha de 

origem, onde pode ser observada uma transição gradual do solo até a rocha e, dentre 

os solos residuais que podem ser citados, estão os solos lateríticos, os expansivos e 

os porosos (estes últimos, cuja porosidade é extremamente elevada, também podem 

ser chamados de solos colapsíveis, por algumas literaturas, devido sua facilidade de 

quebra em determinadas condições de umidade, dando origem a elevados recalques 

das obras sob as quais se assenta) (CAPUTO, 1988). 

Os solos sedimentares, por sua vez, são aqueles que sofrem a ação de agentes 

transportadores, podendo ser aluvionares (quando são transportados pela água), 

eólicos (pelo vento), coluvionares (pela ação da gravidade) e glaciares (pelas 

geleiras); a textura desses solos é variável de acordo com o tipo de agente 

transportador e sua distância de transporte. E, por fim, os solos de formação orgânica, 

que se tratam daqueles cuja origem é essencialmente orgânica, seja de natureza 

vegetal ou animal (CAPUTO, 1988). 

 

2.1.5.1 Métodos de investigação do solo e sondagem à percussão 

 

O primeiro requisito para abordar qualquer problema que envolva solos 

consiste num conhecimento adequado das condições do subsolo, ou seja, o 

reconhecimento da disposição, natureza e espessura de suas camadas, bem como 

das suas características. Tal conhecimento implica na prospecção do solo e na 

amostragem ao longo do seu decurso (CAPUTO, 1988). 

 Craig (2013) cita que uma atividade preliminar essencial à execução de um 

projeto de engenharia civil é a investigação adequada do terreno, que permite a 

obtenção de informações suficientes a fim de elaborar um projeto seguro e econômico, 

bem como evitar dificuldades que surgem durante a construção. 

 Os resultados dessa investigação do terreno devem fornecer as informações 

adequadas, de modo a permitir que o tipo de fundação mais adequado para uma 

determinada estrutura seja escolhido (CRAIG, 2013). 

 Craig (2013, p. 304) explica que: 

 
O procedimento real de investigação depende da natureza dos estratos e do 
tipo de projeto, mas envolverá normalmente a escavação dos furos de 
sondagem ou dos poços experimentais. A quantidade e a posição dos furos 
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de sondagem ou dos poços devem ser planejadas de modo a permitir que 
seja determinada a estrutura geológica básica do local e que sejam 
detectadas as irregularidades significativas nas condições subsuperficiais. 
Quanto maior o grau de variação das condições do terreno, maior a 
quantidade exigida de furos de sondagem ou poços. 

 

 Entre os principais métodos empregados para a exploração do subsolo, podem 

ser classificados em dois grupos (CAPUTO, 1988): 

 

a. Com a retirada de amostras (sendo estas deformadas ou indeformadas): 

abertura de poços de exploração e execução de sondagem; 

b. Ensaios in loco: auscultação, ensaio de bombeamento e de “tubo aberto”, vane 

test, rhéotest e pressiômetro, medida da pressão neutra, prova de carga, 

medida de recalque e ensaios geofísicos. 

 

A execução de sondagens é a técnica mais comumente empregada e consiste, 

de um modo geral, na abertura de um furo no solo, que é normalmente revestido por 

tubos metálicos. Essa perfuração é feita por meio de ferramentas ou máquinas que 

provocam a desagregação parcial ou total do terreno, permitindo a extração de 

amostras representativas das diferentes camadas que são atravessadas. Registram-

se as diferentes cotas em que aparecem camadas distintas à medida que a sondagem 

progride e suas amostras são coletadas, bem como níveis d’água e todas as outras 

informações pertinentes (CAPUTO, 1988). 

Na sondagem à percussão (também chamada de Standard Penetration Test – 

SPT) utiliza-se um equipamento de perfuração que consiste em uma torre de elevação 

(tripé), em uma unidade de força e em um guincho, que possui um leve cabo de aço 

claro que passa por uma roldana localizada no topo da torre de elevação. A maioria 

dos equipamentos é adaptada também a rodas e pneus que permitem, que o reboque 

atrás de um veículo quando dobrados. Podem ser unidas ao cabo as várias 

ferramentas de perfuração (CRAIG, 2013). 

É possível observar o equipamento de sondagem à percussão propriamente 

dito na Figura 28 (a), a camisa na Figura 28 (b), o cortador de argila na Figura 28 (c) 

e a ponteira na Figura 28 (d) (CRAIG, 2013). 
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Figura 28 – Equipamentos para a sondagem SPT 

 
Fonte: Craig (2013) 

 

Na sondagem SPT, a perfuração avança pelo efeito de percussão da 

ferramenta, que alternadamente é içada e solta para cair por intermédio da unidade 

do guincho, geralmente de uma distância de 1 a 2 metros. As duas ferramentas 

usadas com maior frequência são a camisa (shell ou “empacotador”) e o cortador de 

argila (clay cutter). Se necessário, pode ser adaptado um elemento pesado de aço, 

chamado barra de penetração, locado imediatamente acima da ferramenta para obter 

uma energia de impacto maior (CRAIG, 2013). 

 Basicamente, então, consiste na introdução de um tubo no terreno, mediante a 

golpes de uma massa, com peso e altura de queda constantes, registrando a 

penetração e o número de golpes, com os objetivos de colher amostras e medir a 

resistência à penetração, cujo método é econômico, rápido e aplicável à maioria dos 

solos (CAPUTO, 1988). 

 

2.1.5.2 Deformações do solo 

 

 Dentre os problemas apresentados nos projetos e execuções de fundações, 

distinguem-se em dois tipos fundamentais: as deformações do solo e os que 

consideram ruptura de uma massa de solo. Este primeiro abrange o estudo dos 

recalques das obras e o segundo envolve as questões relativas à capacidade de carga 

do solo, estabilidade de maciços terrosos e empuxos de terra (CAPUTO, 1988). 
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 Uma vez que todos os materiais sofrem deformação pela ação de uma carga 

aplicada, a resistência dos materiais fornece características da correlação entre 

cargas e respectivas deformações para os diversos materiais, como madeira, aço, etc. 

Quando se tratam de fundações, este problema é mais complexo, porque as 

deformações dos solos, além de comparativamente maiores que as dos materiais de 

construção, em muitos casos não se verificam instantaneamente com a aplicação das 

cargas, mas sim em função do tempo. No caso de solos argilosos, uma das principais 

causas de recalques é a compressibilidade do solo; ou seja, a diminuição de seu 

volume sob a ação de cargas aplicadas (CAPUTO, 1988) e, para este fenômeno, dá-

se o nome de adensamento. O escopo deste trabalho não contempla tal assunto. 

 Essas deformações, que geralmente não são uniformes, comprometem as 

estruturas que se assentam sobre o solo, e não são prejudiciais ao solo propriamente 

dito. Sugere-se, então, que os recalques diferenciais provocam esforços adicionais 

nas estruturas e é de interesse do engenheiro o conhecimento de tal, de modo a 

avaliar sua repercussão sobre toda a obra. Ou seja, deve-se prever os recalques aos 

quais a edificação estará sujeita, para decidir o tipo de fundação ou até mesmo o 

sistema estrutural a ser adotado (CAPUTO, 1988). 

 

2.1.5.2.1 Tipos de recalques 

 

 A maioria dos edifícios sofre recalques de poucas dezenas de milímetros, que 

são geralmente invisíveis a olho nu, o que transmite uma falsa impressão de não haver 

recalque para os leigos. A verdade é que todos os edifícios recalcam, o que torna 

mera ficção a hipótese de apoio fixo para os pilares, que é geralmente adotada 

(CINTRA; AOKI; ALBIERO, 2011). 

 De acordo com Cintra, Aoki e Albiero (2011), o recalque de uma sapata pode 

ser definido como: 

 
O deslocamento vertical para baixo, da base da sapata em relação a uma 
referência fixa, indeslocável, como o topo rochoso. Os recalques são 
provenientes das deformações por diminuição de volume e/ou mudança da 
forma do maciço de solo compreendido entre a base da sapata e o 
indeslocável. 

 

 Recalques absolutos elevados com a mesma ordem de grandeza em todas as 

partes da fundação podem, geralmente, ser tolerados, porque os recalques 
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diferenciais é que são preocupantes. Todavia, os recalques diferenciais são 

normalmente maiores quando os recalques absolutos são maiores e, portanto, a 

magnitude do recalque pode ser aceita como uma medida indireta para o recalque 

diferencial (CINTRA; AOKI; ALBIERO, 2011). 

 O recalque absoluto (ρ) pode ser decomposto em duas parcelas básicas, onde 

o ρ  é o recalque de adensamento e o ρ  é o recalque imediato (COLARES, 2006): 

 

ρ = ρ +ρ   (10) 

 

 O recalque imediato também pode ser chamado de recalque elástico, por usar 

hipóteses da teoria de elasticidade. Entretanto, os solos não são materiais elásticos 

e, em consequência, os recalques imediatos geralmente não são totalmente 

recuperáveis com o descarregamento, portanto a designação de recalque elástico não 

é recomendável (CINTRA; AOKI; ALBIERO, 2011). 

 O uso da teoria da elasticidade é justificado pelo fato de ser razoável a hipótese 

de comportamento tensão-deformação elástico linear até níveis de tensões inferiores 

à tensão admissível, devido à majoração com o uso de fatores de segurança 

(COLARES, 2006). 

 Este recalque absoluto, que também pode ser chamado de recalque total, é 

definido pelo deslocamento vertical de um elemento estrutural de fundação. A 

diferença entre os recalques absolutos de dois quaisquer elementos é denominada de 

recalque diferencial (COLARES, 2006). 

 O recalque diferencial específico (δesp), que também pode ser chamado de 

distorção angular, pode ser definido como a razão entre o recalque diferencial (δ) entre 

dois pilares e a distância L entre seus centros, como pode-se observar na Figura 29 e 

sua respectiva equação (COLARES, 2006). 
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Figura 29 – Recalques absolutos e diferenciais 

 
Fonte: Alonso (1989) apud Colares (2006) 

 

δesp = 
δ
L   (11) 

 

2.1.5.3 Parâmetros 

 

 Nos solos saturados, principalmente nas argilas moles, os parâmetros de 

resistência, como coesão e ângulo de atrito interno, dependem das condições de 

carregamento e variam do não drenado (rápido) ao drenado (lento) (CINTRA; AOKI; 

ALBIERO, 2011). 

 Em termos de capacidade de carga da fundação, predomina, geralmente, a 

condição não drenada, porque a capacidade de carga tende a aumentar com a 

dissipação das tensões neutras. Por isso, é habitual o cálculo da capacidade de carga 

apenas com valores não drenados de coesão de atrito (CINTRA; AOKI; ALBIERO, 

2011). 

Dentro do contexto de solos, utiliza-se o termo coesão para descrever a força 

de uma amostra de solo quando esta estiver confinada e isto acontece devido à 

pressão negativa na água que preenche o espaço vazio, de tamanho 

demasiadamente pequeno, entre as partículas (CRAIG, 2013). 

Para a estimativa do valor da coesão (c) não drenada, quando não dispõe-se 

de resultados de ensaio de laboratório, sugere-se a seguinte correção com o índice 

de resistência à penetração (Nspt), em kPa (TEIXEIRA; GODOY, 1996 apud CINTRA; 

AOKI; ALBIERO, 2011): 
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c = 10 . Nspt  (12) 

 

 Já para a estimativa do ângulo interno (ϕ), na condição não drenada, podem 

ser utilizadas duas correlações empíricas com o índice de resistência à penetração do 

SPT, onde (TEIXEIRA; GODOY, 1996 apud CINTRA; AOKI; ALBIERO, 2011): 

 

ϕ = 28º + 0,4Nspt  (13) 

 

 Ou, então: 

 

ϕ = 20Nspt+15º (14) 

 

 Para o peso específico, caso não houver ensaios de laboratório, podem ser 

adotados valores aproximados de tabelas (Figura 30), em função da consistência da 

argila e da compacidade da areia, respectivamente. Já para os estados de 

consistência de solos finos e de compacidade de solos grossos (Figuras 31 e 32), os 

valores são dados em função do índice de resistência à penetração (Nspt), conforme 

a NBR 6484 da ABNT (2001 apud CINTRA; AOKI; ALBIERO, 2011). 

 

Figura 30 – Peso específico de solos argilosos 

 
Fonte: Godoy (1996) apud Cintra, Aoki e Albiero (2011) 
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Figura 31 – Gráfico em função do índice de resistência à penetração e tensão 
vertical efetiva 

 
Fonte: Godoy (1996) apud Cintra, Aoki e Albiero (2011) 

 

Figura 32 – Peso específico de solos arenosos 

 
Fonte: Godoy (1996) apud Cintra, Aoki e Albiero (2011) 

 

Ao se lançar dois valores de coesão e dois de ângulo de atrito num diagrama 

coesão versus ângulo de atrito, é possível caracterizar três regiões de ruptura, como 

mostra a Figura 32, sendo: I, ruptura por puncionamento; II, ruptura local e III, ruptura 

geral, como mostra a Figura 33 (CINTRA; AOKI; ALBIERO, 2011). 

 



 57

Figura 33 – Regiões de ruptura para solos 

 
Fonte: Cintra, Aoki e Albiero (2011) 

 

Além dos parâmetros de resistência, também existem parâmetros mecânicos 

de suma importância, como o módulo de elasticidade (ou também chamado de módulo 

de Young). A famosa lei de Hooke, que define a razão entre tensões e deformações, 

baseia-se no comportamento elástico dos materiais, onde o módulo de elasticidade é 

denominado (CAPUTO, 1988).  

O coeficiente de Poisson (v), que é representado por valores típicos (Figura 34) 

também fundamenta-se na teoria da elasticidade (CINTRA; AOKI; ALBIERO, 2011). 

A teoria da elasticidade é, de forma simples, a razão entre a tensão e a deformação 

na direção da carga aplicada, sendo transversal (cisalhamento) ou longitudinal 

(flexão), e define a máxima tensão que um material pode sofrer sem sua deformação 

permanente (CIMM, 2017). 

 

Figura 34 – Coeficiente de Poisson 

 
Fonte: Teixeira e Godoy (1996) apud Cintra, Aoki e Albiero (2011) 

 



 58

O engenheiro deve ter em mente que, ao tratar de solos, está tratando com um 

material que não pode ser observado em sua totalidade, mas, tão-somente, através 

de amostras, que ainda assim são suscetíveis a alterações quando extraídas do 

maciço, ou de ensaios in loco. Além disso, seu comportamento é função das pressões 

com que é solicitado, bem como dependente do tempo e do meio físico, não possuindo 

uma definida relação tensão-deformação (CAPUTO, 1988). 

 

2.1.6 Métodos para a Obtenção do Coeficiente de Reação Vertical 

 

Um dos fatores importantes para a modelagem de uma estrutura mais fiel à 

realidade é o conhecimento das características do solo na região onde será 

implantado o empreendimento. É possível, através destes dados, a simulação da 

interação solo estrutura nos modelos estruturais, empregando-se molas, que 

representam a deformabilidade do solo, ou impondo-se deslocamentos, simulando os 

efeitos dos recalques (ANTONIAZZI, 2011). 

 Antoniazzi (2011) diz que, a fim de se obter as constantes das molas de 

representação do solo, é necessário que se obtenha o coeficiente de reação vertical 

(Kv), referente à relação entre a pressão aplicada no solo (σ) e o respectivo recalque 

(ρ): 

 

Kv= 
σ
ρ (15) 

 

Segundo Scarlat (1993 apud SOUZA; REIS, 2008), do ponto de vista teórico, o 

método mais preciso para a consideração da deformabilidade do solo é por uma 

análise tridimensional, na qual o a estrutura e o solo são idealizados como um sistema 

único. Porém, esse tipo de análise é sofisticado demais e ainda requer métodos 

numéricos, o que motiva a busca por um método alternativo e mais simplificado para 

a obtenção dos resultados. A maneira simplificada comumente adotada, embora 

menos precisa que a análise interativa, consiste em considerar uma série de molas 

discretas sob a base da fundação, que são representadas pelo coeficiente de apoio 

elástico (Km), que é diretamente proporcional ao módulo de reação (Kv) e à área 

carregada (Af): 
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Kv= 
Km A  (16) 

 

 Esse procedimento simplificado é baseado na Hipótese de Winkler, melhor 

explicado no item 2.1.7.3, e, no caso de solos pouco rígidos, seus erros tendem a 

crescer, por negligenciar a interação das molas adjacentes. Para a hipótese de 

Winkler (deformação vertical), a equação se dá por (SOUZA; REIS, 2008): 

 

ρ(x,y)= 
σ(x,y)

 Kv
 (17) 

 

Onde: 

σ(x,y) = tensão de contato média na base da fundação; 

ρ(x,y) = deslocamento vertical; 

Kv = módulo ou coeficiente de reação vertical, definido em função do tipo de 

solo que compõe o maciço de fundação. 

 

 Caso a hipótese de que a base da fundação permanece rígida após a 

deformação elástica do solo seja adotada, admite-se de uma maneira aproximada 

uma variação linear das tensões, podendo substituir o conjunto de molas por três 

molas globais no centro da fundação (SOUZA; REIS, 2008): 

 

ρ = 
N

Kmv
= 

F
Kv.Af 

 (18) 

 

v = 
H

Kmh = 
H

Kv.Af 
 (19) 

 

φ = 
M

Kmv
= 

F
Kv.If 

 (20) 

 

 O módulo de reação Kv é relacionado a diversos fatores, como a forma e 

dimensões da fundação, tipo de construção e flutuações de carregamento e, portanto, 

não constitui uma propriedade do solo. Este pode ser determinado através de tabelas 
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típicos, ensaios de placa, correlações com as propriedades elásticas do maciço de 

solo ou, ainda, pelo recalque vertical estimado (ANTONIAZZI, 2011). 

 

2.1.6.1 Valores padronizados 

  

 Na falta de ensaios realizados no maciço do solo ou inexistência de dados 

precisos, podem ser usadas tabelas com valores típicos e/ou padronizados para o 

coeficiente de reação vertical (ANTONIAZZI, 2011). 

 Na Figura 35 pode-se visualizar uma tabela de valores padronizados para o 

módulo de reação vertical para diferentes características de solo a partir de ensaios 

de placa quadrada com 30 centímetros de lado (TERZAGHI, 1955 apud SOUZA; 

REIS, 2008): 

 

Figura 35 – Valores para Kv, em kN.m-3, de acordo com Terzaghi (1955) 

 
Fonte: Terzaghi (1955) apud Souza e Reis (2008) 

 

 Na falta de ensaios apropriados, propõe-se que seja usada a tabela na Figura 

36, para que seja possível a adoção de valores para o módulo de reação vertical, 

mesmo que de forma aproximada (MORAES, 1976 apud ANTONIAZZI, 2011). 

 



 61

Figura 36 – Valores para Kv, de acordo com Moraes (1976) 

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

 

Certamente, esta não é a forma mais adequada para a obtenção do coeficiente 

de reação vertical, mas é uma solução aproximada, que auxilia na construção de 

modelagens mais próximas da realidade e permitindo a consideração da 

deformabilidade do solo (ANTONIAZZI, 2011). 
 

2.1.6.2 Ensaio de placa 

 

Além da forma analítica ou teórica para a previsão de recalques imediatos de 

sapatas ou tubulões, tem-se, também, o método experimental, por meio de provas de 

carga em placa (que, no Brasil, é circular rígida, de aço, com diâmetro de 0,80 metros) 

realizadas na etapa de projeto de fundação (CINTRA; AOKI; ALBIERO, 2011).  

Trata-se, em geral, de um ensaio de compressão realizado diretamente na 

superfície ou em determinada profundidade do terreno, por meio de uma placa 

metálica e rígida, com área superior a 0,5m². Desta forma, são aplicadas cargas 

verticais no centro da placa em estágios, medindo-se as deformações 

simultaneamente aos incrementos de carga, o que visa simular o comportamento da 

fundação sob a ação das solicitantes baseando-se no projeto. Os resultados são 

apresentados em forma de gráficos de pressão versus recalque (ANTONIAZZI, 2011). 

De acordo com Décourt e Quaresma Filho (1996 apud ANTONIAZZI, 2011), o 

ensaio de placa é a maneira mais adequada para a obtenção das características 
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carga-recalque das fundações, porém possui alto custo e longo período de tempo para 

execução e, consequentemente, não tem utilização frequente.  

 

2.1.6.3 Curva tensão-recalque 

 

 Através dos ensaios de placa, é possível traçar uma curva tensão-recalque, 

que serve como a principal fonte de informação para o projeto de fundações 

superficiais. A magnitude dos recalques medidos sofre influência da dimensão e forma 

da placa, bem como das propriedades físicas e mecânicas  e da história de 

carregamento do solo (ANTONIAZZI, 2011). 

A curva tensão-recalque pode descrever cada estágio de um carregamento, e 

permite que os coeficientes de adensamento e permeabilidade do solo sejam 

determinados, que desempenham um papel importante no cálculo de recalques 

(CAPUTO, 1988). 

Antoniazzi (2011) cita que mesmo que a tensão de ruptura do solo não se 

caracterize com a realização da prova de carga, pode-se estimar a capacidade de 

carga ajustando a curva tensão-recalque a uma equação matemática, ao ser 

identificado que se trata de uma ruptura física. Caso não seja uma ruptura física, é 

possível recorrer a um critério de ruptura convencional para sua determinação.  

Na maioria das vezes, é possível representa-la por dois casos extremos, como 

mostra a Figura 37. Se o solo é bastante rijo, a curva assemelha-se à curva C1, com 

a tensão de ruptura (σr) bem definida. Se o solo é fofo ou mole, a curva assemelha-

se à C2, sem definir o valor de tensão de ruptura de um modo nítido e, neste caso, 

admite-se a capacidade de carga igual à abscissa σ'r do ponto em que a curva de 

recalque se retilínea (TERZAGHI, 1943 apud ANTONIAZZI, 2011). 
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Figura 37 – Curvas tensão-recalque típicas 

 
Fonte: Terzaghi (1943) apud Antoniazzi (2011) 

 

2.1.7 Interação Solo-Estrutura 

 

Durante muito tempo os edifícios vêm sendo calculados considerando-se a 

hipótese simplificada de que suas fundações estão apoiadas sobre vínculos 

indeslocáveis, como engastes ou rótulas (SOUZA; REIS, 2008).  

Caso tivesse sido considerada a interação solo-estrutura para o 

dimensionamento de elementos estruturais de uma edificação no passado, seria 

observado uma quantidade enorme de cálculos impossíveis de serem conduzidos 

manualmente, o que obrigava os engenheiros da época a confiar no seu bom senso 

e na sua experiência de modo a se contentar de que, com uma análise limitada, a 

estrutura projetada responderia às hipóteses nas quais se baseou (SOUZA; REIS, 

2008). 

Denomina-se ISE o mecanismo de influência mútua entre a supraestrutura e o 

sistema de fundação, cujo processo se inicia na fase de construção e prossegue até 

que um estado de equilíbrio seja atingido, no qual as tensões e as deformações se 

encontram estabilizadas, tanto da estrutura como do solo (COLARES, 2006). 

Antoniazzi (2011, p. 15) cita também que: 

 
A interação solo-estrutura é nada mais do que esta ligação entre a estrutura, 
as fundações e o solo. O processo tem início juntamente com a fase inicial 
da construção e se estende até que haja uma situação de equilíbrio, isto é, 
quando as tensões e deformações tanto na estrutura como no solo já 
estiverem estabilizadas. 
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O termo interação solo-estrutura inclui todos os tipos de estruturas e o solo 

sobre o qual são construídas, compreendendo um vasto campo de estudo, sendo que 

estruturas como prédios, pontes, silos e muros de arrimo caracterizam este tipo de 

tratamento (COLARES, 2006). 

Grande parte dos projetos estruturais são elaborados considerando-se a 

estrutura assentada sobre uma base rígida e indeslocável, o que se baseia na 

hipótese de que, ao se projetar uma estrutura, as reações de apoio desta, antes de 

serem absorvidas pelo solo, devem passar pelas fundações e, para isso, supõe-se 

que este conjunto é capaz de garantir a indeslocabilidade da base de seus pilares 

(ANTONIAZZI, 2011). 

Para que uma estrutura seja projetada de acordo com a realidade construída, 

é necessário que a deformabilidade do solo seja considerada nos projetos estruturais, 

o que exige conhecimentos tanto da área de estruturas quanto da área de solos – 

ensaios e métodos de avaliação de capacidade de carga do solo, bem como métodos 

de previsão de recalques. Por essa razão, é interessante que exista uma integração 

entre os projetistas de fundações e de estruturas (ANTONIAZZI, 2011). 

Uma das principais divergências entre o engenheiro de estruturas e 

geotécnicos está na escolha do sistema de referência: os de estrutura consideram o 

ponto de base da estrutura como sendo a origem global, com sentido para cima; 

enquanto que, para os geotécnicos, o mesmo referencial tem o sentido para baixo. 

Ambas as convenções são falhas, porque o ponto de referência é deslocável. Uma 

escolha mais coerente seria em um ponto abaixo da superfície do solo, na 

profundidade onde se consideraria uma camada que não se desloca. O sistema de 

referência pode ser observado na Figura 38, a seguir (IWAMOTO, 2000). 
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Figura 38 – Sistema de referência da camada indeslocável 

 
Fonte: Iwamoto (2000) 

 

No caso de um edifício com fundação superficial em sapata rígida, por exemplo, 

a hipótese de apoios indeslocáveis significaria uma total restrição à translação vertical 

(recalque) e ao giro nas duas direções ortogonais (engastes) nas extremidades dos 

pilares. Em diversas situações, essa idealização pode trazer resultados satisfatórios, 

particularmente para solos com pouca deformabilidade, mas a desconsideração não 

justificada da deformabilidade do solo dentro da análise estrutural pode trazer 

consequências negativas quando se trata da segurança do projetista, de economia da 

obra e de prevenção das manifestações patológicas nas edificações (ANTONIAZZI, 

2011). 

Segundo Souza e Reis (2008), essa hipótese dos vínculos que não se 

deslocam pode conduzir a análise a resultados deveras distantes da realidade física 

– muitas pesquisas têm demonstrado que esforços dos calculados considerando-se 

os apoios fixos são significativamente diferentes daqueles encontrados ao se adotar 

apoios elásticos por meio da ISE. 

Em 1995, Gusmão Filho, monitorando recalques de edificações sobre 

fundações rasas, na cidade de Recife, observou diferenças de aproximadamente 30% 

no esforço normal dos pilares periféricos (GUSMÃO FILHO, 1995 apud SOUZA; REIS, 

2008). Mais tarde, em 2000, Reis, simulando distribuição dos esforços ao longo do 

tempo em elementos estruturais, concluiu que existia uma diferença variando entre 
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25% nos andares inferiores à 15% nos andares superiores (REIS, 2000 apud SOUZA; 

REIS, 2008). 

Através da aplicação de cargas verticais a dois edifícios com fundações rasas, 

Holanda Júnior et al, em 1999, concluiu que os pilares com recalques maiores tendem 

a passar parte das suas cargas para os pilares vizinhos com recalques menores. 

Mesmo assim, uma diferença máxima de 7,5% podia ser observada nas reações de 

apoio, o que significa que não foram mudanças realmente significativas nessa parte. 

Em contrapartida, foram observadas mudanças significativas nos momentos fletores 

dos pilares, onde era possível notar, inclusive, inversão de sinal (HOLANDA JÚNIOR 

et al, 1999 apud SOUZA; REIS, 2008). 

Outra análise a ser citada é a de Antunes e Iwamoto, que, em 2000, concluíram 

que os recalques em um edifício de 15 pavimentos com fundações profundas, 

solicitado por carregamentos verticais e horizontais, são menores, e que era possível 

observar ampliações e reduções nos momentos fletores dos pilares do edifício ao se 

considerar a ISE (ANTUNES; IWAMOTO, 2000 apud SOUZA; REIS, 2008). 

Em virtude da simplicidade, os modelos mais conhecidos para a consideração 

da ISE são aqueles que separam o sistema estrutural do maciço de solo, havendo ou 

não a discretização da estrutura de fundação. Deste modo, a deformabilidade do solo 

pode ser representada por meio de molas elásticas no contorno estrutura-solo, onde 

se consideram as propriedades mecânicas do maciço e a compatibilização dos 

recalques, ou ainda pela imposição de deslocamentos verticais estimados 

(ANTONIAZZI, 2011). 

Para que molas sejam empregadas sob a base da estrutura, é necessário 

conhecer o coeficiente de mola ou módulo de reação vertical, o que será a 

representação da deformabilidade do solo. Esse coeficiente pode ser obtido por várias 

maneiras, como, por exemplo, através do ensaio de placa, tabelas com valores típicos 

ou por correlações com módulo de elasticidade, podendo, este último, ser estimado 

por ensaios triaxiais, de penetração estática (CPT) e de penetração dinâmica (SPT) 

(ANTONIAZZI, 2011). Porém, para que o trabalho não fique demasiadamente 

extenso, apenas alguns destes serão abordados. 
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2.1.7.1 Métodos de previsão para deslocamentos verticais 
 

Quando se tratam dos deslocamentos verticais, é possível estimá-los através 

de métodos conhecidos na literatura para a previsão de recalques, como a teoria da 

elasticidade, método da camada finita, método de Schmertmann, método Aoki-Lopes, 

método de propagação de tensões ou outros (ANTONIAZZI, 2011). 

 

2.1.7.1.1 Teoria da elasticidade 

 

 Para a estimativa do recalque imediato (ρi) encontrado através da teoria da 

elasticidade, deve-se considerar a forma, a rigidez e a largura das sapatas (β), 

admitindo-se que estas estão apoiadas sobre uma camada argilosa semi-infinita, 

homogênea, com módulo de elasticidade constante com a profundidade (E). Dá-se a 

equação para o recalque imediato abaixo, sendo que σ é a tensão média na superfície 

de contato entre a base da sapata e a camada de argila (ANTONIAZZI, 2011): 

 

ρi= σ . β 
1-v2

 E  . Ip 
(21) 

 

 Onde: 

 v = coeficiente de Poisson do solo; 

 Ip = fator de influência (que depende da forma e rigidez da sapata). 

 

 Sendo que o fator de influência pode ser retirado da tabela contida na Figura 

39, a seguir: 

 

Figura 39 – Obtenção do valor do fator de influência 

 
Fonte: Perloff e Baron (1976) apud Antoniazzi (2011) 
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Admitindo-se o solo como uma camada semi-infinita e homogênea, é possível 

obter o coeficiente de reação vertical (kv) pela equação 22, onde E é o módulo de 

elasticidade do solo; v é o coeficiente de Poisson do solo; B é a menor dimensão da 

base da sapata e Ip é o fator de influência da fundação (ANTONIAZZI, 2011). 

 

kv= 
E(1-v2). B.Ip

 (22) 

  

Com a equação, é possível observar que, quanto maior for o tamanho da 

fundação (B), menor será o coeficiente kv, bem como a diferença de tensões quando 

se tratam de sapatas flexíveis ou rígidas. Portanto, é notável que a rigidez da placa e 

o tipo de solo influenciam na forma de distribuição das tensões desenvolvidas entre 

uma placa uniformemente carregada e o solo (ANTONIAZZI, 2011).  

 

2.1.7.1.2 Método Aoki-Lopes 

 

Também derivado da teoria da elasticidade, o método Aoki-Lopes emprega a 

equação de Mindlin, melhor explicada no item 2.1.7.4, para o cálculo do recalque e o 

procedimento de Steinbrenner para a consideração da estratigrafia do maciço de solos 

(ANTONIAZZI, 2011). 
 

2.1.7.2 Determinação dos parâmetros necessários para a interação solo-estrutura 

 

O mecanismo de interação solo-estrutura gera uma redistribuição de esforços 

nos elementos estruturais, sendo de modo mais evidente nos pilares, onde os pilares 

mais carregados transferem esforços aos menos carregados (COLARES, 2006). 

Diversos são os fatores que afetam os efeitos do mecanismo da interação solo-

estrutura, com maior ou menor intensidade (COLARES, 2006). Alguns dos seus 

principais itens serão citados a seguir. 

 

2.1.7.2.1 Edificações vizinhas 

 

Um dos casos se refere a prédios construídos simultaneamente, onde ocorre 

uma superposição de tensões na região entre os prédios, que acontece devido seus 
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carregamentos. É gerada uma concentração de tensões nessa região e, 

consequentemente, maiores recalques, induzindo o tombamento dos prédios para 

lados contrários (ANTONIAZZI, 2011), como observa-se na Figura 40. 

 

Figura 40 – Superposição de tensões em prédios construídos simultaneamente 

 
Fonte: Adaptado de Antoniazzi (2011) 

 

Prédios vizinhos construídos em tempos diferentes também são importantes 

para a demonstração na influência de recalques. O prédio que foi construído primeiro 

provoca um pré-adensamento de sua base e, logo em seguida, o prédio construído 

posteriormente gera no maciço um acréscimo de tensões, que, quando acrescentadas 

às já existentes, induzem a um aumento de recalques, onde os prédios tombam para 

um dos lados (ANTONIAZZI, 2011), conforme é mostrado na Figura 41. 

 

Figura 41 – Acréscimo de tensões por prédios construídos em tempos diferentes 

 
Fonte: Adaptado de Antoniazzi (2011) 
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No caso de um novo prédio construído entre dois já existentes, o prédio 

construído provoca um acréscimo de tensões no maciço, o que induz a recalques 

novos nos prédios já existentes. Enquanto o novo prédio não sofrerá desaprumos, 

devido ao diagrama de tensões ser simétrico, os prédios laterais tenderão a tombar 

para o centro (ANTONIAZZI, 2011), como mostra a Figura 42, abaixo. 

 

Figura 42 – Acréscimo de tensões por prédio construído entre dois já existentes 

 
Fonte: Adaptado de Antoniazzi (2011) 

 

Por fim, no caso da construção de dois prédios novos vizinhos a um já existente, 

o primeiro prédio construído provocará um pré-adensamento no maciço, de modo que, 

ao construir os próximos prédios, estes sofrerão tombamento em sentidos contrários 

e, como anteriormente, o prédio do meio não sofrerá desaprumos, por ter seu 

diagrama de tensões de forma simétrica (ANTONIAZZI, 2011), como mostra a Figura 

43. 

 

Figura 43 – Acréscimo de tensões por prédios novos vizinhos 

 
Fonte: Adaptado de Antoniazzi (2011) 
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Os recalques calculados onde se considera a influência de outros edifícios são 

maiores que os obtidos quando se consideram blocos separados, porém este efeito 

diminui conforme a distância entre os blocos vizinhos é aumentada, o que evidencia 

a importância deste fator (REIS, 2000 apud COLARES, 2006). 

 

2.1.7.2.2 Rigidez relativa estrutura-solo 

 

A conferência de considerável rigidez a um edifício ocorre devido a 

solidariedade entre lajes, vigas e pilares, decorrente de sua ligação física, promove 

recalques diferenciais menos acentuados dos que os calculados normalmente, assim 

como uma deformada mais suave (COLARES, 2006). 

Em 1991, Lopes e Gusmão concluíram, após simulações e análises de 

resultados, que o aumento da rigidez relativa estrutura-solo (representada por “Kss”) 

reduz os valores de recalques, tendo uma redução mais significativa nos recalques 

diferenciais, como observa-se na Figura 44, abaixo (LOPES; GUSMÃO, 1991 apud 

ANTONIAZZI, 2011). 

 

Figura 44 – Recalque versus rigidez relativa estrutura-solo 

 
Fonte: Lopes e Gusmão (1991) apud Colares (2006) 

 

2.1.7.2.3 Processo construtivo 

 

É como adotar-se a simplificação de que todo carregamento passa a atuar na 

edificação apenas após o término de sua construção. Entretanto, sabe-se que a 

rigidez da estrutura aumenta significativamente com o acréscimo de pavimentos e isso 
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evidencia a importância de que exista a consideração da sequência construtiva para 

a análise da ISE (ANTONIAZZI, 2011). 

De acordo com Antoniazzi (2011), a consideração da sequência construtiva na 

análise estrutural consiste na aplicação das cargas na estrutura de maneira gradativa. 

Ou seja, os carregamentos são aplicados na medida em que cada pavimento é 

estruturado na prática, somando os esforços solicitantes a cada etapa, como mostra 

a Figura 45. 

 

Figura 45 – Carregamentos gradativos 

 
Fonte: Iwamoto (2000) 

 

Ao respeitar a sequência construtiva, os pavimentos abaixo não são afetados 

pelos deslocamentos verticais dos nós do pavimento acima. Portanto, os 

deslocamentos diferenciais entre os nós de um mesmo pavimento diminuem nos 

andares superiores, se mostrando máximos à meia altura do edifício. No topo do 

edifício, os deslocamentos correspondem apenas à deformação do último pavimento. 

O mesmo raciocínio pode ser seguido para tratar as deformações nos pilares 

(IWAMOTO, 2000). 
 

2.1.7.2.4 Influência do tempo 

 

A Figura 46 apresenta quatro possíveis, nomeados casos a, b, c e d, para a 

representação da interação que ocorre entre o solo e estruturas com diferentes 

valores de rigidez, possuindo ou não a influência do tempo nos comportamentos de 

recalques e pressões de contato (CHAMECKI, 1969 apud ANTONIAZZI, 2011). 
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Figura 46 – Casos de interação solo-estrutura 

 
Fonte: Chamecki (1969) apud Iwamoto (2000) 

 

No caso a, tem-se estruturas infinitamente rígidas que apresentam recalques 

uniformes. Devido à tendência do solo de deformar mais no centro que na periferia, 

por conta da continuidade parcial do solo, a distribuição de pressões de contato nos 

apoios é menor no centro e máxima nos cantos externos, o que se assemelha a um 

corpo infinitamente rígido apoiado em meio elástico. Edifícios altos e com fechamento 

das paredes resistentes, trabalhando junto com a estrutura, podem apresentar um 

comportamento semelhante a este modelo (IWAMOTO, 2000). 

Uma estrutura que não apresenta rigidez aos recalques diferenciais é o oposto 

do caso a, e pode ser chamada de caso d. Este tipo de estrutura se adapta 

perfeitamente às deformações do maciço do solo e sua distribuição de pressões de 

contato não é modificada perante a progressão de recalques (IWAMOTO, 2000). 

No caso b, tem-se uma estrutura perfeitamente elástica que possui rigidez 

independente da velocidade de progressão dos recalques. Obviamente, os recalques 

diferenciais serão menores que o de rigidez nula (como mostra o caso d) e a 

distribuição de pressões de contato variam muito menos durante o processo de 

recalque. São semelhantes a esse comportamento estruturas em aço (ANTONIAZZI, 

2011). 

O caso c é uma estrutura visco-elástica, como a de concreto armado, que 

apresenta rigidez dependente da velocidade de progressão dos recalques 

diferenciais. Se estes acontecem num curto prazo de tempo, a estrutura tem 
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comportamento elástico (como no caso b), porém, se esta progressão é 

suficientemente lenta, a estrutura apresenta um comportamento semelhante a um 

líquido viscoso, tendendo ao caso d – sendo esta última característica possível devido 

à fluência do concreto, que redistribui as tensões nas outras peças menos carregadas, 

relaxando significativamente as tensões locais (IWAMOTO, 2000). 
 

2.1.7.3 Modelo de Winkler 
 

Apresentada primeiramente por Winkler, em 1867, a representação do solo por 

um sistema de molas com resposta linear é a metodologia que recebe o nome de 

modelo ou hipótese de Winkler. Neste caso, o solo é visto como um sistema de molas 

lineares e independentes entre si, e são consideradas apenas as deformações 

ocorridas na região das fundações (WINKLER, 1867 apud ANTONIAZZI, 2011).  

Logo, admite-se que o deslocamento (d) de qualquer ponto situado na 

superfície do solo é diretamente proporcional ao carregamento (q), aplicado no ponto 

de independente de outros carregamentos externos, aplicados em outros pontos do 

solo. A equação representa a descrição matemática do modelo, onde k é o módulo de 

reação do solo (COLARES, 2008): 
 

q(x,y) = k.d(x,y) (23) 

 

É necessário que o k seja definido, que consiste num valor escalar que 

representa o coeficiente de rigidez do solo para resistir ao deslocamento mobilizado 

por uma pressão imposta e é análogo ao coeficiente da mola, mas não relacionado a 

uma força, e sim a uma pressão (ANTONIAZZI, 2011). 

O modelo, fisicamente, consiste em um sistema mutuamente independente de 

molas com constante k. Assume-se que os deslocamentos são determinados por 

pontos imediatamente abaixo da região carregada, sendo nulos os deslocamentos 

fora dessa área, cuja simplificação pode gerar grandes desvios de respostas, 

dependendo do problema analisado. Como observa-se na Figura 47, serão constantes 

os deslocamentos da região carregada se o solo estiver submetido a um 

carregamento infinitamente rígido ou a um carregamento flexível uniformemente 

distribuído (COLARES, 2008). 
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Figura 47 – Deslocamentos para os casos de carregamento rígido e uniformemente 
distribuído 

 
Fonte: Colares (2008) 

 

 Antoniazzi (2011) cita que as pressões de contato são proporcionais aos 

deslocamentos, podendo ser utilizados tanto para carregamentos verticais quanto 

para ações horizontais e, desta forma, são determinados os valores de coeficiente de 

reação para cada tipo de solo e sistema de fundação, considerando-se que, para cada 

direção de deslocamento, há uma flexibilidade diferente que pode ser entendida como 

mola. 

 A principal vantagem do emprego dessa hipótese é sua simplicidade, 

principalmente para o uso do projetista estrutural e na substituição dos apoios 

indeslocáveis por molas. Entretanto, encontram-se algumas limitações, como 

exemplo, salienta-se a independência das constantes de mola, ou recalques, em 

relação às fundações vizinhas, não considerando o grupo no cálculo de recalques 

(ANTONIAZZI, 2011). 

 

2.1.7.4 Solução de Mindlin 

 

 Determinada pelo modelo de Winkler, a superfície dos deslocamentos é 

delimitada pela região carregada, restringindo sua aplicabilidade ao maciço de solos 

com baixa coesão. Na prática experimental, observa-se que a superfície de 

deslocamentos não se desenvolve apenas imediatamente abaixo da região 

carregada, mas também dentro das zonas limitadas fora da área carregada e, para 

compreender essa tendência de comportamento contínuo, idealiza-se o maciço de 

solo como meio elástico tridimensional (COLARES, 2008). 

 Embora o solo não seja um material perfeitamente elástico, homogêneo e 

isotrópico, tensões e recalques elásticos causados por uma carga podem ser obtidos 

pelas equações de Mindlin (MINDLIN, 1936 apud COLARES, 2008). 
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 Para o caso de uma carga concentrada aplicada em um ponto interno de uma 

massa sólida tridimensional, semi-infinita, isotrópica, homogênea e elástica-linear, 

calcula-se o deslocamento vertical pela Solução de Mindlin, conforme a Figura 48 

(ANTONIAZZI, 2011). 

 

Figura 48 – Meio elástico semi-infinito 

 
Fonte: Mindlin (1936) apud Antoniazzi (2011) 

 

 A carga concentrada P, que provoca um recalque na direção Z, no ponto B de 

coordenadas X, Y e Z, pode ser determinada por (ANTONIAZZI, 2011): 

 

δ=
P(1+v)

8πE(1-v) .
3-4v
R1

+
8 1-v2 -(3-4v)

R2
+

(z-c)2

R1
3  

+
(3-4v)(z+c)2-2cz

R2
3 +

6cz(z+c)²
R2

5  

(24) 

 

 Onde: 

 R1 = r2+(z-c)² 

 R  = r2+(z-c)² 

 E = módulo de elasticidade do solo; 

 P = carga aplicada dentro do meio contínuo; 

 B (x,y,z) = o ponto no qual se deseja calcular o recalque. 
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 No caso de uma sapata, o carregamento vertical aplicado ao solo apresenta-se 

como uma carga distribuída e não concentrada. Com o método proposto por Aoki-

Lopes, o recalque provocado por uma sapata com dimensões em planta iguais a L1 e 

L2 pode ser obtido com a integração numérica (AOKI; LOPES, 1975 apud 

ANTONIAZZI, 2011). 

 

δt = δ dxdy
L2

0

L1

0
 

(25) 

 

Discretiza-se a superfície carregada (base da sapata) em um número de 

divisões suficientes para a obtenção precisa do valor numérico da integral da equação 

acima, como mostra a Figura 49. 

 

Figura 49 – Discretização da superfície carregada 

 
Fonte: Aoki Lopes (1975) apud Antoniazzi (2011) 

 

 Na prática, este método permite o cálculo do recalque no ponto desejado B 

através de uma série de cargas pontuais Pij atuantes nos elementos ij da 

discretização. Por superposição de efeitos, então, o recalque no ponto B é obtido por 

(ANTONIAZZI, 2011): 

 

δt = δij

ndivy

j=1

ndivx

i=1

 
(26) 
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Onde: 

 δij = recalque produzido pela carga pontual Pij do elemento ij, calculado com a 

equação (27); 

 Pij= P(ndivx).(ndivy)
; 

 ndivx = número de divisões em x da base da sapata; 

 ndivy = número de divisões em y da base da sapata; 

 

 No caso de mais de uma sapata, pode ser utilizado o conceito de superposição 

de efeitos para o cálculo de recalque no ponto desejado B, decorrente do 

carregamento de mais de uma sapata (ANTONIAZZI, 2011). 

 Devido ao fato do solo não ser de fato um meio homogêneo e semi-infinito e 

apresentar estratificação e camada indeslocável a uma determinada profundidade, 

recorre-se ao artifício proposto por Steinbrenner para que a presença de diferentes 

camadas seja considerada (STEINBRENNER, 1934 apud IWAMOTO, 2000). 

 O encurtamento de uma camada de solo pode ser expressado a partir da 

seguinte equação: 

 

W = δ1- δ2 (27) 

  

 Na qual: 

 δ1 = recalque para z igual à cota inicial da camada, considerando-se como se 

fosse semi-infinita; 

 δ  = recalque para z igual à cota final da camada, considerando-a como se 

fosse semi-infinita. 

 

2.2 METODOLOGIA E MATERIAL 
 

 Para a realização deste trabalho, a metodologia consistiu na criação de um 

modelo inicial convencional e de dois outros modelos, denominados A e B, para que 

estes sofressem processos de análise distintos e tivessem seus resultados 

comparados posteriormente. 
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2.2.1 GNU Octave 

 

De modo a realizar a análise de sensibilidade dos modelos, foi utilizado o 

software livre e gratuito GNU Octave, na sua versão 4.2.1, lançada no ano de 2017.  

 Escrito por John W. Eaton e colaborações, o Octave tem como objetivo a 

computação numérica de alto nível. O programa propõe uma interface com uma linha 

de comando, a fim de obter resoluções para problemas numéricos lineares e não 

lineares, bem como qualquer outro tipo de experimento numérico que seja 

suficientemente compatível com o software MatLab (GNU OCTAVE, 2017). 

 

2.2.2 Phase2 

 

Para auxiliar a utilização do GNU Octave, utilizou-se o software Phase2, que 

se trata de um programa em elementos finitos destinado a aplicações em solos. Este 

também atende uma grande gama de projetos de engenharia, incluindo: determinação 

de escavações, estabilidade de taludes, infiltração de água subterrânea, análise 

probabilística, consolidação e capacidade de análises dinâmicas (ROCSCIENCE, 

2017). 

Criado pela empresa Rocscience, os modelos bidimensionais podem ser 

criados com vários estágios de construção, e modelados de acordo com o material 

desejado (ROCSCIENCE, 2017). 

 

2.2.3 Modelo de Pórtico Plano 

 

Para que uma rotina computacional fosse obtida, foi necessário que um modelo 

de pórtico plano fosse definido, determinando as dimensões dos elementos, a 

quantidade de pavimentos e o tipo de fundação, de modo a possibilitar o cálculo das 

cargas permanentes e acidentais que atuam no mesmo e discretizar as partes 

necessárias da estrutura. 

Adotou-se um pórtico cujos elementos estruturais são demonstrados na Figura 

50 e possui corte esquemático demonstrado na Figura 51. O edifício comercial 

modelo, semelhante ao de estudo de Antoniazzi (2011), em concreto armado, possui 

doze pavimentos e está assentado sobre fundações superficiais do tipo sapata e foi 

utilizado para a calibração dos resultados do modelo. 
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Figura 50 – Planta de forma dos pavimentos 

 
Fonte: Adaptado de Antoniazzi (2011) 

 

Figura 51 – Corte esquemático 

 
Fonte: Adaptado de Antoniazzi (2011) 
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Antoniazzi (2011) estipulou que todos os pavimentos são idealizados com a 

mesma planta de forma e o mesmo pé direito de 2,90 metros, exceto o térreo, com 

3,40 metros. Com base nisso, foram levantadas as ações verticais (cargas 

permanentes e acidentais) e as ações horizontais (carga de vento) para os pilares P2, 

P7 e P12, distribuindo-as de maneira uniforme para que cada pavimento tenha o 

mesmo valor. Para o material utilizado, que é o concreto armado, foi considerado um 

módulo de elasticidade de 25000Mpa. 

 

2.2.4 Modelo A (Winkler) 

 

 Para o cálculo do modelo A, foi utilizado o modelo de pórtico plano já definido 

e suas respectivas cargas calculadas, e, para que fosse considerada a interação solo-

estrutura, a técnica utilizada seguiu o modelo de Winkler. O primeiro passo do 

processo, então, foi o cálculo das reações de apoios, considerando-os como rígidos e 

indeslocáveis – ou seja, a criação do modelo convencional, de apoios indeslocáveis. 

 Por meio de tabelas, foi definido o coeficiente de Poisson do solo e também 

foram definidas a geometria e a rigidez das sapatas, para que o fator de influência 

fosse encontrado. Com a geometria da sapata, foi possível estimar a tensão média na 

superfície de contato entre a base da sapata e a camada de argila.  

Com estes valores definidos, estimou-se uma previsão de deslocamentos 

verticais da fundação do pórtico (Equação 21, p. 64), utilizando a teoria da 

elasticidade. 

 Admitindo-se o solo como uma camada semi-infinita e homogênea, através da 

estimativa dos deslocamentos verticais, foi possível obter o coeficiente de reação 

vertical, ainda fazendo o uso da teoria de elasticidade (Equação 22, p.65). 

 A estrutura foi discretizada e um script foi criado no software GNU Octave. 

Neste processo, os apoios foram substituídos por molas, e seus coeficientes de 

elasticidade corresponderam ao coeficiente de reação vertical estimado. Os valores 

de cargas da estrutura foram acrescentados nos nós do pórtico plano. 

 Dentro da rotina computacional desenvolvida no GNU Octave, foi possível 

encontrar resultados para os deslocamentos dos nós do pórtico, bem como valores 

de momentos fletores e cortantes nos nós. 
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 Esse modelo pode ser considerado um modelo de análise mais simples, por se 

tratar de um pórtico bidimensional que não considera a influência dos pórticos 

vizinhos, tampouco a influência que uma sapata exerce nas sapatas vizinhas. 

 

2.2.5 Modelo B (Molas Contínuas) 
 

 Para o modelo B, foi utilizado o mesmo pórtico definido anteriormente, assim 

como suas respectivas cargas, e, para que fosse considerada a interação solo-

estrutura, foi utilizado um processo equivalente à solução de Mindlin.  

O primeiro passo foi semelhante ao modelo A, onde se calcularam os valores 

de reações de apoios, considerando-os como rígidos e indeslocáveis. O solo foi 

concebido como um meio elástico contínuo e homogêneo e, com a solução de Mindlin 

(Equação 24, p. 73), seria possível o cálculo do deslocamento vertical. Contudo, para 

facilitar o processo de aplicação dessa solução, foi utilizado o software Phase2, 

substituindo Mindlin, que proveu os mesmos tipos de resultados. 

Para que o deslocamento vertical pudesse ser calculado, foram definidos 

valores como: o módulo de elasticidade do solo, que varia de acordo com o tipo de 

solo considerado; a carga aplicada dentro do meio contínuo, que se trata da carga no 

nó onde é localizada a sapata; valores de coordenadas, para que a carga seja 

localizada dentro do meio contínuo; e coeficiente de Poisson do solo. 

 Admitindo-se o solo como uma camada semi-infinita e homogênea, através da 

estimativa dos deslocamentos verticais, foi possível obter o coeficiente de reação 

vertical, ainda fazendo o uso da teoria de elasticidade (Equação 22, p.65). 

Através do modelo criado no Phase2, foi possível a obtenção dos coeficientes 

de mola das influências de uma sapata na outra e esses valores foram aplicados no 

script criado anteriormente no software Octave. 

Dentro da rotina computacional desenvolvida no GNU Octave, foi possível 

encontrar resultados para os deslocamentos dos nós do pórtico, bem como valores 

de momentos fletores e cortantes nos nós. 

O modelo em questão pode ser considerado um modelo intermediário entre o 

simples modelo A e um suposto modelo tridimensional, o que se deve ao fato de que, 

além de considerar suas fundações como molas, admite também que as sapatas 

exercem influências umas nas outras, sendo estas quantificadas e aplicadas no 

cálculo de deslocamentos e esforços nos elementos. 
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2.2.6 Comparativo de Resultados 

 

Devido ao uso do mesmo pórtico plano para todos os modelos, foi possível 

compará-los, obtendo uma análise concisa sobre suas diferenças de procedimentos 

específicos e resultados. Também foram comparados os resultados dos 

deslocamentos e esforços com o pórtico considerando o solo indeslocável. 

 

2.2.7 Sequência de Ações 

 

De forma sistemática, os procedimentos gerais para a criação dos modelos, 

caso fosse desejada uma análise não linear, podem ser listados conforme o 

fluxograma abaixo: 

 

Fluxograma  1 – Sequência de ações para o caso não linear 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: O próprio autor (2017) 

 

 Como a análise adotada para esse caso foi linear, a sequência de ações pode 

ser demonstrada através do Fluxograma 2: 

 

 

 

Definição das 
características 
geométricas da 

estrutura Parametriza-
ção da 

estrutura 

Estimativa 
de recalques 

Definição dos 
carregamentos e 

reações de 
apoio 

Definição do 
coeficiente de 

reação vertical em 
função das 

reações de apoio e 
da estimativa de 

recalques 

ρe − ρo  ≤ tolerância? 

Cálculo de um 
novo 

coeficiente de 
mola com 
base na 

reação obtida 

Comparação do 
deslocamento 
obtido com o 

recalque 
estimado 

FIM 
Sim 

Não 



 84

Fluxograma  2 – Sequência de ações para o caso linear 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O próprio autor (2017) 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

 Nesta seção, são apresentados os dados recolhidos durante a realização do 

presente trabalho, bem como suas considerações. 

 

2.3.1 Parametrização da Estrutura 
 

 Para dar início a discretização do pórtico escolhido, foram estipulados alguns 

parâmetros para reconhecimento dos nós e barras utilizados, bem como convenções 

matemáticas para melhor entendimento do comportamento da edificação de uma 

maneira global e seus elementos locais. 

 Para os modelos em questão, admitiu-se que as distâncias entre os pórticos 

bidimensionais eram suficientemente grandes para desprezar a interferência entre os 

deslocamentos das suas fundações. 

 Em relação ao processo de discretização propriamente dito, os nós foram 

nomeados conforme a Figura 52 apresenta, totalizando 42 nós e considerando os nós 

1, 15 e 29 fixos (engastados), impedindo qualquer movimento de deslocamento 

destes. 
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Figura 52 – Locação dos nós 

 
Fonte: O próprio Autor (2017) 

 

 No Octave, utilizou-se o sistema de coordenadas cartesianas para a locação 

dos nós em um âmbito espacial e bidimensional, considerando as alturas e 

espaçamentos dos elementos estruturais. Em função dos nós adotados, foram 

nomeadas as barras, totalizando 65 destas. Esse esquema pode ser observado na 

Figura 53, a seguir. 
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Figura 53 – Locação das barras 

 
Fonte: O próprio Autor (2017) 

 

 Como a análise tratou de um pórtico plano, para cada nó da estrutura, 

estipularam-se três graus de liberdade nos eixos x, y e z. O eixo x coincidindo com o 

eixo do elemento (horizontal); o eixo y sendo perpendicular ao eixo x (vertical); e, por 

último, o eixo z, que se referindo ao momento do nó. Foram encontrados 126 graus 

de liberdade no total, e estes podem ser observados na Figura 54. 
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Figura 54 – Graus de liberdade 

 
Fonte: O próprio Autor (2017) 

 

 A quantidade de nós e elementos adotados foi considerada suficiente para uma 

abordagem focada nos pilares da edificação. Caso as vigas também fossem objeto de 

análise, seria necessário que fossem introduzidos nós intermediários nesses 

elementos. Isso permitiria encontrar valores de momentos nos centros das vigas e, 

juntamente com os momentos nos engastes, seria possível encontrar uma função de 

segundo grau que corresponderia ao diagrama dos seus momentos fletores. Neste 

caso, o momento positivo máximo da viga corresponderia ao ponto onde a derivada 

da função do momento fletor fosse igual a zero. 



 88

Para as barras, foram consideradas as seções indicadas no pórtico da Figura 

50. Estas, bem como seus respectivos valores de área e momento de inércia são 

apresentados na tabela abaixo: 

 

Tabela 1 – Valores utilizados para as seções da edificação 

Seção Dimensões (m) Área (m²) Momento de 

Inércia (m4) 

P2 e P12 0,6 x 0,25 0,15 0,0045 

P7 1,0 x 0,25 0,25 0,020833 

V5-2 e V5-1 0,50 x 0,20 0,10 0,002083 
Fonte: O próprio Autor (2017) 

 

Dentre os parâmetros adotados para o pórtico, também foram convencionados 

que: para os esforços verticais, o sinal negativo indica sentido para baixo e o positivo 

indica sentido para cima; para os esforços horizontais, o sinal negativo indica sentido 

para a esquerda e, o sinal positivo, para a direita; e, por fim, o momento com sinal 

negativo indica sentido horário e o sinal positivo indica sentido anti-horário. 

 

2.3.2 Definição dos Carregamentos e Reações de Apoio 
 

 Com o objetivo de analisar a confiabilidade de resultados do modelo, foi 

utilizada a combinação de ações feita por Antoniazzi (2011), onde não foram levados 

em consideração efeitos globais de segunda ordem no pórtico na obtenção de 

esforços e deslocamentos. 

 Essa combinação de ações permanentes e variáveis (sobrecarga de utilização 

e vento) pode ser observada na Figura 55. 
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Figura 55 – Combinação de ações 

 
Fonte: Adaptado de Antoniazzi (2011) 

 

 Para a intensidade das cargas em relação aos parâmetros do solo, a hipótese 

de linearidade se confirmou, mesmo se um modelo constitutivo elastoplástico fosse 

utilizado. Na Figura 56, pode ser observado o gráfico de carga-recalque em um ensaio 

de placa, sendo evidenciado com um retângulo vermelho a parte linear do mesmo, 

que se refere ao trecho onde é observado o comportamento linear. 
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Figura 56 – Curva tensão-recalque 

 
Fonte: Adaptado de Terzaghi (1943) apud Antoniazzi (2011) 

 

Caso a intensidade de cargas fosse diferente, bem como os parâmetros do solo 

encontrados, a análise poderia ser considerada plástica e passaria a ser evidenciada 

na utilização do gráfico inteiro demonstrado na Figura 56. 

Após a determinação da estrutura discretizada e dos esforços atuantes nesta, 

foi adotado o método dos deslocamentos no script, dentro do software GNU Octave. 

Ou seja, primeiro foram determinados os deslocamentos de cada um dos nós e estes 

valores tornam possível a determinação dos esforços internos nos nós. 

 

2.3.3 Definição do Coeficiente de Reação Vertical 

 

Em função dos dados apresentados na rotina computacional, estimaram-se as 

cargas centradas locadas em cada uma das sapatas, de modo a fazer um pré-

dimensionamento destes elementos estruturais. Como o objetivo foi uma análise de 

sensibilidade aos parâmetros de entrada nos modelos adotados, optou-se por utilizar 

as dimensões calculadas no pré-dimensionamento feito por Antoniazzi (2011), que 

podem ser observadas a seguir: 

 

 

 



 91

Tabela 2 – Dimensões das sapatas 

Nomenclatura do 

Pilar 

Nomenclatura da 

Sapata 

Carga Encontrada 

(kN) 

Dimensões da 

Sapata (m) 

P2 e P12 S2 E S12 3.384,81 4,10 x 4,45 

P7 S7 6.515,45 4,80 x 5,55 
Fonte: O próprio Autor (2017) 

 

A partir desses dados, foi possível a obtenção do coeficiente de reação vertical, 

que também pode ser estimado através da Equação 22, citada no título 2.1.7.1.1, que 

trata da teoria da elasticidade. Todavia, com fins de facilitar a aplicação destas 

equações e das equações de Mindlin, que mensuram a influência de uma sapata em 

relação a outra, criou-se um modelo no Phase2. 

O modelo criado simulou os estágios por proporção de construção dos 

pavimentos da edificação. Em suma, foram criados 5 estágios, sendo que o primeiro 

estágio simulou apenas a existência do local de escavação da sapata e os próximos 

aumentam a carga progressivamente em 25% por período, até totalizar toda a carga 

aplicada – ou seja, até todo o edifício ser construído. 

O tipo de análise utilizada foi a axissimétrica, que pode ser adotada quando a 

estrutura é simétrica e, para tanto, modela-se apenas metade do problema de maneira 

plana, para que essa face gire em torno de um eixo estipulado. Isso possibilita a 

análise de problemas tridimensionais modelando-os de maneira bidimensional. Esse 

conceito é ilustrado na Figura 56, abaixo: 

 

Figura 57 – Vista superior do plano bidimensional 

 
Fonte: O próprio Autor (2017) 
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Na Figura 57, pode ser observado um modelo, criado no programa Phase2, que 

simula um maciço de solo e, no canto superior esquerdo, um retângulo vazio. Uma 

vez que a análise desejada é axissimétrica, o retângulo vazio refere-se à metade do 

espaço ocupado pela sapata e o plano gira em torno do eixo. 

O maciço, caracterizado como argila arenosa, foi considerado como um meio 

semi-infinito e homogêneo, possuindo coeficiente de Poisson na ordem de 0,30, 

módulo de Young de 20 MPa e ângulo de atrito de 35º, de modo a permitir que uma 

análise elástica fosse feita.  

 

Figura 58 – Modelo axissimétrico da S2 

 
Fonte: O próprio Autor (2017) 

 

A sapata pré-dimensionada é retangular e, de acordo com o modelo proposto, 

a geometria encontrada forma uma sapata circular. Isso pôde ser facilmente corrigido 

adaptando a área do raio do modelo para o valor que correspondesse à área do 

retângulo em contato com o solo. A mesma lógica e características foram utilizadas 

para todas as sapatas, mudando apenas seus respectivos raios. 

Os carregamentos utilizados anteriormente no pórtico resultaram em cargas 

pontuais que podem ser observadas na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Cargas por sapata 

Sapata Carga (kN) 

S2 e S12 3.384,81 

S7 6.515,45 
Fonte: O próprio Autor (2017) 

 

Os gráficos, retirados do programa computacional Phase2, formados por 

deslocamento em função do carregamento para S2, S12 e S7 são demonstrados nas 

Figuras 58 e 59. Calculando a razão entre esses valores, foram encontrados os 

coeficientes de reação vertical. 

 

Figura 59 – Gráfico de deslocamento para S7 

 
Fonte: O próprio Autor (2017) 

 

Para o estágio 5, na sapata número 7, onde a carga aplicada é a total, o 

deslocamento encontrado foi 0,00557606 metros. Substituindo a fórmula de 

coeficiente de deslocamento vertical, aplicou-se apenas a lei de Hooke: 

 

F = Kv ∙ x (28) 

245 = Kv ∙ 0,00557606 (29) 

Kv = 4.393,78 (30) 

 

Através deste coeficiente, puderam ser obtidos também os coeficientes de mola 

à translação ao longo do eixo y (Kmv): 
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Kmv = Kv . Abase (31) 

Kmv = 4.393,78 ∙ (4,80 ∙ 5,55) (32) 

Kmv = 117.050,30 (33) 

 

E também o coeficiente de mola à rotação em torno do eixo z (Kmθ): 

 

Kmθ = Kv . I (34) 

Kmθ = Kv . 
b.h3

12  
(35) 

Kmθ = 4.393,78 . 
5,55 . 4,83

12  
(36) 

Kmθ = 224.736,57 (37) 

 

Figura 60 – Gráfico de deslocamento para S2 e S12 

 
Fonte: O próprio Autor (2017) 

 

No gráfico, também retirado do programa computacional Phase2, o valor de 

deslocamento encontrado para o carregamento total nas sapatas S2 e S12 foi de 

0,035416 metros. Para tanto, na lei de Hooke, foi encontrado o coeficiente de 

deslocamento vertical (Kv): 

 

F = Kv ∙ x (38) 

186 = Kv ∙ 0,035416 (39) 

Kv = 5.251,86 (40) 
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 Este valor pôde, então, ser aplicado na fórmula do coeficiente de mola à 

translação ao longo do eixo y (Kmv): 

 

Kmv = Kv . Abase (41) 

Kmv = 5.251,86 ∙ (4,45 ∙ 4,10) (42) 

Kmv = 95.820,18 (43) 

 

E também no coeficiente de mola à rotação em torno do eixo z (Kmθ): 

 

Kmθ = Kv . I (44) 

Kmθ = Kv . 
b.h3

12  
(45) 

Kmθ = 5.251,86 . 
4,45 . 4,103

12  
(46) 

Kmθ = 134.228,11 (47) 

 

A fim de compilar os valores encontrados de uma forma mais organizada, criou-

se a Tabela 4, que elucida os valores de mola para cada uma das sapatas, de modo 

a serem facilmente encontrados para sua utilização no modelo de Winkler.  

 

Tabela 4 – Valores de mola encontrados para as sapatas (Modelo de Winkler) 

Sapata Kv Kmv Kmθ 

S2 e S12 5.251,86 95,820,18 134.228,11 

S7 4.393,78 117.050,30 224.736,57 
Fonte: O próprio Autor (2017) 

 

Ainda na obtenção de coeficientes, observa-se na Figura 60 a locação das 

sapatas através de uma vista superior. Para a elaboração do modelo de molas 

contínuas, admitiu-se que a S2 influencia na S7 e na S12, assim como a S12 influencia 

na S7 e na S2; da mesma forma, a S7 influencia na S2 e na S12. 
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Figura 61 – Vista Superior com Sapatas Nomeadas 

 
Fonte: O próprio Autor (2017) 

 

Além de possibilitar a obtenção dos valores de mola de uma maneira mais 

simples, os modelos criados no Phase2 também permitiram a obtenção dos valores 

de influência de uma sapata nas outras sem que estes precisassem ser calculados 

ponto por ponto, como feito na solução de Mindlin. Para a elaboração da Tabela 5, 

foram retirados valores de deslocamentos para cada um dos pontos, para que estes, 

juntamente com as forças e as dimensões da sapata pudessem formar valores de 

coeficientes verticais, aplicados no código.  

 

Tabela 5 – Valores de mola encontrados para influências de uma sapata em outra 

(Modelo de Molas Contínuas) 

Sapata Carga 

(kN/m) 

Deslocamento 

(m) 

Dimensão da 

Sapata (m) 

S2 em S7 = S12 em S7 186 0,00621728 4,45 x 4,10 

S2 em S12 = S12 em S2 186 0,00198012 4,45 x 4,10 

S7 em S2 = S7 em S12 245 0,0121463 5,55 x 4,80 
Fonte: O próprio Autor (2017) 

 

No modelo de molas contínuas, fez-se necessária a criação de uma matriz de 

flexibilidade – a inversa da matriz de rigidez – para que pudessem ser contabilizados 

os valores de influências. Essa matriz depois foi transformada em uma matriz de 

rigidez para que pudesse ser somada à matriz de rigidez global, seguindo a mesma 

lógica utilizada no modelo de Winkler. 

 

 
 

 



 97

2.3.4 Comparações de Deslocamentos Obtidos nos Modelos 

 

Considerando que o tramo 1 se refere à prumada de pilares da sapata 2 (S2), 

o tramo 2 à prumada da sapata 7 (S7) e o tramo 3 à prumada da sapata 12 (S12), os 

deslocamentos verticais encontrados no pórtico com as extremidades inferiores 

engastadas podem ser observados na Tabela 6: 

 

Tabela 6 – Deslocamentos verticais por tramo sem consideração solo estrutura 

(apoios indeslocáveis) 

Pavimento Tramo 1: S2 (cm) Tramo 2: S7 (cm) Tramo 3: S12 (cm) 

Térreo -0,044 -0,071 -0,062 

1 -0,315 -0,517 -0,453 

2 -0,528 -0,864 -0,758 

3 -0,726 -1,178 -1,033 

4 -0,906 -1,461 -1,278 

5 -1,069 -1,711 -1,494 

6 -1,214 -1,929 -1,680 

7 -1,341 -2,116 -1,837 

8 -1,447 -2,271 -1,966 

9 -1,534 -2,394 -2,067 

10 -1,599 -2,485 -2,142 

11 -1,642 -2,546 -2,190 

12 -1,663 -2,575 -2,212 
Fonte: O próprio Autor (2017) 

 

Os deslocamentos verticais, assim como os deslocamentos horizontais e 

rotações, foram obtidos através script criado no software GNU Octave. A ordem em 

que aparecem, quando a rotina é executada é: 1º) deslocamento em x; 2º) 

deslocamento em y; 3º) deslocamento em z. A Tabela 7 demonstra os deslocamentos 

horizontais encontrados para cada tramo. 
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Tabela 7 – Deslocamentos horizontais por tramo sem consideração solo estrutura 

(apoios indeslocáveis) 

Pavimento Tramo 1: S2 (cm) Tramo 2: S7 (cm) Tramo 3: S12 (cm) 

Térreo 0,030 0,025 0,020 

1 1,141 1,133 1,140 

2 2,641 2,635 2,634 

3 4,262 4,256 4,255 

4 5,854 5,848 5,847 

5 7,348 7,342 7,340 

6 8,710 8,703 8,701 

7 9,921 9,914 9,912 

8 10,970 10,963 10,960 

9 11,851 11,843 11,841 

10 12,563 12,555 12,552 

11 13,110 13,105 13,107 

12 13,545 13,522 13,503 
Fonte: O próprio Autor (2017) 

 

Através das tabelas, foi possível notar que o tramo 1, com a consideração da 

incidência de cargas horizontais, obteve deslocamentos horizontais maiores. O tramo 

2, por sua vez, demonstrou deslocamentos verticais maiores, por ser dotado de pilares 

com áreas de influência superiores aos das extremidades do pórtico. O terceiro tramo, 

com áreas de influência iguais às do primeiro tramo, obteve deslocamentos verticais 

maiores pelo efeito alavanca que os deslocamentos horizontais geram nesse ponto. 

Com as mesmas considerações feitas para as tabelas anteriores, são 

apresentados os deslocamentos encontrados para os outros dois modelos. Nas 

Tabelas 8 e 9 é possível visualizar os valores encontrados para os deslocamentos 

verticais e horizontais no modelo A, referente ao modelo de Winkler.  
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Tabela 8 – Deslocamentos verticais por tramo no modelo A (Winkler) 

Pavimento Tramo 1: S2 (cm) Tramo 2: S7 (cm) Tramo 3: S12 (cm) 

Térreo -4,019 -6,720 -5,520 

1 -4,334 -7,110 -5,959 

2 -4,583 -7,415 -6,299 

3 -4,811 -7,692 -6,606 

4 -5,020 -7,941 -6,879 

5 -5,207 -8,162 -7,119 

6 -5,373 -8,355 -7,326 

7 -5,518 -8,520 -7,501 

8 -5,639 -8,657 -7,645 

9 -5,737 -8,766 -7,758 

10 -5,811 -8,847 -7,841 

11 -5,860 -8,901 -7,895 

12 -5,883 -8,926 -7,920 
Fonte: O próprio Autor (2017) 

 

Tabela 9 – Deslocamentos horizontais por tramo no modelo A (Winkler) 

Pavimento Tramo 1: S2 (cm) Tramo 2: S7 (cm) Tramo 3: S12 (cm) 

Térreo 0,152 0,158 0,108 

1 1,947 1,943 1,945 

2 3,989 3,889 3,889 

3 5,913 5,907 5,905 

4 7,880 7,873 7,871 

5 9,739 9,733 9,731 

6 11,463 11,456 11,454 

7 13,035 13,027 13,025 

8 14,443 14,436 14,434 

9 15,684 15,676 15,674 

10 16,756 16,748 16,744 

11 17,658 17,657 17,664 

12 18,470 18,434 18,401 
Fonte: O próprio Autor (2017) 
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 Para o modelo B, que concerne ao modelo de molas contínuas, os 

deslocamentos verticais encontrados em cada tramo são maiores, demonstrando a 

influência de uma sapata na outra. Estes são apresentados na Tabela 10, a seguir. 

 

Tabela 10 – Deslocamentos verticais por tramo no modelo B (Molas Contínuas) 

Pavimento Tramo 1: S2 (cm) Tramo 2: S7 (cm) Tramo 3: S12 (cm) 

Térreo -5,748 -8,402 -7,169 

1 -6,064 -8,793 -7,607 

2 -6,313 -9,098 -7,948 

3 -6,541 -9,375 -8,255 

4 -6,749 -9,624 -8,528 

5 -6,936 -9,845 -8,768 

6 -7,103 -10,038 -8,975 

7 -7,247 -10,203 -9,150 

8 -7,368 -10,340 -9,293 

9 -7,466 -10,449 -9,406 

10 -7,540 -10,531 -9,489 

11 -7,589 -10,584 -9,543 

12 -7,612 -10,610 -9,568 
Fonte: O próprio Autor (2017) 

 

 Os deslocamentos horizontais do modelo B são apresentados na Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Deslocamentos horizontais por tramo no modelo B (Molas Contínuas) 

(Continua) 

Pavimento Tramo 1: S2 (cm) Tramo 2: S7 (cm) Tramo 3: S12 (cm) 

Térreo 0,151 0,156 0,107 

1 1,930 1,927 1,929 

2 3,863 3,856 3,856 

3 5,861 5,855 5,853 

4 7,809 7,803 7,801 

5 9,649 9,643 9,641 
Fonte: O próprio Autor (2017) 
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Tabela 11 – Deslocamentos horizontais por tramo no modelo B (Molas Contínuas) 

(Conclusão) 

Pavimento Tramo 1: S2 (cm) Tramo 2: S7 (cm) Tramo 3: S12 (cm) 

6 11,354 11,347 11,345 

7 12,906 12,898 12,896 

8 14,295 14,288 14,285 

9 15,516 15,508 15,506 

10 16,569 16,560 16,557 

11 17,451 17,450 17,457 

12 18,244 18,207 18,174 
Fonte: O próprio Autor (2017) 

 

 De modo a elucidar a visualização dos resultados obtidos para os 

deslocamentos horizontais no primeiro tramo, em todos os pavimentos e modelos, 

estes podem ser comparados através do Gráfico 1: 

 

Gráfico 1 – Comparação entre deslocamentos horizontais no 1º tramo 

 
Fonte: O próprio Autor (2017) 

 

 Notou-se que os deslocamentos demonstrados no Gráfico 1 aumentam 

progressivamente por pavimento. Estes também se apresentaram superiores no 

modelo de Winkler e no modelo de molas contínuas, por se tratarem de pórticos com 

menor rigidez. No pavimento térreo houve uma diferença de quase 407% entre o 
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modelo convencional e o modelo de Winkler, mesmo que a grandeza numérica não 

seja considerada grande. No último pavimento essa variação entre deslocamentos 

horizontais no primeiro tramo foi de aproximadamente 25% entre os modelos, sendo 

que o modelo de molas contínuas não apresenta resultados muito distintos do modelo 

intermediário. A geometria dos gráficos de variações observadas para os outros dois 

tramos nos deslocamentos horizontais se apresentaram muito parecidas àquelas do 

Gráfico 1. 

 Os deslocamentos verticais, também no primeiro tramo e para todos os 

pavimentos, são apresentados no Gráfico 2, a seguir. 

 

Gráfico 2 – Comparação entre deslocamentos verticais no 1º tramo 

 
Fonte: O próprio Autor (2017) 

 

 Dentre todos os parâmetros analisados, os deslocamentos verticais de todas 

as prumadas de pilares foram os que obtiveram as maiores variações entre modelos. 

No Gráfico 2, o sexto pavimento apresentou uma diferença de aproximadamente 

342% entre o modelo de apoios indeslocáveis e o modelo de Winkler. No mesmo 

pavimento, a diferença entre Winkler e o modelo de molas contínuas apresentou uma 

diferença de 29%, sendo que esta diferença é mantida até o último pavimento. 

 O Gráfico 3 mostra os diferentes deslocamentos verticais para todos os 

pavimentos no segundo tramo, referente a prumada da sapata 7 (S7). 
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Gráfico 3 – Comparação entre deslocamentos verticais no 2º tramo 

 
Fonte: O próprio Autor (2017) 

 

 Observou-se que a geometria do gráfico de deslocamentos se manteve 

semelhante ao Gráfico 3 para os três tramos. Neste mesmo Gráfico, obteve-se que a 

diferença de deslocamentos entre os modelos de apoios indeslocáveis e Winkler foi 

de aproximadamente 333% no sexto pavimento, o que é bastante significativo na 

análise de recalques diferenciais. Já entre os modelos de Winkler e molas contínuas, 

no mesmo pavimento, a variação entre deslocamentos foi em torno de 20%. 

 No gráfico 4, apresentam-se os deslocamentos verticais para o 3º tramo, 

também com geometria parecida aos gráficos anteriores. 
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Gráfico 4 – Comparação entre deslocamentos verticais no 3º tramo 

 
Fonte: O próprio Autor (2017) 

 

 As variações entre valores dos modelos evidenciam a influência que a rigidez 

dos apoios exerce no pórtico propriamente dito. Devido às incertezas que os solos 

apresentam, ao se fazer uma análise de recalques diferenciais, é usual restringir os 

recalques absolutos ao valor máximo, para que dessa forma os recalques diferenciais 

também não atinjam os limites considerados prejudiciais à edificação. Neste contexto, 

as divergências entre Winkler e Molas Contínuas são consideradas significativas. 

 

2.3.6 Comparações de Resultados Entre Modelos 

  

Em relação aos momentos na viga V5 do primeiro tramo, o resultado esperado 

pela consideração da interação solo estrutura é a diminuição considerável de 

momento fletor em quase todos os pavimentos. Já para o segundo tramo, o esperado 

para o modelo de Winkler é que este apresente momentos maiores do que o modelo 

indeslocável. Em relação aos momentos negativos na viga V5, o esperado é que haja 

redistribuição de esforços entre os tramos, onde o momento inicialmente positivo 

passa a ser negativo. Esses fatores reforçam a importância da consideração da ISE 

no dimensionamento correto das peças estruturais (ANTONIAZZI, 2011). 

Partindo para a análise dos pilares, foco do estudo, consideraram-se os valores 

encontrados no topo e na base do elemento estrutural. A convenção utilizada para a 

análise é demonstrada na Figura 62, a seguir. 
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Figura 62 – Convenção adotada para análise dos pilares 

 
Fonte: Antoniazzi (2011) 

 

Ao se analisar o pórtico adotado, através dos Gráficos 5 e 6, que demonstram 

momentos no topo e na base do P2, foi possível notar claramente a redistribuição de 

esforços ocorrida, recorrente da consideração da deformação do solo. Observou-se 

que, no pavimento térreo, demonstrado pelo Gráfico 5, o maior momento fletor é 

apresentado nos modelos de Winkler e molas contínuas, representando uma 

diferença de 14% entre o modelo convencional. Nos próximos pavimentos, notou-se 

que os momentos nos modelos considerando a ISE se apresentaram maiores, sendo 

que no último pavimento esse acréscimo chega a ser de aproximadamente 46%. 

 
Gráfico 5 – Momentos na base do P2 

 
Fonte: O próprio Autor (2017) 
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Gráfico 6 – Momentos no topo do P2 

 
Fonte: O próprio Autor (2017) 

 

 No Gráfico 6 também foi possível notar que não houveram diferenças 

significativas entre os modelos de Winkler e molas contínuas em termos de momentos 

fletores para todos os pavimentos. 

 Os Gráficos 7 e 8 apresentam, respectivamente, os momentos na base e no 

topo do pilar 7. Ao longo da prumada de pilares, a consideração do solo não 

demonstrou diferenças significativas no Gráfico 7, exceto para os primeiros 

pavimentos, onde o local mais crítico apresenta uma diferença de aproximadamente 

80% entre o modelo de molas contínuas e o modelo convencional. 
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Gráfico 7  – Momentos na base do P7 

 
Fonte: O próprio Autor (2017) 

 

 No Gráfico 8 também não são demonstradas divergências significativas ao 

longo da prumada do pilar 7, e a diferença encontrada entre os momentos no 

pavimento térreo é de aproximadamente 34%. 

 

Gráfico 8 – Momentos no topo do P7 

 
Fonte: O próprio Autor (2017) 

 

 Os Gráficos 9 e 10, que dispõem dos momentos encontrados na base e no topo 
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9, observou-se um acréscimo de momentos ao longo da prumada, sendo que o último 

pavimento apresenta uma diferença de aproximadamente 70% entre os modelos. O 

maior momento do modelo de Winkler, encontrado no primeiro pavimento, possui 

diferença de 36% em relação ao modelo de apoios indeslocáveis.  

 

Gráfico 9  – Momentos na base do P12 

 
Fonte: O próprio Autor (2017) 

 

 Em relação ao modelo de Winkler e o modelo de molas contínuas, também não 

foram apresentadas diferenças significativas em termos de momento fletor, como 

observa-se no Gráfico 10. Neste mesmo quadro, notaram-se aumentos dos momentos 

fletores no topo dos pilares do pórtico com menor rigidez quando comparados aos 

momentos do modelo convencionalmente utilizado. 
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Gráfico 10 – Momentos no topo do P12  

 
Fonte: O próprio Autor (2017) 

 

 Além dos momentos fletores observados ao longo das três prumadas de 

pilares, confirmou-se uma redistribuição de esforços normais dos pilares laterais em 

direção ao central. O Gráfico 11 demonstra os valores de normais ao longo do pilar 2, 

sendo que o maior acréscimo é encontrado no pavimento térreo, onde a diferença é 

de 15%. 

 

Gráfico 11 – Normais ao longo do P2 

 
Fonte: O próprio Autor (2017) 
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 Para as normais do P7, representadas no Gráfico 12, a diferença no pavimento 

térreo, em termos de percentual, é de quase 12%. 

 

Gráfico 12 – Normais ao longo do P7 

 
Fonte: O próprio Autor (2017) 

 

 Nas normais ao longo dos pilares, não foram encontradas divergências 

significativas entre o modelo de Winkler e o modelo de molas contínuas, conforme 

apresentado no Gráfico 13. 

 

Gráfico 13 – Normais ao longo do P12 

 
Fonte: O próprio Autor (2017) 
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3 CONCLUSÃO 
 

Uma revisão bibliográfica, elucidando todos os principais pontos referentes a 

edificações e solos, tornou possível a obtenção de embasamento suficiente para a 

criação de uma rotina de cálculo de um pórtico modelo, que posteriormente simulou a 

interação entre o solo e a estrutura em um projeto. Este script seguiu os moldes do 

trabalho de Antoniazzi (2011) para que sofresse uma análise de sensibilidade aos 

parâmetros de entrada (calibração) e posteriormente pudesse ser utilizado para outros 

tipos de pórticos e situações. 

Adaptada durante anos, a análise matricial possibilitou a discretização de 

elementos para que estes pudessem ser analisados de forma tanto individual quanto 

global, sendo que, o método dos elementos finitos, que se trata de uma evolução da 

análise matricial, foi o meio utilizado para o modelo computacional do pórtico pré-

determinado. É interessante notar que, ao descrever a edificação utilizando conceitos 

matriciais, obteve-se total controle em relação às variáveis aplicadas na análise de 

pórtico, o que diminui o risco de erros de resultados ocasionados por variáveis 

desconhecidas ou não desejadas. 

Com base nos dados encontrados em pesquisas, pôde-se prever que, com a 

consideração da interação solo-estrutura, os pilares seriam os elementos mais 

afetados, principalmente nos casos em que o pórtico comporta uma quantidade 

significativa de pavimentos. Portanto, o foco de análise do presente trabalho manteve-

se nos elementos verticais da edificação. 

Devido a configuração de carregamento e geometria do pórtico adotado, as 

diferenças entre os modelos de Winkler e molas contínuas foram minimizadas. Caso 

o pórtico não fosse simétrico e outras configurações de carregamentos fossem 

aplicados, os resultados encontrados poderiam ter sido diferentes.  

Ao analisar os gráficos encontrados referentes aos momentos ao longo das 

prumadas de pilares, observou-se que houve uma redistribuição de esforços 

significativa, na maioria dos casos aumentando os momentos transmitidos para esses 

elementos estruturais, ocasionados devido a interação da estrutura com o solo. Em 

relação às normais ao longo destes, também foram encontradas evidências de 

redistribuição de esforços, onde os pilares que se deslocaram transmitiram esforços 

para os pilares vizinhos. Dentro destes aspectos, apesar de ter sido observada uma 
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grande diferença entre o modelo de molas e o modelo convencional, não houveram 

diferenças significativas entre o modelo de Winkler e o modelo de molas contínuas. 

 A maior divergência de resultados considerando todos os modelos foi 

constatada nos valores de deslocamentos. Os modelos de mola, por se tratarem de 

pórticos com rigidez menor, logicamente apresentaram deslocamentos maiores, tanto 

no sentido vertical quanto horizontal, permitindo que a edificação se deslocasse 

conforme a execução por fases de pavimentos, até que os recalques fossem 

estabilizados. 

Pela instabilidade e incerteza gerada pelos solos, é comum que seja feita uma 

análise de recalques absolutos quando se deseja uma análise de recalques 

diferenciais. Desta forma, é possível restringir os recalques absolutos para que estes 

não cheguem aos limites impostos para uma edificação, impedindo, assim, que os 

recalques diferenciais atinjam limites máximos. Dentro desse contexto, constatou-se 

que as divergências nos deslocamentos do modelo de Winkler – que utilizou molas 

discretas em sua fundação – e do modelo de molas contínuas – que, além das molas 

consideradas, também considerou a influência entre uma sapata na outra – foram 

significativas. 

A utilização de um modelo numérico, além de permitir a continuidade do solo, 

mostrou resultados coerentes com as fórmulas simplificadas da teoria da elasticidade 

utilizadas por Antoniazzi (2011). O modelo de Winkler demonstrou-se eficiente na 

análise dos recalques da edificação, bem como o modelo de molas contínuas, sendo 

que a maior diferença entre ambos foi constatada em seus deslocamentos. Diante 

disso, cabe ao engenheiro calculista a escolha do modelo mais adequado. 

Os parâmetros utilizados tornaram possível uma análise comparativa entre 

métodos e suas principais influências, bem como um aprofundamento sobre a análise 

matricial e métodos de discretização, utilizadas por grande parte dos programas 

computacionais. Desta forma, foi possível quantificar a importância da consideração 

da interação solo-estrutura, dimensionando os elementos estruturais de forma mais 

fiel à realidade e proporcionando mais segurança ao projetista. 
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APÊNDICE A – SCRIPT CRIADO NO SOFTWARE GNU OCTAVE PARA PÓRTICO 

COM APOIOS INDESLOCÁVEIS 



 119

1 1; 

2 % Declaração 

3 %P2=P12 -> A=0,15m^2 ; I=0,0045m^4 

4 %P7 -> A=0,25m^2 ; I=0,020833m^4 

5 %Vigas -> A=0,1m^2 ; I= 0,002083m^4 

6 

7 %Módulo de Elasticidade do Material 

8 E = 25*10^6; 

9 

10 %Área das seções em função dos elementos 

11 A = zeros(65,1); 

12 A(1:13,1) = 0.15; 

13 A(14:26,1) = 0.25; 

14 A(27:39,1) = 0.15; 

15 A(40:65,1) = 0.1; 

16 

17 %Momentos de inércia das seções em função dos elementos 

18 I=zeros(65,1); 

19 I(1:13,1) = 0.0045; 

20 I(14:26,1) = 0.020833; 

21 I(27:39,1) = 0.0045; 

22 I(40:65,1) = 0.002083; 

23 

24 %Coordenadas dos nós 

25 node = [0 -0.5; 0 0; 0 3.4; 0 6.3; 0 9.2; 0 12.1; 0 15; 0 17.9; 0 20.8; 0 23.7; 0 26.6; 0 29.5; 

26 0 32.4; 0 35.3; 6 -0.5; 6 0; 6 3.4; 6 6.3; 6 9.2; 6 12.1; 6 15; 6 17.9; 6 20.8; 6 23.7; 6 26.6; 

27 6 29.5; 6 32.4; 6 35.3; 12 -0.5; 12 0; 12 3.4; 12 6.3; 12 9.2; 12 12.1; 12 15; 12 17.9; 12 20.8; 

28 12 23.7; 12 26.6; 12 29.5; 12 32.4; 12 35.3;]; 

29 

30 %xx corresponde à primeira coluna;yy, à segunda 

31 xx = node(:,1); yy = node(:,2); 

32 

33 %Elementos - Barras 

34 element = [%elementos verticais 

35 1 2; 2 3; 3 4; 4 5; 5 6; 6 7; 7 8; 8 9; 9 10; 10 11; 11 12; 12 13; 13 14; 15 16; 

36 16 17; 17 18; 18 19; 19 20; 20 21; 21 22; 22 23; 23 24; 24 25; 25 26; 26 27; 27 28; 29 30; 

37 30 31; 31 32; 32 33; 33 34; 34 35; 35 36; 36 37; 37 38; 38 39; 39 40; 40 41; 41 42; 

38 %elementos horizontais 

39 2 16; 3 17; 4 18; 5 19; 6 20; 7 21; 8 22; 9 23; 10 24; 11 25; 12 26; 13 27; 

40 14 28; 16 30; 17 31; 18 32; 19 33; 20 34; 21 35; 22 36; 23 37; 24 38; 25 39; 26 40; 
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41 27 41; 28 42;]; 

42 

43 %Quantidade de nós 

44 numnode = size(node,1); 

45 

46 %Quantidade de barras 

47 numelem  = size(element,1); 

48 

49 %Quantidade de graus de liberdade dos nós 

50 U = zeros(3*numnode,1); 

51 

52 %Forças nos graus de liberdade; 1:x ; 2:y; 3:z 

53 f = zeros(3*numnode,1); 

54 

55 %Elementos para a matriz de rigidez da estrutura 

56 K = zeros(3*numnode,3*numnode); 

57 

58 %Vetor de forças 

59 % Verticais 1º tramo 

60 f(5) = -191.37 - [(37.27*6)/2]; 

61 for i=1:11; 

62 f(5+3*i)= -184.80 - [(37.27*6)/2]; 

63 endfor 

64 f(41) = -184.80 - [(27.04*6)/2]; 

65 

66 %Verticais 2º tramo 

67 f(47) = -495.33 - (37.27*6); 

68 for i=15:25; 

69 f(5+3*i) = -484.40 -(37.27*6); 

70 endfor 

71 f(83) = -484.40 -(27.04*6); 

72 

73 %Verticais 3º tramo 

74 f(89) = -191.37 - [(37.27*6)/2]; 

75 for I = 29:39; 

76 f(5+3*i) = -184.80 - [(37.27*6)/2]; 

77 endfor 

78 f(125) = -184.80 - [(27.04*6)/2]; 

79 

80 %Forças Horizontais 
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81 f(4) = 13.79; 

82 f(7) = 30.39; 

83 f(10) = 31.44; 

84 f(13) = 33.88; 

85 f(16) = 35.80; 

86 f(19) = 37.39; 

87 f(22) = 38.76; 

88 f(25) = 39.97; 

89 f(28) = 41.06; 

90 f(31) = 42.04; 

91 f(34) = 42.95; 

92 f(37) = 43.79; 

93 f(40) = 44.57; 

94 

95 %Momentos 1º tramo 

96 for i = 1:12; 

97 f(3+3*i) = -37.27*(6^2)/12; 

98 endfor 

99 f(42) = -27.04*(6^2)/12; 

100 

101 %Momentos 3º tramo 

102 for i=30:41; 

103 f(3*i)= 37.27*(6^2)/12; 

104 endfor 

105 f(126)= 27.04*(6^2)/12; 

106 

107 %Condições de contorno para o vetor de forças 

108 %São os nós fixados da estrutura - graus de liberdade dos apoios 

109 fixedNodeV = [1 2 3 43 44 45 85 86 87]'; 

110 

111 fixed = [fixedNodeV]; 

112 dofs = [fixedNodeV]; 

113 

114 %Vetor de forças restringido 

115 %Elimina matrizes com os graus de liberdade fixados 

116 activos = setdiff(1:3*numnode',dofs); 

117 

118 forcas=f(activos); 

119 

120 %Matriz de rigidez 
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121 

122 for e = (1:numelem) ; index = element(e,:); 

123 indexB = [index(1)*3-2 index(1)*3-1 index(1)*3 index(2)*3-2 index(2)*3-1 index(2)*3]; 

124 nn = length(index); xa = xx(index(2))-xx(index(1)); 

125 ya = yy(index(2))-yy(index(1)); length_element = sqrt(xa*xa+ya*ya); 

126 ll = length_element; 

127 senteta = ya/ll; 

128 costeta = xa/ll; 

129 

130 R=[costeta senteta  0  0  0  0; 

131 -senteta  costeta  0  0  0  0; 

132 0  0  1  0  0  0; 

133 0  0  0  costeta  senteta  0; 

134 0  0  0  -senteta costeta  0; 

135 0  0  0  0  0  1]; 

136 

137 k1= [E*A(e)/ll    0    0    -E*A(e)/ll    0    0; 

138 0    12*E*I(e)/ll^3    6*E*I(e)/ll^2    0    -12*E*I(e)/ll^3    6*E*I(e)/ll^2; 

139 0    6*E*I(e)/ll^2    4*E*I(e)/ll 0    -6*E*I(e)/ll^2    2*E*I(e)/ll; 

140 -E*A(e)/ll    0    0    E*A(e)/ll    0    0; 

141 0    -12*E*I(e)/ll^3    -6*E*I(e)/ll^2    0    12*E*I(e)/ll^3     -6*E*I(e)/ll^2; 

142 0    6*E*I(e)/ll^2    2*E*I(e)/ll    0    -6*E*I(e)/ll^2    4*E*I(e)/ll;]; 

143 

144 k1 = R'*k1*R; 

145 K(indexB, indexB) = K(indexB,indexB)+k1; 

146 

147 end 

148 

149 K = K(activos,activos); 

150 f = f(activos); 

151 

152 %Vetor de deslocamentos da estrutura 

153 U = inv(K)*f; 

154 

155 %Introdução dos nós indeslocáveis 

156 U = [0; 0; 0; U(1:39); 

157 0; 0; 0; U(40:78); 

158 0; 0; 0; U(79:117);] 

159 

160 %Esforços Internos nos nós 
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161 for e=(1:13) ; index=element(e,:); 

162 indexB=[index(1)*3-2 index(1)*3-1 index(1)*3 index(2)*3-2 index(2)*3-1 index(2)*3]; 

163 nn=length(index); xa=xx(index(2))-xx(index(1)); 

164 ya=yy(index(2))-yy(index(1)); length_element=sqrt(xa*xa+ya*ya); 

165 ll=length_element; 

166 senteta=ya/ll; 

167 costeta=xa/ll; 

168 

169 R=[costeta  senteta  0  0  0  0; 

170 -senteta  costeta  0  0  0  0; 

171 0  0  1  0  0  0; 

172 0  0  0  costeta  senteta  0; 

173 0  0  0  -senteta  costeta  0; 

174 0  0  0  0  0  1]; 

175 

176 k1=[E*A(e)/ll    0    0    -E*A(e)/ll 0 0; 

177 0    12*E*I(e)/ll^3    6*E*I(e)/ll^2    0    -12*E*I(e)/ll^3    6*E*I(e)/ll^2; 

178 0    6*E*I(e)/ll^2    4*E*I(e)/ll    0    -6*E*I(e)/ll^2    2*E*I(e)/ll; 

179 -E*A(e)/ll    0    0    E*A(e)/ll    0    0; 

180 0    -12*E*I(e)/ll^3    -6*E*I(e)/ll^2    0    12*E*I(e)/ll^3    -6*E*I(e)/ll^2; 

181 0    6*E*I(e)/ll^2    2*E*I(e)/ll    0    -6*E*I(e)/ll^2    4*E*I(e)/ll;]; 

182 

183 k1 = R'*k1*R; 

184 

185 %Esforços na primeira prumada de pilares 

186 %Retirar o ; de F1p para display 

187 i = -2+3*e; j = 3+3*e; 

188 F1p=k1*U(i:j); 

189 

190 end 

191 

192 

193 for e = (14:26) ; index = element(e,:); 

194 indexB = [index(1)*3-2 index(1)*3-1 index(1)*3 index(2)*3-2 index(2)*3-1 index(2)*3]; 

195 nn = length(index); xa = xx(index(2))-xx(index(1)); 

196 ya = yy(index(2))-yy(index(1)); length_element = sqrt(xa*xa+ya*ya); 

197 ll = length_element; 

198 senteta = ya/ll; 

199 costeta = xa/ll; 

200 
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201 R=[costeta  senteta  0  0  0  0; 

202 -senteta  costeta  0  0  0  0; 

203 0  0  1  0  0  0; 

204 0  0  0  costeta  senteta  0; 

205 0  0  0  -senteta  costeta  0; 

206 0  0  0  0  0  1]; 

207 

208 k1 = [E*A(e)/ll    0    0    -E*A(e)/ll    0    0; 

209 0    12*E*I(e)/ll^3    6*E*I(e)/ll^2    0    -12*E*I(e)/ll^3    6*E*I(e)/ll^2; 

210 0    6*E*I(e)/ll^2    4*E*I(e)/ll    0    -6*E*I(e)/ll^2    2*E*I(e)/ll; 

211 -E*A(e)/ll    0    0    E*A(e)/ll    0    0; 

212 0    -12*E*I(e)/ll^3    -6*E*I(e)/ll^2    0    12*E*I(e)/ll^3    -6*E*I(e)/ll^2; 

213 0    6*E*I(e)/ll^2    2*E*I(e)/ll    0    -6*E*I(e)/ll^2    4*E*I(e)/ll;]; 

214 

215 k1 = R'*k1*R; 

216 

217 %Esforços na segunda prumada de pilares 

218 %Retirar o ; de F2p para display 

219 i = 1+3*e; j = 6+3*e; 

220 F2p = k1*U(i:j); 

221 

222 end 

223 

224 for e = (27:39) ; index = element(e,:); 

225 indexB = [index(1)*3-2 index(1)*3-1 index(1)*3 index(2)*3-2 index(2)*3-1 index(2)*3]; 

226 nn =length(index); xa = xx(index(2))-xx(index(1)); 

227 ya = yy(index(2))-yy(index(1)); length_element = sqrt(xa*xa+ya*ya); 

228 ll = length_element; 

229 senteta = ya/ll; 

230 costeta = xa/ll; 

231 

232 R=[costeta  senteta  0  0  0  0; 

233 -senteta  costeta  0  0  0  0; 

234 0  0  1  0  0  0; 

235 0  0  0  costeta  senteta  0; 

236 0  0  0  -senteta  costeta  0; 

237 0  0  0  0  0  1]; 

238 

239 k1 = [E*A(e)/ll    0    0    -E*A(e)/ll    0    0; 

240 0    12*E*I(e)/ll^3     6*E*I(e)/ll^2    0    -12*E*I(e)/ll^3   6*E*I(e)/ll^2; 
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241 0    6*E*I(e)/ll^2    4*E*I(e)/ll    0    -6*E*I(e)/ll^2    2*E*I(e)/ll; 

242 -E*A(e)/ll    0    0    E*A(e)/ll    0    0; 

243 0    -12*E*I(e)/ll^3     -6*E*I(e)/ll^2    0    12*E*I(e)/ll^3    -6*E*I(e)/ll^2; 

244 0    6*E*I(e)/ll^2    2*E*I(e)/ll    0    -6*E*I(e)/ll^2    4*E*I(e)/ll;]; 

245 

246 k1 = R'*k1*R; 

247 

248 %Esforços na terceira prumada de pilares 

249 %Retirar o ; de F3p para display 

250 i = 4+3*e; j = 9+3*e; 

251 F3 p= k1*U(i:j); 

252 

253 end 

254  
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APÊNDICE B – SCRIPT CRIADO NO SOFTWARE GNU OCTAVE PARA PÓRTICO 

COM APOIOS SUBSTITUÍDOS POR MOLAS (WINKLER E MOLAS CONTÍNUAS) 

  



 127

1 1; 

2 % Declaração 

3 %P2=P12 -> A=0,15m^2 ; I=0,0045m^4 

4 %P7 -> A=0,25m^2 ; I=0,020833m^4 

5 %Vigas -> A=0,1m^2 ; I= 0,002083m^4 

6 

7 %Módulo de Elasticidade do Material 

8 E = 25*10^6; 

9 

10 %Área das seções em função dos elementos 

11 A = zeros(65,1); 

12 A(1:13,1) = 0.15; 

13 A(14:26,1) = 0.25; 

14 A(27:39,1) = 0.15; 

15 A(40:65,1) = 0.1; 

16 

17 %Momentos de inércia das seções em função dos elementos 

18 I=zeros(65,1); 

19 I(1:13,1) = 0.0045; 

20 I(14:26,1) = 0.020833; 

21 I(27:39,1) = 0.0045; 

22 I(40:65,1) = 0.002083; 

23 

24 %Coordenadas dos nós 

25 node = [0 -0.5; 0 0; 0 3.4; 0 6.3; 0 9.2; 0 12.1; 0 15; 0 17.9; 0 20.8; 0 23.7; 0 26.6; 0 29.5; 

26 0 32.4; 0 35.3; 6 -0.5; 6 0; 6 3.4; 6 6.3; 6 9.2; 6 12.1; 6 15; 6 17.9; 6 20.8; 6 23.7; 6 26.6; 

27 6 29.5; 6 32.4; 6 35.3; 12 -0.5; 12 0; 12 3.4; 12 6.3; 12 9.2; 12 12.1; 12 15; 12 17.9; 12 20.8; 

28 12 23.7; 12 26.6; 12 29.5; 12 32.4; 12 35.3;]; 

29 

30 %xx corresponde à primeira coluna;yy, à segunda 

31 xx=node(:,1); yy=node(:,2); 

32 

33 %Elementos - Barras 

34 element = [%elementos verticais 

35 1 2; 2 3; 3 4; 4 5; 5 6; 6 7; 7 8; 8 9; 9 10; 10 11; 11 12; 12 13; 13 14; 15 16; 

36 16 17; 17 18; 18 19; 19 20; 20 21; 21 22; 22 23; 23 24; 24 25; 25 26; 26 27; 27 28; 29 30; 

37 30 31; 31 32; 32 33; 33 34; 34 35; 35 36; 36 37; 37 38; 38 39; 39 40; 40 41; 41 42; 

38 %elementos horizontais 

39 2 16; 3 17; 4 18; 5 19; 6 20; 7 21; 8 22; 9 23; 10 24; 11 25; 12 26; 13 27; 

40 14 28; 16 30; 17 31; 18 32; 19 33; 20 34; 21 35; 22 36; 23 37; 24 38; 25 39; 26 40; 
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41 27 41; 28 42;]; 

42 

43 %Quantidade de nós 

44 numnode = size(node,1); 

45 

46 %Quantidade de barras 

47 numelem = size(element,1); 

48 

49 %Quantidade de graus de liberdade dos nós 

50 U = zeros(3*numnode,1); 

51 

52 %Forças nos graus de liberdade; 1:x ; 2:y; 3:z 

53 f = zeros(3*numnode,1); 

54 

55 %Elementos para a matriz de rigidez da estrutura 

56 K = zeros(3*numnode,3*numnode); 

58 %Vetor de forças 

59 % Verticais 1º tramo 

60 f(5) = -191.37 - [(37.27*6)/2]; 

61 for i = 1:11; 

62 f(5+3*i) = -184.80 - [(37.27*6)/2]; 

63 endfor 

64 f(41) = -184.80 - [(27.04*6)/2]; 

65 

66 %Verticais 2º tramo 

67 f(47) = -495.33 - (37.27*6); 

68 for i =15:25; 

69 f(5+3*i) = -484.40 -(37.27*6); 

70 endfor 

71 f(83) = -484.40 -(27.04*6); 

72 

73 %Verticais 3º tramo 

74 f(89) = -191.37 - [(37.27*6)/2]; 

75 for i = 29:39; 

76 f(5+3*i) = -184.80 - [(37.27*6)/2]; 

77 endfor 

78 f(125) = -184.80 - [(27.04*6)/2]; 

79 

80 %Forças Horizontais 

81 f(4) = 13.79; 



 129

82 f(7) = 30.39; 

83 f(10) = 31.44; 

84 f(13) = 33.88; 

85 f(16) = 35.80; 

86 f(19) = 37.39; 

87 f(22) = 38.76; 

88 f(25) = 39.97; 

89 f(28) = 41.06; 

90 f(31) = 42.04; 

91 f(34) = 42.95; 

92 f(37) = 43.79; 

93 f(40) = 44.57; 

94 

95 %Momentos 1º tramo 

96 for i = 1:12; 

97 f(3+3*i) = -37.27*(6^2)/12; 

98 endfor 

99 f(42) = -27.04*(6^2)/12; 

100 

101 %Momentos 3º tramo 

102 for i = 30:41; 

103 f(3*i) = 37.27*(6^2)/12; 

104 endfor 

105 f(126) = 27.04*(6^2)/12; 

106 

107 %Condições de contorno para o vetor de forças 

108 %São os nós fixados da estrutura - graus de liberdade dos apoios 

109 fixedNodeV = [1 43 85]'; 

110 

111 fixed = [fixedNodeV]; 

112 dofs = [fixedNodeV]; 

113 

114 %Vetor de forças restringido 

115 %Elimina matrizes com os graus de liberdade fixados 

116 activos = setdiff(1:3*numnode',dofs); 

117 

118 forcas = f(activos); 

119 

120 %Matriz de rigidez 

121 
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122 for e = (1:numelem) ; index = element(e,:); 

123 indexB = [index(1)*3-2 index(1)*3-1 index(1)*3 index(2)*3-2 index(2)*3-1 index(2)*3]; 

124 nn = length(index); xa = xx(index(2))-xx(index(1)); 

125 ya = yy(index(2))-yy(index(1)); length_element = sqrt(xa*xa+ya*ya); 

126 ll = length_element; 

127 senteta = ya/ll; 

128 costeta = xa/ll; 

129 

130 R = [costeta  senteta  0  0  0  0; 

131 -senteta  costeta  0  0  0  0; 

132 0  0  1  0  0  0; 

133 0  0  0  costeta  senteta  0; 

134 0  0  0  -senteta  costeta  0; 

135 0  0  0  0  0  1]; 

136 

137 k1 = [E*A(e)/ll     0     0     -E*A(e)/ll     0    0; 

138 0     12*E*I(e)/ll^3     6*E*I(e)/ll^2     0     -12*E*I(e)/ll^3     6*E*I(e)/ll^2; 

139 0     6*E*I(e)/ll^2     4*E*I(e)/ll     0     -6*E*I(e)/ll^2     2*E*I(e)/ll; 

140 -E*A(e)/ll     0     0     E*A(e)/ll     0     0; 

141 0     -12*E*I(e)/ll^3     -6*E*I(e)/ll^2     0     12*E*I(e)/ll^3     -6*E*I(e)/ll^2; 

142 0     6*E*I(e)/ll^2     2*E*I(e)/ll     0     -6*E*I(e)/ll^2     4*E*I(e)/ll;]; 

143 

144 k1 = R'*k1*R; 

145 K(indexB, indexB) = K(indexB,indexB)+k1; 

146 

147 end 

148 

149 K = K(activos,activos); 

150 f = f(activos); 

151 

152 %Matriz de rigidez global do solo (Winkler) 

153 Ksg = zeros(123,123); 

154 

155 Ksg(1,1) = 95820.18; 

156 Ksg(2,2) = 134228.11; 

157 Ksg(42,42) = 117050.30; 

158 Ksg(43,43) =  224736.57; 

159 Ksg(83,83) = Ksg(1,1); 

160 Ksg(84,84) = Ksg(2,2); 

161 
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162 %Influência das sapatas 

163 Km = Ksg + K; 

164 

165 %Vetor de deslocamentos da estrutura 

166 U = Km\f; 

167 

168 %Influências das molas - tirar dos % para acrescentar (Molas Contínuas) 

169 %Flexibilidade 

170 %Fl = [(0.035416/186)/(4.1*4.45)   (0.00621728/186)/(4.1*4.45)   (0.00198012/186)/(4.1*4.45); 

171 %(0.0121463/245)/(5.55*4.80)   (0.0557606/245)/(5.55*4.80)   (0.0121463/245)/(5.55*4.80); 

172 %(0.00198012/186)/(4.1*4.45)   (0.00621728/186)/(4.1*4.45)   (0.035416/186)/(4.1*4.45);]; 

173 

174 %Fl = inv(Fl); 

175 

176 %Fl l= zeros(123,123); 

177 %Fll(1,1) = Fl(1,1); 

178 %Fll(1,42 )= Fl(1,2); 

179 %Fll(1,83) = Fl(1,3); 

180 %Fll(42,1) = Fl(2,1); 

181 %Fll(42,42) = Fl(2,2); 

182 %Fll(42,83) = Fl(2,3); 

183 %Fll(83,1) = Fl(3,1); 

184 %Fll(83,42) = Fl(3,2); 

185 %Fll(83,83) = Fl(3,3); 

186 

187 %Fll(2,2) = 134228.11; 

188 %Fll(43,43) = 224736.57; 

189 %Fll(84,84) = Ksg(2,2); 

190 

191 %Km = Fll + K; 

192 

193 %Vetor de deslocamentos da estrutura 

194 %U = Km\f; 

195 

196 %Introdução dos nós indeslocáveis 

197 U = [0; U(1:41); 0; U(42:82); 0; U(83:123)] 

198 

199 %Esforços Internos nos nós 

200 for e = (1:13) ; index = element(e,:); 

201 indexB = [index(1)*3-2 index(1)*3-1 index(1)*3 index(2)*3-2 index(2)*3-1 index(2)*3]; 
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202 nn = length(index); xa = xx(index(2))-xx(index(1)); 

203 ya = yy(index(2))-yy(index(1)); length_element = sqrt(xa*xa+ya*ya); 

204 ll = length_element; 

205 senteta = ya/ll; 

206 costeta = xa/ll; 

207 

208 R=[costeta  senteta  0  0  0  0; 

209 -senteta  costeta  0  0  0  0; 

210 0  0  1  0  0  0; 

211 0  0  0  costeta  senteta  0; 

212 0  0 0   -senteta  costeta  0; 

213 0  0  0  0  0  1]; 

214 

215 k1 = [E*A(e)/ll     0    0     -E*A(e)/ll    0     0; 

216 0    12*E*I(e)/ll^3    6*E*I(e)/ll^2    0    -12*E*I(e)/ll^3     6*E*I(e)/ll^2; 

217 0    6*E*I(e)/ll^2    4*E*I(e)/ll    0    -6*E*I(e)/ll^2     2*E*I(e)/ll; 

218 -E*A(e)/ll    0    0     E*A(e)/ll    0    0; 

219 0 -12*E*I(e)/ll^3 -6*E*I(e)/ll^2 0 12*E*I(e)/ll^3     -6*E*I(e)/ll^2; 

220 0     6*E*I(e)/ll^2 2*E*I(e)/ll    0    -6*E*I(e)/ll^2     4*E*I(e)/ll;]; 

221 

222 k1 = R'*k1*R; 

223 

224 %Esforços na primeira prumada de pilares 

225 %Retirar o ; de F1p para display 

226 i=-2+3*e; j=3+3*e; 

227 F1p = k1*U(i:j); 

228 

229 end 

230 

231 

232 for e = (14:26) ; index = element(e,:); 

233 indexB = [index(1)*3-2 index(1)*3-1 index(1)*3 index(2)*3-2 index(2)*3-1 index(2)*3]; 

234 nn = length(index); xa=xx(index(2))-xx(index(1)); 

235 ya = yy(index(2))-yy(index(1)); length_element=sqrt(xa*xa+ya*ya); 

236 ll = length_element; 

237 senteta = ya/ll; 

238 costeta = xa/ll; 

239 

240 R = [costeta  senteta   0  0  0  0; 

241 -senteta  costeta  0  0  0  0; 
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242 0  0  1  0  0  0; 

243 0  0  0  costeta  senteta  0; 

244 0  0  0  -senteta  costeta  0; 

245 0  0  0  0  0  1]; 

246 

247 k1 = [E*A(e)/ll     0     0     -E*A(e)/ll     0     0; 

248 0     12*E*I(e)/ll^3     6*E*I(e)/ll^2     0     -12*E*I(e)/ll^3     6*E*I(e)/ll^2; 

249 0     6*E*I(e)/ll^2     4*E*I(e)/ll     0     -6*E*I(e)/ll^2     2*E*I(e)/ll; 

250 -E*A(e)/ll     0     0 E*A(e)/ll     0     0; 

251 0     -12*E*I(e)/ll^3     -6*E*I(e)/ll^2     0     12*E*I(e)/ll^3     -6*E*I(e)/ll^2; 

252 0     6*E*I(e)/ll^2     2*E*I(e)/ll     0     -6*E*I(e)/ll^2     4*E*I(e)/ll;]; 

253 

254 k1 = R'*k1*R; 

255 

256 %Esforços na segunda prumada de pilares 

257 %Retirar o ; de F2p para display 

258 i = 1+3*e; j=6+3*e; 

259 F2p =k1*U(i:j); 

260 

261 end 

262 

263 for e = (27:39) ; index = element(e,:); 

264 indexB = [index(1)*3-2 index(1)*3-1 index(1)*3 index(2)*3-2 index(2)*3-1 index(2)*3]; 

265 nn = length(index); xa = xx(index(2))-xx(index(1)); 

266 ya = yy(index(2))-yy(index(1)); length_element = sqrt(xa*xa+ya*ya); 

267 ll = length_element; 

268 senteta = ya/ll; 

269 costeta = xa/ll; 

270 

271 R=[costeta  senteta  0  0  0  0; 

272 -senteta  costeta  0  0  0  0; 

273 0  0  1  0  0  0; 

274 0  0  0  costeta  senteta  0; 

275 0  0  0  -senteta  costeta  0; 

276 0  0  0  0  0  1]; 

277 

278 k1 = [E*A(e)/ll     0     0     -E*A(e)/ll     0     0; 

279 0     12*E*I(e)/ll^3     6*E*I(e)/ll^2     0     -12*E*I(e)/ll^3     6*E*I(e)/ll^2; 

280 0     6*E*I(e)/ll^2     4*E*I(e)/ll     0     -6*E*I(e)/ll^2    2*E*I(e)/ll; 

281 -E*A(e)/ll      0     0     E*A(e)/ll     0     0; 
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282 0     -12*E*I(e)/ll^3     -6*E*I(e)/ll^2     0     12*E*I(e)/ll^3     -6*E*I(e)/ll^2; 

283 0     6*E*I(e)/ll^2     2*E*I(e)/ll     0     -6*E*I(e)/ll^2     4*E*I(e)/ll;]; 

284 

285 k1 = R'*k1*R; 

286 

287 %Esforços na terceira prumada de pilares 

288 %Retirar o ; de F3p para display 

289 i = 4+3*e; j = 9+3*e; 

290 F3p = k1*U(i:j); 

291 

292 end 

293 


