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ABSTRACT 
 

This paper presents the analysis of a case history contemplating settlement monitoring 
since the beginning of construction. The building is founded on footings on a sandy deposit. 

The analysis includes relevant aspects concerning the structure modeling and the soil 
behavior. A comparison is made between the common design procedure in which the 
structure rests on fixed supports with a much real approach considering the supports 
susceptible to settle. The last approach allows relevant aspects of soil structure interaction to 
be accounted for, including the effect of load redistribution, tendency to settlements 
equalization and a more realistic behavior of the foundation performance. 

Settlement monitoring also allows the adjustment of soil compressibility modulus and 
a direct comparison between predicted and real behavior.  
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

A interação solo x estrutura condiciona a forma como uma estrutura reage às 
solicitações ao ser submetida a um carregamento externo, apresentando cargas nas fundações 
em função das condições particulares do solo suporte e do tipo de estrutura. 

O projeto estrutural costuma ser desenvolvido admitindo-se a hipótese de apoios 
indeslocáveis. As fundações, por sua vez, são projetadas para as cargas do projeto estrutural 
convencional e com as características do solo local, desprezando-se o efeito da rigidez da 
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estrutura. Fica, assim, estabelecida uma independência entre o solo de fundação e a estrutura. 
Dependendo do nível de deformação do terreno e da rigidez da estrutura, a interação solo-
estrutura pode modificar significativamente o desempenho da edificação, apesar de ser 
desprezada na maioria dos projetos. 

O recalque dos apoios provoca, na realidade, uma redistribuição de esforços nos 
elementos estruturais, podendo originar danos na superestrutura. Ocorre, em geral, uma 
transferência de carga dos apoios que tendem a recalcar mais para os que tendem a recalcar 
menos. Gusmão (1990) relata casos de esmagamento de pilares periféricos devido à 
sobrecarga proveniente de redistribuição da carga em edificações.  

Entre os fatores intervenientes na interação solo x estrutura, Reis (2000) destaca: a 
rigidez relativa estrutura x solo, a influência recíproca entre os elementos de fundação de uma 
edificação, a influência da fundação de uma edificação sobre as fundações de obras vizinhas, 
a influência das etapas de construção e a modificação ocasionada pela execução de um 
reforço de estrutura ou de fundação na vizinhança. 

A medição de recalques só costuma ocorrer em situações onde são observados 
problemas em edificações, tais como trincas ou rachaduras. Nestes casos, a velocidade dos 
recalques fornece elementos para uma eventual intervenção (reforço) ou medida de 
emergência como a desocupação da edificação. No entanto, Danziger et al. (2000) ressaltam 
que, nestas situações, não se tem nenhuma idéia dos recalques anteriores à instalação de 
pinos, ou seja, do desempenho das fundações até então. 

Na cidade do Rio de Janeiro, diversas obras da Zona Oeste têm sido contempladas 
com medições de recalques desde o início da construção, contribuindo para que tal 
monitoramento represente um controle de qualidade das fundações. Estas medições foram 
iniciadas na COPPE/ UFRJ em 1992, envolvendo a Construtora Ben e com contribuição da 
UFF. O presente artigo analisa um dos casos instrumentados. 
 
 
2. CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO E DO SUBSOLO 
 

A edificação consiste numa estrutura de 4 pavimentos, sendo um de acesso, dois 
pavimentos tipo e uma cobertura, com uma área em planta de 624 m2, chegando ao térreo 36 
pilares. A estrutura é composta de grandes varandas em balanço, resultando em pilares do 
contorno frontal com cargas superiores às dos pilares centrais. Construída junto às divisas, a 
estrutura possui várias vigas de equilíbrio. Algumas vigas das varandas têm inércia variável 
enquanto outras, de elevada rigidez, servem de apoio a pilares que nascem no segundo 
pavimento. Trata-se de um sistema estrutural diferente do usual, embora freqüente nesta 
região da cidade. 

O subsolo local se constitui de um horizonte arenoso em toda a extensão investigada, 
até cerca de 20 m de profundidade, como indicado na Figura 1. As camadas de solo são pouco 
compactas próximo à superfície, até muito compactas, no limite da sondagem. Chegam às 
fundações pilares com cargas de 200 kN a 1700 kN. Nas sapatas assentes a 2m de 
profundidade atua uma pressão de 0,2 MPa.  
 
 
3. MONITORAMENTO DOS RECALQUES 
 

Foram instalados pinos de aço inoxidável em 10 dos 36 pilares, cuja escolha recaiu 
sobre os mais carregados, ou em pilares vizinhos com grandes diferenças de carga.  

Em relação à referência fixa, embora o ideal fosse a execução de um bench-mark, 
consistindo numa referência fixa profunda, face aos custos elevados optou-se pela instalação 
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de pinos em postes, empregando-se pelo menos duas referências. Foi empregado o nível Wild 
NA2, com micrômetro de placa paralela Wild GPM3. Foram utilizadas miras de 1 e 2 metros 
de comprimento, também da Wild. 

A edificação teve sua construção iniciada em 1998. A leitura de referência só pôde ser 
efetuada após concretado o primeiro teto, ainda com escoramento. Além da leitura de 
referência, outras séries de leituras foram efetuadas, conforme a Tabela 1. 

 

 
Figura 1 – Perfil geotécnico do subsolo local. 

 
Tabela 1 – Sequência das leituras de recalques. 

Etapa Data Dias Etapa da obra 
0 07/08/981 0 Primeiro teto concretado (ainda com escoramento) 
1 04/09/98 28 Segundo teto e pilares para o terceiro teto concretados 
2 26/10/98 80 Quarto teto concretado 
3 19/01/99 165 Estrutura e alvenaria do primeiro, segundo e parte do terceiro 

pavimento concluídos 
4 26/04/99 262 Estrutura, alvenaria e emboço até o segundo andar (exceto de 

banheiros e cozinhas) concluídos 
 
5 

 
20/10/99 

 
439 

Em acabamento, restando pisos e contra-pisos de apartamentos 
e áreas comuns, exceto de banheiros e cozinhas e, ainda, 
revestimento de fachadas 

6 13/05/00 645 Em acabamento, restando apenas alguns pisos de apartamentos 
e detalhes diversos 

 
7 

 
20/04/01 

 
987 

Todo carregamento permanente atuando, incluindo 
revestimentos cerâmicos (áreas de serviço), pisos em tábua 
corrida nos apartamentos e granito também 

(1) Data inicial da leitura dos pinos 
  
 
4. MODELOS NUMÉRICOS TRIDIMENSIONAIS DA ESTRUTURA 
 

Um modelo numérico tridimensional da estrutura foi desenvolvido para cada etapa de 
medição. As vigas e os pilares foram simulados por elementos de pórtico e as lajes por 
elementos de placa. Foram consideradas todas as características da estrutura: as vigas de 
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inércia variável das varandas, as vigas de equilíbrio e os pilares que nascem no segundo 
pavimento, apoiados em vigas de transição de grande inércia.  

A Figura 2 ilustra os modelos para as diversas etapas construtivas correspondentes às 
medições dos recalques experimentais, Costa (2003). 

Na Tabela 2 são comparadas as cargas nas fundações da planta do calculista com as do 
modelo numérico, para a última etapa das medições. Embora o modelo numérico da etapa 7 
considere a estrutura completa, com todo o peso próprio, não está incluída a sobrecarga, já 
que as etapas correspondem às leituras experimentais, com o prédio ainda descarregado. As 
cargas do calculista, por outro lado, incluem o carregamento máximo. A Tabela 2 apresenta a 
relação, por pilar, das cargas obtidas numericamente e as do projeto, obtidas com os métodos 
simplificados. 

 

 

(a) Etapa 0 (b) Etapa 1 

(c) Etapa 2 (d) Etapas de 3 a 7 
 

Figura 2 – Modelo tridimensional da estrutura. 
 
As relações percentuais entre as cargas do MEF e do projeto convencional variaram de 

42% (Pilar P24) a 145% (pilar P18), sendo a carga total do modelo numérico cerca de 76% da 
carga total do projeto. Esta diferença de 24% se deve a não consideração da sobrecarga na 
análise numérica. As diferenças percentuais variando de 42% a 145% revelam uma 
distribuição de cargas, na análise numérica, razoavelmente diferente do projeto. Atribui-se tal 
variação à concepção estrutural atípica, com grandes varandas em balanço e com apenas dois 
pavimentos tipos, com peças estruturais que não se reproduzem em cada novo pavimento. 
Neste caso, os modelos simplificados utilizados na prática não representam adequadamente a 
distribuição do carregamento nas fundações.  
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Tabela 2 – Cargas Verticais do Modelo de Elementos Finitos e de Projeto. 
 

 Cargas verticais (kN)  Cargas verticais (kN) 
Pilar MEF 

(rígido) 
Projeto 

Relação 
MEF/Projeto Pilar MEF (rígido) Projeto 

Relação 
MEF/Projeto 

1 320 450 0,71 29 595 900 0,66 
3 816 1350 0,60 31 1372 2150 0,64 
4 416 450 0,92 32 1658 2400 0,69 
5 196 300 0,65 35 605 950 0,64 
6 286 350 0,82 36 711 1200 0,59 
7 710 1250 0,57 37 1073 1300 0,83 
8 374 450 0,83 38 837 1100 0,76 

9 e 10 977 1000 0,98 41 300 700 0,43 
12 731 1300 0,56 42 402 400 1,01 
13 332 450 0,74 43 475 500 0,95 
15 499 650 0,77 44 728 1020 0,71 
16 837 1250 0,67 45 652 900 0,72 
17 340 450 0,76 46 870 1050 0,83 
18 579 400 1,45 47 687 600 1,15 
19 393 350 1,12 48 1296 2150 0,60 
20 457 650 0,70 49 1415 2150 0,66 
24 428 1020 0,42 50 1131 1800 0,63 
28 457 650 0,70   média 0,76 

 
 

5. ESTIMATIVA DE RECALQUES E COMPARAÇÃO COM A INSTRUMENTAÇÃO 
 
Os recalques foram inicialmente estimados para as cargas calculadas dos diversos 

modelos estruturais, obtidas com os apoios indeslocáveis. Já que as leituras de recalque no 
campo foram procedidas após o início da obra, o recalque estimado nas diversas etapas foi 
reduzido do valor estimado na etapa zero (primeiro teto concretado), possibilitando uma 
comparação direta com os valores das medições.  

Os métodos utilizados para a estimativa dos recalques foram os mais empregados na 
prática brasileira para fundações diretas em horizontes de solos predominantemente arenosos, 
quais sejam, Schmertmann (1970, 1978) e Barata (1984). Estes dois métodos consideram o 
recalque de placas isoladas, embora Barata (1986) proponha procedimento simplificado para 
consideração do efeito do conjunto de fundações da obra. Objetivando a avaliação mais 
aproximada da influência do efeito das sapatas vizinhas na estimativa do recalque de cada 
sapata isolada foi utilizado também o método numérico proposto por Aoki e Lopes (1975), 
que fornece uma estimativa de tensões e recalques em qualquer ponto no interior de um meio 
elástico, decompondo o carregamento total das fundações em um sistema equivalente de 
cargas concentradas, cujos efeitos são superpostos nos pontos em estudo, escolhidos como as 
verticais da instrumentação.  

Procurou-se empregar os módulos de compressibilidade dos solos propostos pelos 
autores dos métodos utilizados. Como os módulos são sugeridos em função da resistência de 
ponta do ensaio de cone, qc, na falta deste ensaio foram utilizadas correlações entre o cone e 
as sondagens SPT. No Brasil se costuma adotar as correlações de Aoki e Velloso (1975), 
atualizadas por Danziger e Velloso (1995). 

Para o método de Aoki-Lopes (1975) foram feitas duas estimativas de recalques. Na 
primeira foi considerado o efeito isolado das fundações de cada um dos pilares. Na segunda 
considerou-se o efeito do grupo, ou seja, foram superpostos, na vertical de cada fundação, os 
efeitos das cargas em todas as demais sapatas da obra.  
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A estimativa de recalques foi procedida para todos os pilares. Porém, os valores 
estatísticos dos recalques estimados, correspondentes à média, desvio padrão e coeficiente de 
variação, foram determinados apenas para os 10 pilares instrumentados, de forma a permitir a 
comparação direta com os valores estatísticos dos recalques medidos, conforme ilustrado na 
Figura 3. 

Os recalques médios estimados são, em geral, superiores aos recalques médios 
medidos, indicando valores conservativos de compressibilidade do solo segundo os métodos 
empregados. 

Como os carregamentos correspondentes às etapas 6 e 7, com leituras a 645 e 987 dias 
do início da instrumentação, foram muito próximos, os recalques médios estimados neste 
intervalo, na Figura 3a, mantiveram esta tendência. Este comportamento era esperado, uma 
vez que todos os métodos empregados são baseados na teoria da elasticidade. A curva da 
média dos recalques medidos indica, porém, recalques crescentes com o tempo neste mesmo 
intervalo. Apenas o método de Schmertmann, dentre os empregados, propõe correção devido 
a deformações viscosas. No entanto, a curva correspondente aos recalques médios medidos 
revela um aumento mais pronunciado nos valores experimentais do que a estimativa de 
Schmertmann. 

Segundo Gusmão (1994), pode-se analisar o desempenho de uma edificação 
associando-o a dois diferentes modelos: um que represente o valor médio dos recalques 
(tensão x deformação do terreno), e outro que represente a sua distribuição (interação solo x 
estrutura). O citado autor admite que o recalque absoluto médio seja função apenas do 
carregamento e das propriedades de deformação do terreno. Porém, a distribuição dos 
recalques pode ser associada à dispersão da curva de freqüência dos mesmos, havendo uma 
tendência da dispersão diminuir ao se considerar o efeito da interação solo x estrutura. O autor 
salienta que a simples comparação das dispersões pode levar a erros se seus valores médios 
não tiverem a mesma ordem de grandeza.  

A Figura 3b ilustra que a curva do desvio padrão dos recalques medidos é bastante 
inferior às curvas correspondentes aos recalques estimados. De fato, a Figura 3c revela esta 
mesma tendência para o coeficiente de variação dos recalques.  

Cabe observar que a aplicação do método Aoki-Lopes (1975) considerando as sapatas 
isoladas e a influência de todas as sapatas do grupo mostra que, em termos de recalque médio 
total, a influência das sapatas vizinhas foi da ordem de grandeza do efeito das sapatas isoladas 
e que a consideração desta influência aproximou o coeficiente de variação do recalque 
estimado ao coeficiente de variação do recalque medido. Esta observação revela a ocorrência 
de dois fatores que condicionam a dispersão dos recalques, ou o coeficiente de variação: a 
influência do recalque do conjunto das fundações no recalque observado em cada pilar e a 
influência da interação solo x estrutura. Embora o coeficiente de variação dos recalques 
estimados por Aoki-Lopes (1975) considerando o efeito do grupo se aproxime da curva dos 
recalques medidos, não se observa ainda, nos valores estimados, a redução brusca do 
coeficiente de variação com o avanço da obra (com o aumento da rigidez da estrutura). 

 
 

6. AJUSTE DOS PARÂMETROS DE COMPRESSIBILIDADE DOS SOLOS 
 
O ajuste foi procedido pela comparação dos recalques absolutos médios previstos e 

medidos nas diversas etapas, objetivando melhorar o modelo representativo tensão x 
deformação do solo e permitir uma interpretação mais real da interação solo x estrutura.  
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Figura 3 – Comparação entre recalques medidos e estimados sem a interação solo x estrutura 
e utilizando módulos de compressibilidade do solo propostos pelos diferentes autores. 

 
Foram estabelecidas correlações entre os recalques medidos e estimados nas várias 

etapas construtivas de forma a corrigir os recalques estimados para que os mesmos 
convergissem, nas várias etapas, para os valores experimentais. No caso do método de 
Schmertmann et al. (1978) o módulo de compressibilidade foi afetado de um fator 
multiplicativo de cerca de 2. No método de Barata (1984) o módulo de compressibilidade 
apresentou um fator multiplicativo de cerca de 1,7. No método de Aoki-Lopes (1975) 
considerando as fundações isoladas chegou-se a um fator corretivo de 0,9, enquanto que no 
caso do grupo este fator foi também igual a 1,7. 

Os valores estatísticos dos recalques estimados pelos diversos métodos, agora 
contemplados com o ajuste dos módulos, são comparados aos correspondentes valores 
estatísticos das medições experimentais. Os resultados são resumidos na Figura 4. 

A Figura 4a mostra que, uma vez ajustados os módulos de compressibilidade do solo, 
todos os métodos se mostram equivalentes. A média dos recalques medidos também revelou o 
mesmo comportamento dos recalques estimados durante todo o carregamento, até a etapa 6. 
Durante o carregamento, os registros experimentais revelaram um comportamento 
aproximadamente elástico, similar ao estimado. Da etapa 6 à etapa 7 houve um pequeno 
acréscimo de carga, já que a obra estava em acabamento. Todavia, os recalques medidos 
apresentaram um acréscimo mais significativo que o esperado.  
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Figura 4 – Comparação similar à anterior, mas com módulos de compressibilidade ajustados. 
 

As Figuras 3c e 4c revelam curvas correspondentes aos coeficientes de variação 
praticamente sem alteração. Verifica-se também que embora o recalque estimado pelo método 
de Aoki-Lopes (1975) após o ajuste dos parâmetros do solo apresente comportamento médio 
semelhante, com ou sem o efeito das fundações vizinhas, o coeficiente de variação do método 
Aoki-Lopes (1975) considerando o efeito do grupo continua sendo o mais próximo do 
medido. Tal fato revela a importância da influência dos pilares vizinhos na estimativa do 
recalque na vertical de cada um dos pilares.  

 
 

7. REANÁLISE DA ESTRUTURA 
 
Na primeira etapa da análise da estrutura, a distribuição das cargas nos diversos pilares 

foi procedida com base na premissa de apoios indeslocáveis. Uma vez que durante o 
carregamento da estrutura a comparação entre recalques medidos e estimados indicou um 
comportamento médio de natureza elástica, os apoios foram, então, simulados por molas, com 
rigidezes avaliadas pela expressão 1. 

i

i
i w

P
K =         (1) 

Ki é a constante de mola representativa da fundação i; Pi a carga transmitida à 
fundação i e wi o recalque estimado na fundação para a carga Pi. 

 A estrutura foi re-analisada, para as diversas etapas construtivas contempladas com a 
instrumentação, considerando os apoios deslocáveis. Os recalques foram re-avaliados, para as 
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novas cargas obtidas nos diferentes pilares, em iterações sucessivas, até uma convergência 
satisfatória dos recalques e das cargas nas fundações. 

Para a definição das rigidezes das molas dos diversos apoios nas sucessivas análises, 
considerou-se a carga correspondente à análise precedente e o recalque estimado, para esta 
carga, com os módulos de elasticidade ajustados e com o emprego apenas do método de Aoki-
Lopes (1975), considerando o efeito do carregamento de todas as sapatas na avaliação dos 
recalques na vertical de cada um dos apoios.  

As diferenças mais sensíveis entre as cargas nos pilares obtidas da re-análise e as 
obtidas originalmente ocorreram nas etapas inicias da obra, chegando a 40% da carga 
determinada no caso de apoios indeslocáveis. Nas etapas seguintes ocorreu uma menor 
redistribuição de cargas, comprovando um aspecto observado na prática de fundações: os 
primeiros pavimentos são os responsáveis pela maior redistribuição das cargas (e, 
conseqüentemente, maiores danos decorrentes dos recalques diferenciais). Isto explica 
também a redução brusca no coeficiente de variação dos recalques nas etapas iniciais. 

As Figuras 5a e 5b indicam o percentual de pilares com acréscimo, decréscimo e 
manutenção dos carregamentos na re-análise da estrutura, em relação à hipótese dos apoios 
indeslocáveis. Na Figura 5a são apresentados os resultados dos pilares da periferia da obra, 
enquanto a Figura 5b apresenta o comportamento para os pilares centrais. Procurou-se 
determinar a porcentagem de pilares de cada grupo com sobre-carregamento, alívio e 
manutenção da carga, em cada etapa de instrumentação. Observa-se que no caso dos pilares 
periféricos houve uma predominância de sobrecarga em 70% dos pilares, enquanto nos pilares 
centrais houve predominância de alívio em 60% do total dos pilares. 

 
 

8. UNIFORMIZAÇÃO DOS RECALQUES 
 
Após os ajustes nos parâmetros do solo do item VI, os recalques médios previstos e 

medidos se aproximaram, revelando uma representatividade satisfatória do modelo tensão x 
deformação do terreno. Porém, o coeficiente de variação manteve-se inalterado com o ajuste, 
uma vez não ter sido ainda considerada, no item VI, a interação solo x estrutura. 

As Figuras 6a, 6b e 6c representativas das médias, desvios padrão e coeficientes de 
variação dos recalques estimados são agora apresentadas juntamente com as curvas 
correspondentes aos recalques medidos, contemplando os resultados da interação solo 
estrutura. As estimativas de recalque foram re-avaliadas sucessivamente para as novas cargas, 
após três re-análises da estrutura (três iterações do processo), até convergência das cargas e 
recalques em iterações sucessivas.  

Comparando-se as Figuras 4c e 6c, observa-se que a forma da curva do coeficiente de 
variação dos recalques estimados na Figura 6c se aproximou muito mais da forma da curva 
correspondente às medições experimentais do que na Figura 4c. A Figura 4 inclui o ajuste dos 
parâmetros do solo nos recalques estimados, mas não contempla a interação solo x estrutura. 
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Figura 5 – Acompanhamento de acréscimos e alívios de carga nos pilares, em termos 
percentuais. 
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Figura 6 – Comparação entre recalques medidos e estimados considerando-se a interação solo 
x estrutura e os módulos de compressibilidade do solo ajustados 
 

Na Figura 6c, o coeficiente de variação dos recalques medidos parte de 30%, no início 
do carregamento, com uma redução acentuada da primeira para a segunda etapa, caindo a 
10% já para a segunda série de leituras e mantendo-se praticamente neste patamar nas leituras 
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posteriores. A curva do coeficiente de variação dos recalques estimados apresenta a mesma 
forma, mas com queda de apenas 10%, de 30% para 20%. 

É interessante notar que a redução significativa do coeficiente de variação dos 
recalques medidos e estimados ocorreu nas etapas iniciais da obra, ocasião em que foram 
observadas também as maiores redistribuições das cargas nas re-análises da estrutura. 

Cabe destacar que o modelo numérico estrutural em elementos finitos considera o 
comportamento linear elástico da estrutura. O concreto não é um material com 
comportamento elástico linear, apresentando ainda características de deformação lenta que 
poderão, eventualmente, vir a explicar a redução ainda mais brusca do coeficiente de variação 
dos recalques medidos com o carregamento da estrutura. 

Os valores dos recalques distorcionais estimados e os obtidos da instrumentação foram 
todos bastante reduzidos, inferiores a 1/300, limite a partir do qual deve-se esperar as 
primeiras trincas em paredes de alvenaria, Bjerrum (1963). De fato, a pressão admissível 
utilizada nas sapatas, 0,2 MPa, foi bastante conservativa. 
 

 
9. CONCLUSÕES 

 
O trabalho ilustra um caso de obra com recalques monitorados desde o início da 

construção e analisa a interação solo x estrutura. Destacam-se as seguintes conclusões: 
i) O modelo numérico da estrutura com apoios rígidos apresenta distribuição de cargas 

razoavelmente diferente da apresentada no projeto do calculista. Tal fato foi atribuído à 
concepção estrutural atípica, com balanços expressivos e pavimentos com plantas de forma 
distintas. Em tais situações, modelos simplificados utilizados na prática podem não 
representar de forma adequada o comportamento de tais estruturas. 

ii) Os recalques estimados se mostraram conservativos. Os módulos de 
compressibilidade sugeridos pelos diversos autores podem ser, portanto, ajustados por fatores 
corretivos. 

iii) A análise da estrutura em apoios elásticos revelou uma maior redistribuição das 
cargas, indicando ainda que os primeiros pavimentos são os responsáveis pela maior 
redistribuição das cargas na estrutura. 

iv) A análise da redistribuição das cargas em planta mostrou uma tendência 
significativa de transferência de carga para os pilares periféricos e de alívio para os pilares 
centrais. 

v) As re-análises sucessivas revelaram a redução do coeficiente de variação dos 
recalques estimados com o carregamento da estrutura, notadamente nas três etapas iniciais, 
responsáveis pelas maiores faixas de redistribuição de cargas. Conseqüentemente, a forma da 
curva do coeficiente de variação dos recalques estimados se aproximou da curva 
correspondente aos recalques medidos. 

vi) Os recalques distorcionais, tanto medidos como estimados, foram muito reduzidos, 
indicando que a pressão admissível de 0,2 MPa, adotada nesta obra, foi conservativa.  
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