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RESUMO 
 

Sendo de grande dificuldade a inspecção visual dos blocos de fundação mediante as 
condições de serviço, torna-se necessário dispor de métodos de cálculos eficazes, que 
garantam a segurança desses elementos. No entanto, ainda é frequente a utilização de muitas 
regras de ordem prática, insuficientemente justificadas em termos de modelo de cálculo. Essa 
deficiência também é verificada na literatura técnica, onde observa-se uma falta de 
uniformidade na classificação dos blocos. Levando em consideração este fato, objectiva-se 
com este trabalho discutir a classificação dos blocos em rígidos ou flexíveis, propondo o 
Método das Bielas e o Modelo de Viga como soluções viáveis para o problema de 
dimensionamento. Complementando o trabalho, são apresentados os resultados de uma 
análise não-linear tridimensional de um bloco rígido sobre duas estacas, com a finalidade de 
se confrontar resultados numéricos com respostas experimentais e analíticas.  
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Bloco de fundação é um elemento estrutural cuja função é a transferência da carga de 
um pilar para um grupo de estacas. De acordo com Adebar et al. (1990), os processos 
correntes para o dimensionamento dos blocos de fundação não fornecem ao engenheiro de 
estruturas um claro entendimento a respeito do comportamento físico destes elementos. 

A inspecção visual do comportamento dos blocos de fundação sob condições de 
serviço geralmente não é possível e, além disso, como o comportamento adequado destes 
elementos é uma necessidade vital para a estabilidade geral das construções, o conhecimento 
do seu verdadeiro desempenho torna-se de fundamental importância.  
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No entanto, de acordo com Iyer & Sam (1992), até o presente momento não existem 
soluções rigorosas a respeito do dimensionamento dos blocos de fundação na literatura e por 
isso, muitas regras de ordem prática ainda continuam em evidência para o projecto desses 
elementos. 

De acordo com Adebar et al. (1990), Iyer & Sam (1992), Sam & Iyer (1995) e Chan & 
Poh (2000), dois caminhos têm sido utilizados frequentemente para o dimensionamento dos 
blocos de fundação: o Método das Bielas e o Modelo de Viga.  

A aplicação dos métodos mencionados depende fundamentalmente das dimensões do 
elemento em análise mas, infelizmente, parece não existir esse tipo de alerta na literatura, 
conforme se comprova ao consultar, por exemplo, o código americano ACI-318 (1997).  

Deve-se observar que existem alguns códigos normativos que são mais cuidadosos em 
relação a esse problema, como a CSA (1994) e a EHE (1999). O CEB-FIP Model Code 1990 
(1993), apesar de não contemplar informações sobre blocos de fundação, aborda tal problema 
indirectamente quando indica modelos especiais de dimensionamento para cargas 
concentradas próximas de apoios.  
 
 
2. CLASSIFICAÇÃO DOS BLOCOS EM RÍGIDOS E FLEXÍVEIS 
 

Observa-se na literatura poucas explanações a respeito da diferença de comportamento 
existentes entre os blocos rígidos e flexíveis, o que torna de certa maneira, incoerentes 
algumas hipóteses de dimensionamento propostas actualmente.  

Adicionalmente, observa-se que o Modelo de Viga parece ser o mais difundido para o 
cálculo dos blocos de fundação, o que caracteriza a falta de investigações mais aprofundadas 
no assunto, bem como, a introdução de critérios de ordem prática no dimensionamento. 

De maneira a não existir dúvidas quanto ao modelo a ser adoptado para o 
dimensionamento, os blocos devem ser classificados em rígidos e flexíveis, devendo ser 
aplicado o Método das Bielas e o Modelo de Viga, respectivamente. 

De acordo com Montoya et al. (2002), um bloco de fundação sobre estacas é 
considerado rígido quando a distância máxima entre a face do pilar e o centro da estaca mais 
afastada (c) é menor do que duas vezes a altura do bloco (H).  

A NBR6118 (2003) também apresenta recomendações para a classificação dos blocos 
em rígidos e flexíveis, indicando o Método das Bielas como uma solução viável para o 
dimensionamento dos blocos rígidos. Para a norma brasileira, o bloco pode ser considerado 
rígido quando se cumpre o limite estabelecido na eq. (1): 

 
h ≥ (a - ap)/3 (1)

 
Onde: 

 
h é a altura do bloco; 
a é a dimensão do bloco em uma determinada direcção; 
ap é a dimensão do pilar na mesma direcção. 
 
Os autores do presente trabalho, empregando o “Princípio de Saint Venant”, acreditam 

que um bloco pode ser considerado rígido quando a distância entre a face do pilar e a face 
interna da estaca mais afastada for menor ou igual a duas vezes a altura do bloco de fundação. 
Em caso contrário, o bloco será considerado flexível e poderá ser dimensionado utilizando as 
mesmas hipóteses adoptadas para o cálculo de vigas de betão armado. 
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3. MÉTODO DAS BIELAS 
 
No início do século XX, Ritter e Mörsch introduziram a Analogia de Treliça.  Esta 

ideia, talvez uma das mais brilhantes dentro do betão estrutural, é até hoje utilizada para o 
cálculo das armaduras transversais necessárias ao combate do esforço transverso e do 
momento torçor. 

A Analogia de Treliça foi refinada na década de 60 por pesquisadores como Kupfer, 
Rüsch e Leonhardt, que melhoraram os modelos de dimensionamento e contribuíram para a 
criação de uma base científica sólida, fundamentada na Teoria da Plasticidade. Desde então 
essa ideia veio evoluindo e se generalizando ao longo dos anos. 

A forma mais generalizada e sistematizada da Analogia de Treliça é conhecida como 
Método das Bielas, e teve sua base fortemente fundamentada ou pelo menos amplamente 
divulgada no trabalho de Schlaich et al. (1987), que pela primeira vez deu uma atenção 
especial aos nós e aos estados múltiplos de tensão actuantes nas escoras.  

Para a consagração do Método das Bielas, também não deve-se deixar de mencionar 
os trabalhos clássicos de Marti (1985a, 1985b) e as recomendações já históricas do CEB-FIP 
Model Code de 1978 e do código canadense CSA (1984). 

Adicionalmente Schlaich et al. (1987) lançaram a ideia de subdividir as estruturas em 
zonas distintas de comportamento, denominadas de “Regiões D”  e “Regiões B”, de maneira a 
estabelecer critérios consistentes para o dimensionamento.  

As “Regiões B” seguem a “Hipótese de Bernoulli”, isto é, apresentam deformações 
lineares ao longo da secção transversal, de maneira que podem ser dimensionadas aplicando-
se as hipóteses clássicas da teoria geral da flexão, fundamentada no trabalho de Rüsch (1960).  

As “Regiões D” apresentam deformações não-lineares ao longo da secção transversal, 
e as rotinas convencionais de dimensionamento se tornam inadequadas e até mesmo 
inseguras. Para estas regiões, frequentemente dimensionadas utilizando critérios empíricos, o 
Método das Bielas deve ser aplicado, sendo capaz de fornecer um critério de 
dimensionamento sistemático, racional e seguro. 

Em geral as “Regiões D” se manifestam a partir de perturbações de ordem estática 
(causada pela presença de cargas) e geométrica (causada por mudanças bruscas na geometria), 
sendo que o comprimento dessas regiões pode ser definido aproximadamente a partir da  
altura do elemento estrutural, conforme ilustram os trechos cinzentos da Figura 1. 

 

  
Figura 1 – Exemplos de “Regiões D” e seus contornos 

(Fonte: ACI-318 (2002)) 
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Em uma “Região D” a força de tracção na armadura tende a permanecer constante, o 
braço de alavanca interno sofre variação e o elemento se comporta como se fosse um arco 
atirantado, com o esforço transverso sendo transmitido por compressão através de escoras 
inclinadas (“strut action”).  
 O comportamento relatado anteriormente é típico de um bloco rígido, que se constitui 
em sua integralidade uma “Região D”, ou melhor dizendo, uma região de descontinuidade 
generalizada.  Nesse tipo de problema, apenas o Método das Bielas é capaz de fornecer um 
dimensionamento racional, indicando claramente a necessidade de se ancorar as armaduras 
longitudinais junto às estacas. 

As maiores aplicações do método se encontram em detalhes de uma estrutura, tais 
como, dentes Gerber, consolos e cargas próximas de apoios, bem como, para regiões 
submetidas a descontinuidade generalizada, tais como vigas-parede, sapatas e blocos rígidos 
de fundação.  

Verifica-se ainda um grande campo de aplicação do método para o dimensionamento 
de estruturas pré-moldadas, regiões de introdução de protensão e também na definição de 
estratégias de recuperação de elementos deteriorados. 

Actualmente, vários trabalhos têm demonstrado a aplicação e a potencialidade do 
Método das Bielas, como por exemplo, aqueles publicados por Schlaich (1991), MacGregor 
(1991), ASCE-ACI (1998) e Schäfer (1999). No entanto, ainda observa-se uma lacuna de 
trabalhos abordando a aplicação do Método das Bielas em casos tridimensionais. 

Basicamente, o dimensionamento de blocos rígidos com o Método das Bielas consiste 
em idealizar no interior da estrutura, uma treliça tridimensional formada por escoras de betão 
e tirantes de aço que se encontram em zonas denominadas de regiões nodais. O modelo 
desenvolvido dessa maneira é chamado de Modelo de Escoras e Tirantes e, para a garantia de 
ductilidade, deve-se sempre garantir que os tirantes de aço vão escoar antes das escoras e das 
regiões nodais entrarem em ruína. 

Adicionalmente, o nível de tensão verificado nas escoras e nas regiões nodais do 
modelo, deve ser limitado a uma certa parcela da resistência à compressão do betão, de 
maneira a evitar fissurações indesejáveis e até mesmo uma possibilidade de ruína prematura. 
 
 
4. MODELO DE VIGA 

 
O Modelo de Viga nada mais é do que uma aplicação particular do Método das Bielas 

para o cálculo de armaduras transversais em vigas de betão armado. Nesse caso, em que pode 
ser enquadrado o comportamento do bloco flexível, a teoria geral da flexão pode ser aplicada 
com grande segurança para o dimensionamento das armaduras resistentes, tendo em vista a 
validade da “Hipótese de Bernoulli”.  

Em um elemento estrutural que resiste ao esforço transverso pelo mecanismo de viga, 
a força de tracção na armadura longitudinal varia ao longo do elemento, de maneira a 
balancear o momento flector aplicado, mantendo o braço de alavanca interno relativamente 
constante. Dessa maneira, observa-se para o bloco flexível uma grande diferença no 
encaminhamento dos esforços em relação ao bloco rígido. 

Num bloco rígido o encaminhamento da carga do pilar para as estacas é feita de 
maneira directa, através de algumas escoras inclinadas, fato esse que não é verificado para os 
blocos flexíveis. Adicionalmente, os blocos rígidos normalmente não estão sujeitos à punção, 
o que nem sempre é verdade para os blocos flexíveis. 

Basicamente, se assume no Modelo de Viga que o bloco de fundação se comporta 
como uma viga sobre apoios simples (estacas), podendo ser adoptada a teoria elástica para a 
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determinação dos esforços e das armaduras resistentes. Este método de análise basicamente 
divide a análise em dois passos fundamentais:  
• Dimensionamento ao esforço transverso, o qual envolve o cálculo de uma altura mínima 

do bloco de fundação, de maneira que a contribuição do betão ao corte seja maior do que 
o esforço transverso existente em uma “secção crítica”; 

• Dimensionamento à flexão, o qual envolve as considerações usuais de vigas de betão 
armado para a determinação das armaduras longitudinais. 

O dimensionamento utilizando o Modelo de Viga é adoptado por diversos códigos 
normativos, tais como o ACI-318 (1997) e a CSA (1994). A CSA (1994) indica no seu 
capítulo de número 15 a utilização do Modelo de Viga, mas alerta que o Método das Bielas 
deve ser utilizado em regiões onde a teoria de viga não é aplicável.  

O ACI-318 (1997) também indica o Modelo de Viga, mas não faz nenhum alerta 
quanto a sua faixa de abrangência. No entanto, acredita-se que tal aviso já deva estar contido 
na versão mais recente do código americano, o ACI-318 (2002), tendo em vista a inclusão de 
um apêndice totalmente voltado ao Método das Bielas. 

Outro aspecto duvidoso refere-se a escolha da secção crítica, que segundo as normas 
canadense e americana deve ser tomada junto à face do pilar. Para alguns autores, essa secção 
deve ser tomada no centro do pilar, o que indica uma falta de consenso em tal escolha, 
fundamental para a quantificação das armaduras no modelo. 

Deve-se observar que o dimensionamento do bloco de fundação como uma viga é 
perfeitamente aceitável, desde que o bloco possua uma geometria que possibilite tal hipótese.  
Dessa maneira, observa-se que a utilização do Modelo de Viga pode ser particularmente útil 
no caso de blocos com um grande número de estacas afastadas do pilar de uma grande 
distância.  

Na verdade, o Modelo de Viga se constitui em uma optimização do Método das 
Bielas, mais especificamente um modelo padronizado que pode ser aplicado sempre que a 
“Hipótese de Bernoulli” for válida. Apesar de em dado momento se estar utilizando o Modelo 
de Viga, deve-se alertar que ainda assim pode ser necessário recorrer ao uso do Método das 
Bielas, visando resolver o problema do dimensionamento de regiões localizadas, como por 
exemplo, cargas próximas de apoios. 
 
 
5. DESCRIÇÃO DO ENSAIO EXPERIMENTAL DE REFERÊNCIA 
 
 Mautoni (1972) ensaiou vários blocos rígidos sobre duas estacas, induzindo os 
mesmos a romperem por corte, através da disponibilização de uma taxa de armaduras muito 
superior àquela apontada pelo Método das Bielas. Nestes ensaios, o pesquisador procurou 
variar as dimensões dos blocos, as taxas de armadura e a resistência do betão. 
 Aproveitando a descrição detalhada de um dos blocos ensaiados pelo pesquisador, 
foram efectuadas análises numéricas objectivando avaliar a potencialidade da análise não-
linear como ferramenta de investigação. Para tanto procura-se comparar os resultados obtidos 
com as respostas analíticas e experimentais. 

O bloco em questão possuía largura de 15 cm, altura de 25 cm, comprimento de 15 cm 
para o pilar e comprimento de 10 cm para as estacas. A distância entre os eixos das estacas era 
de 32 cm e a saliência existente entre a face das estacas e o bloco igual a 9 cm.   

O betão utilizado possuía resistência média de 36,3 MPa e agregados com diâmetro 
máximo de 19 mm. Para a armadura longitudinal disponibilizou-se 6 barras de 12,5 mm com 
resistência média à cedência de 720 MPa. Adicionalmente, os trechos representativos do 
pilares e dos apoios (estacas) foram armados longitudinalmente com 6 barras de 5,0 mm e 
estribados com barras de 5,0 mm a cada 2,5 cm, utilizando um aço do tipo CA-24A.  
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A Figura 2 apresenta a geometria do bloco em questão, bem como, as fissuras 

desenvolvidas até a carga de 600 kN. De acordo com Mautoni (1972), a primeira fissura 
verificada ocorreu no meio do vão, na zona inferior do bloco junto à armadura de tracção, 
para uma carga de 200 kN. 

 
Figura 2 – Configuração geométrica de bloco rígido sobre duas estacas ensaiado por 

Mautoni (1972) e fissuras desenvolvidas até a carga de 600 kN 
 
De acordo com Mautoni (1972), para a carga de 780 kN tornou-se nítida a superfície 

onde ocorreria a ruptura: numerosas fissuras paralelas, típicas de esforço transverso, formando 
um plano de ruptura que passou entre a face interna das estacas e a face lateral do pilar, 
conforme ilustra a Figura 3. Para a carga de 800 kN o bloco finalmente entrou em ruína, com 
grande parcela do betão de cobrimento sendo arrancado por descolamento. 

 

 
Figura 3 – Panorama de fissuração para a carga de 780 kN 

(Fonte: Mautoni (1972)) 
 

Deve-se observar que para o bloco em questão ainda foi ensaiado um novo modelo, 
onde verificou-se uma fissuração inicial para a carga de 350 kN e a ruptura para a carga de 
810 kN. Dessa maneira, podem ser admitidos para o bloco em análise, os valores médios de 
fissuração para a carga de 275 kN e de ruptura para a carga de 805 kN. 
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6. ANÁLISE NÃO-LINEAR DO BLOCO RÍGIDO SOBRE DUAS ESTACAS 
 
 Para a análise não-linear do bloco rígido sobre duas estacas foi utilizado o programa 
DIANA(Release 8.1), um pacote comercial de elementos finitos com várias aplicações 
direccionadas ao betão estrutural. Dentro do âmbito do presente trabalho, o programa chama a 
atenção pela disponibilidade de vários modelos de fissuração distribuída, capazes de simular 
com boa precisão os mecanismos de fraturamento. 

Para o problema em questão, foi utilizado um modelo tridimensional constituído de 
elementos do tipo CHX60, que é um elemento sólido (“brick”) isoparamétrico de 20 nós 
dotado de interpolação quadrática e integração de Gauss, conforme ilustra a Figura 4 (a). 

 

 
Figura 4 – (a) Elemento CHX60 e (b) Malha de elementos finitos com as condições de 

contorno definidas 
 

O modelo tridimensional foi definido com restrições de translação nas direcções x e y, 
na área destinada ao pilar, e restrição de translação na direcção z para a área destinada às 
estacas. As condições de contorno, bem como, a malha de elementos finitos utilizada, são 
ilustradas na Figura 4 (b). 

O pilar e as estacas não foram discretizados formalmente, sendo o efeito desses 
elementos substituídos por condições de contorno adequadamente ajustadas com o ensaio 
experimental. Essa providência foi tomada no sentido de não se importar, durante a simulação 
computacional, com uma possível ruptura localizada das estacas ou do pilar. 

As propriedades utilizadas para os materiais são apresentadas na Tabela 1, sendo que 
os parâmetros necessários, mas não informados no trabalho de Mautoni (1972), foram 
estimados através das recomendações de Feenstra & Borst (1993). 
 

Tabela 1 – Propriedades definidas para os materiais no programa DIANA 
Betão Aço 

Ec 
(MPa) 

ft 
(MPa) 

fc 
(MPa) 

Gf 
(N.mm/mm2) 

Gc 
(N.mm/mm2)

Es 
(MPa) 

fy 
(MPa) 

As 
(mm²)

33.110,73 3,63 36,29 0,0786 7,85 210.000,00 720,00 736,26
 

Utilizou-se na simulação numérica o modelo de fissuração distribuída do tipo “Fixed 
Crack Model”, com fator de retenção ao corte (β) igual a 0,99, amolecimento exponencial na 
tracção e diagrama parabólico na compressão para o betão.  

Para a solução do sistema de equações não-lineares adoptou-se o “Método Secante”, 
com critério de convergência baseado em termos energéticos (tolerância igual a 10-2) e com 
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activação das opções de “arc length control”, “line search”, de maneira a capturar o 
comportamento pós-pico da estrutura.  

As soluções foram obtidas utilizando passos de carga automáticos (“Iteration Based 
Adaptative Loading”) com passo máximo variável de 50 N/mm² e mínimo de 0,001 N/mm², 
num total de 10 passos e 50 iterações.  

As primeiras fissuras numéricas registradas, típicas de flexão, ocorreram para a carga 
concentrada de 231,75 kN e deram-se na região central do bloco. Adicionalmente, pôde-se 
observar o desenvolvimento de algumas poucas fissuras inclinadas, típicas de esforço 
transverso, próximas das estacas na região acima das armaduras.  

Conforme foi sendo aumentada a intensidade do carregamento, as fissuras inclinadas 
foram se desenvolvendo gradativamente, subindo em direcção à face lateral do pilar e 
descendo em direcção à face interna das estacas. Para a carga de 812,25 kN o programa 
DIANA indicou a ruptura do bloco rígido sobre duas estacas, devido ao desenvolvimento das 
fissuras inclinadas que praticamente cortaram a estrutura. 

Observou-se claramente o desenvolvimento de um plano de ruptura principal, definido 
por fissuras mais escuras, que se estendem da face interna das estacas até face lateral do pilar. 
A Figura 5 apresenta a evolução das fissuras para vários passos de carga, observando que o 
panorama de fissuração numérico, bem como, as cargas de interesse ficaram muito próximas 
daquelas verificadas experimentalmente por Mautoni (1972). 

 

 
P = 231,75 kN P = 396,00 kN 

P = 571,50 kN P = 812,25 kN 
Figura 5 – Evolução das fissuras ao longo dos vários passos de carga utilizando DIANA 

 
 
A máxima tensão desenvolvida na ruptura para as armaduras na direcção x, foi cerca 

de 341 MPa, que conforme esperado se manteve muito distante do limite de cedência de 720 
MPa. Dessa maneira, pode-se concluir que efectivamente a ruína se deu pelo desenvolvimento 
das fissuras inclinadas desenvolvidas nas escoras inclinadas existentes entre as estacas e o 
pilar. 

As tensões nas armaduras entre as estacas do bloco rígido se mantiveram praticamente 
constantes, confirmando o efeito arco e a necessidade de se ancorar adequadamente as 
armaduras longitudinais sobre as estacas. Adicionalmente, observou-se desde o início do 
carregamento a não-linearidade para as deformações do betão, confirmando o comportamento 
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complexo do bloco rígido e concretizando o fato de que a teoria de viga é inválida para esse 
elemento. 

A Figura 6 apresenta os deslocamentos obtidos no eixo de simetria do bloco rígido 
sobre duas estacas, revelando que no momento da ruptura o deslocamento total foi de 
aproximadamente 0,439 mm. 
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Figura 6 – Evolução dos deslocamento em função do carregamento aplicado no bloco 

 
 

7. MODELO ANALÍTICO PARA BLOCO RÍGIDO SOBRE DUAS ESTACAS 
 

Tomando por base os ensaios clássicos de Blévot e Frémy e o trabaho de Moraes 
(1976), propõe-se a seguir o dimensionamento das armaduras do bloco rígido sobre duas 
estacas, a partir do Modelo de Escoras e Tirantes apresentado na Figura 7.  

L
e

θ
a

B H d

P
P/2P/2

a/4

 
Figura 7 – Modelo de Escoras e Tirantes para bloco rígido sobre duas estacas  

 
Recomenda-se que a inclinação das escoras permaneça entre 45° ≤ θ ≤ 55°, ou seja, a 

altura útil deve respeitar o limite apresentado na eq. (2): 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −≤≤⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

2
ae0,71.d

2
ae0,5.
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A inclinação das escoras e o esforços actuantes nas escoras e na armadura são dados 

pelas equações (3) a (5): 
 

4
a

2
e

dtg
−
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(3)

θ
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A armadura necessária para o tirante é dada pela eq. (6): 
 

s
yd

1,4.ZA =
f  

 (6)

 
Finamente, recomenda-se que as tensões máximas de compressão no betão, na escora 

junto ao pilar e na escora junto às estacas, sejam limitadas aos valores apresentados nas 
equações (7) e (8): 
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A carga de ruptura analítica do bloco rígido ensaiado experimentalmente por Mautoni 

(1972) pode ser determinada utilizando estas expressões de dimensionamento, sem a 
aplicação dos coeficientes parciais de segurança, tendo em vista que no ensaio experimental 
foram utilizadas as resistências médias dos materiais: 

 
• Carga de Escoamento do Tirante: 
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• Carga de Ruptura das Escoras 
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A partir dos resultados obtidos anteriormente, conclui-se que a carga de ruptura esperada 
analiticamente é de 665,07 kN, com a ruína do bloco rígido ocorrendo devido a ruptura da 
escora junto ao pilar. De maneira resumida, a Tabela 2 apresenta uma breve comparação entre 
os resultados obtidos por diferentes metodologias ao longo do presente trabalho.  
 

Tabela 2 – Comparações entre os diversos modelos de verificação adoptados 

Método Carga de Fissuração 
(kN) 

Carga de Ruptura  
(kN) Modo de Ruptura 

Experimental 275,00 805,00 Corte 
Numérico 231,75 812,25 Corte 
Analítico - 665,07 Corte 

 
 
8. CONCLUSÕES 
  

De maneira geral, observa-se que o modelo numérico conseguiu capturar com boa 
precisão o comportamento verificado experimentalmente, consagrando a análise não-linear 
como uma excelente ferramenta para verificações em problemas complexos.  

Adicionalmente, a análise numérica possibilitou o levantamento de informações não 
reveladas no ensaio experimental, como por exemplo, o fato das tensões nas armaduras 
permaneceram relativamente constantes para os diversos passos de carga. Esse fato comprova 
que em blocos rígidos a estrutura se comporta como se fosse uma espécie de arco atirantado. 

Também fica evidente através da análise não-linear, o desenvolvimento de 
deformações não-lineares ao longo da altura bloco rígido, indicando que o modelo de viga não 
pode ser utilizado para o dimensionamento desses elementos, uma vez que nessa teoria 
admite-se uma distribuição linear de deformações e tensões variáveis ao longo das armaduras.  

Observa-se que a ruptura do bloco ocorreu por corte, mais especificamente devido ao 
desenvolvimento de tensões transversais de tracção nas escoras inclinadas. Esse é o caso 
típico de ruína das escoras denominadas de “garrafa”, sendo que em casos bidimensionais 
escoras desse tipo normalmente necessitam de uma armadura adicional visando limitar as 
tensões transversais, ocasionadas pelo espraiamento das tensões de compressão. 

De acordo com Adebar et al. (1990), uma maneira de se evitar a ruptura destas escoras 
em casos tridimensionais, é limitar a tensão no ponto mais carregado de uma certa parcela da 
resistência à compressão do betão utilizado. Tomando a carga de ruptura (800 kN) 
experimental como referência, a máxima tensão introduzida pelo pilar na ruína do bloco é de 
aproximadamente 1,02.fcm, que corresponde a cerca de 1,26.fck e aproximadamente 1,35.f’c.  
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Observa-se que estes valores estão próximos daquele valor encontrado por Adebar et 
al. (1990) em ensaios experimentais e numéricos de blocos rígidos sobre quatro estacas. Estes 
pesquisadores encontraram um limite inferior de 1,10.f’c, mas têm recomendado para projecto 
um valor limite inferior a 1,0.f’c. 

Portanto, verifica-se no modelo analítico, que o nível de tensão de 1,4.fck para a 
garantia de integridade das escoras é de certa forma conservador, sendo que esse factor 
poderia ser perfeitamente alterado para cerca de 1,68.fck, de maneira a aproximar melhor a 
carga de ruptura analítica da carga obtida experimentalmente. Evidentemente, para uma 
extrapolação dessa conclusão, existiria a necessidade de um número maior de ensaios 
experimentais. 

Apesar disso, o modelo analítico apresentado prevê a ruína do bloco devido a ruptura 
da escora junto ao pilar (P = 665,07 kN) com uma diferença de apenas 20% em relação ao 
resultado obtido experimentalmente (P = 800 kN). Essa diferença era esperada tendo em vista 
a intenção de se prever no modelo analítico uma certa folga de resistência para as escoras. Já 
o modelo numérico prevê a ruína do bloco com um erro de menos de 1% e com o panorama 
de fissuração idêntico ao real, apontando a análise não-linear como um verdadeiro laboratório 
virtual. 

A partir da informação de Mautoni (1972) de que a taxa de armadura utilizada para o 
bloco é cerca de 2,4 vezes maior do que a taxa efectivamente necessária, pode-se estimar a 
carga característica em torno de 470 kN. Aplicando o formato de segurança preconizado por 
Figueiras et al. (1990, 2002) e fazendo alguns ajustes para código brasileiro, obtém-se um 
factor de ruína λu = Pu/Pk ≅ 1,70.  

Esse factor de ruína indicaria um não cumprimento do formato de segurança, tendo em 
vista que é menor do que o factor esperado para a ruína ocorrendo pelo betão, dado por         
λc = γm. γf =1,4.1,4 = 1,96. No entanto, deve-se observar que numa situação real de 
dimensionamento utilizando o Método das Bielas, as armaduras sempre deverão ser 
projectadas para entrar em cedência antes do betão romper e, dessa maneira, não convém 
analisar o problema em termos de segurança. 

Na realidade, o ensaio experimental apresentado tem apenas importância para a 
calibração do nível de tensão exercido no pilar, de maneira a garantir indirectamente a 
integridade das escoras.  

Com base nestes fatos, bem como, em outras investigações realizadas, recomenda-se 
para os blocos rígidos sobre qualquer número de estacas que sempre se mantenha um nível de 
tensão exercido pelo pilar abaixo de 1,0.fck, de maneira a preservar indiretamente a 
integridade das escoras.  

Adicionalmente, de maneira a controlar as fissuras nos blocos, é recomendável no 
detalhamento dispor uma armadura em malha nas faces laterais, de maneira horizontal e 
vertical, com pelo menos 12,5% da armadura principal calculada. Também é importante 
dispor uma armadura em malha na base do bloco, dimensionada para cerca de 20% da 
armadura principal. Finalmente recomenda-se a adoção de uma armadura de topo, 
dimensionada para 10% da armadura principal. 

Sem dúvida, acredita-se que o Método das Bielas deve ser utilizado para o 
dimensionamento de blocos de fundação, principalmente por possuir uma formulação 
genérica e também pela geometria frequentemente rígida dos blocos. O Modelo de Viga, 
válida para blocos flexíveis, considera apenas forças em algumas secções críticas e faz com 
que o elemento tenha sempre sua capacidade resistente dependente da sua altura útil, 
ocasionando armaduras ou dimensões exageradas quando aplicado aos blocos rígidos. 
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