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Resumo da Dissertação apresentada ao PPGECEA/UEFS como parte dos requisitos 

necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.) 

 

MODELAGEM COMPUTACIONAL DA INTERAÇÃO SOLO-ESTRUTURA, 

CONSIDERANDO O COMPORTAMENTO NÃO LINEAR DO SOLO 

 

João Vitor Figueiredo de Matos 

 

Setembro/2019 

 

Orientadora: Maria do Socorro Costa São Mateus 

Coorientador: Geraldo José Belmonte dos Santos 

Programa: Engenharia Civil e Ambiental 

 

Grande parte dos projetos estruturais e de fundações são concebidos sem que seja levado 

em consideração a modelagem mais realista da interação solo-estrutura, incluindo o 

complexo comportamento geomecânico do solo. O presente trabalho traz a modelagem e 

o estudo de uma edificação em alvenaria estrutural com fundação superficial do tipo 

radier em concreto armado, considerando o comportamento não linear do solo 

(elastoplasticidade) e da alvenaria estrutural (elasticidade). Todo o conjunto estrutura-

fundação-solo foi modelado no software Ansys, que é baseado no método dos elementos 

finitos considerando os carregamentos usuais de projeto estrutural. Foram aplicados três 

modelos para a análise da interação solo-estrutura, o que considera os apoios 

indeslocáveis (AF), apoio em base elástica (AE) e o terceiro que considera o solo como 

um meio contínuo elastoplástico utilizando o modelo Cam Clay Modificado (AP). O 

processo de validação da modelagem do solo foi realizado, utilizando-se de resultados de 

provas de carga sobre placa e de ensaios de compressão triaxial. Para os recalques, o 

modelo AP forneceu diferenças relativas de 33,3 %, para mais, quando comparado aos 

valores do modelo AE. Não houve comparação com o modelo AF, já que ele não 

considera recalques. Para as tensões na estrutura, as diferenças relativas no modelo AP 

atingem 58,2 % do valor encontrado no modelo AE e chegam a 88,9 % quando comparado 

ao modelo AF. De acordo com os recalques, observa-se que a superfície formada no 

modelo AP tem seus valores máximos no centro da edificação, enquanto o modelo AE 
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apresenta seus valores máximos de recalques nas laterais, sendo que há coerência na 

superfície formada encontrada quando utilizado o modelo elastoplástico. 

 

Palavras-chave: Interação solo-estrutura, plasticidade, Cam Clay Modificado, alvenaria 

estrutural.  
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Abstract of Dissertation presented to PPGECEA/UEFS as a partial fulfillment of the 

requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.) 

 

COMPUTER MODELING OF SOIL-STRUCTURE INTERACTION, 

CONSIDERING NONLINEAR SOIL BEHAVIOR 

 

João Vitor Figueiredo de Matos 

 

September/2019 

 

Advisor: Maria do Socorro Costa São Mateus 

Advisor: Geraldo José Belmonte dos Santos 

Department: Civil and Environmental Engineering 

 

Most structural and foundation projects are designed without taking into account the most 

realistic modeling of the soil-structure interaction, including the complex geomechanical 

behavior of the soil. This work presents the modeling and study of a building in structural 

masonry with a radier-type reinforced concrete foundation, considering the non-linear 

behavior of the soil (elastoplasticity) and structural masonry (elasticity). The entire 

structure-foundation-soil set was modeled on the Ansys software, which is based on the 

finite element method considering the usual structural design loads. Three models were 

applied for the analysis of the soil-structure interaction, which considers the non-

exchangeable supports (AF), support on an elastic base (AE) and the third that considers 

the soil as a continuous elastoplastic medium using the Modified Cam Clay model (AP). 

The process of validation of the soil modeling was carried out, using results of load tests 

on plates and triaxial compression tests. For settlements, the AP model provided relative 

differences of 33.3% up, when compared to the values of the AE model. There was no 

comparison with the AF model, as it does not consider settlements. For stresses in the 

structure, the relative differences in the AP model have reached 58.2% of the value found 

in the AE model and reached 88.9% when compared to the AF model. According to the 

settlements, it is observed that the surface formed in the AP model has its maximum 

values in the center of the building, while the AE model presents its maximum settlement 
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values on the sides, so there is consistency in the shape found when using the model 

elastoplastic. 

 

Keywords: soil-structure interaction, plasticity, Modified Cam Clay, structural masonry. 

  



x 

 

LISTA DE FIGURAS  

Figura 1 - Concepção dos projetos estruturais e de fundações ....................................... 21 

Figura 2 – Impacto da sequência construtiva nos recalques ........................................... 24 

Figura 3 - a) condição de apoio fixo, b) solo de Winkler, c) fundação em estacas ........ 25 

Figura 4 - Movimentos das fundações ............................................................................ 29 

Figura 5 - Valores limites para a rotação relativa ........................................................... 29 

Figura 6 - Representação do modelo de Kelvin (mola-amortecedor em paralelo) ......... 32 

Figura 7 - Definição da inclinação M da linha de estado crítico .................................... 41 

Figura 8 - Ensaio de compressão isotrópica ................................................................... 42 

Figura 9 - Superfície de plastificação do Cam Clay Original......................................... 45 

Figura 10 - Superfície de plastificação do Cam Clay Modificado ................................. 45 

Figura 11 - Planta de locação das paredes de alvenaria ................................................. 49 

Figura 12 - Modelo estrutural do prédio em alvenaria e fundação em radier ................ 50 

Figura 13 - Curvas tensão desviatória x deformação axial ............................................. 53 

Figura 14 - Curva Tensão x Recalque do ensaio de prova de carga sobre placa............ 54 

Figura 15 - Corpo de prova utilizado nas simulações .................................................... 56 

Figura 16 - Influência do índice de vazios inicial na curva tensão desviatória x deformação 

axial ................................................................................................................................ 58 

Figura 17 - Influência do parâmetro de endurecimento na curva tensão desviatória x 

deformação axial............................................................................................................. 59 

Figura 18 - Influência do parâmetro λ na curva tensão desviatória x deformação axial 60 

Figura 19 - Influência do parâmetro κ na curva tensão desviatória x deformação axial 61 

Figura 20 - Influência do parâmetro M na curva tensão desviatória x deformação axial62 

Figura 21 - Curva tensão desviatória x deformação axial para a tensão confinante de 20 

kPa .................................................................................................................................. 63 

Figura 22 - Curva tensão desviatória x deformação axial para a tensão confinante de 60 

kPa .................................................................................................................................. 64 

Figura 23 - Curva tensão desviatória x deformação axial para a tensão confinante de 100 

kPa .................................................................................................................................. 64 

Figura 24 - Modelagem do ensaio de prova de carga sobre placa .................................. 66 

Figura 25 - Resultado da simulação de prova de carga sobre placa com parâmetros do 

ensaio de compressão triaxial para tensão confinante de 20 kPa ................................... 67 



xi 

 

Figura 26 - Resultado da simulação de prova de carga sobre placa com parâmetros do 

ensaio de compressão triaxial para tensão confinante de 60 kPa ................................... 67 

Figura 27 - Resultado da simulação de prova de carga sobre placa com parâmetros do 

ensaio de compressão triaxial para tensão confinante de 100 kPa ................................. 68 

Figura 28 - Simulação AF: Tensões ............................................................................... 70 

Figura 29 - Simulação AF: Deslocamentos verticais ?? ................................................. 71 

Figura 30 - Simulação AF: Deformações ....................................................................... 72 

Figura 31 - Gráfico σ x kv ............................................................................................... 74 

Figura 32 - Gráfico σ x kv com os valores corrigidos e do ensaio com a fundação ........ 76 

Figura 33 - Simulação AE: Tensões Normais ................................................................ 79 

Figura 34 - Simulação AE: Deslocamentos Verticais .................................................... 80 

Figura 35 - Simulação AE: Deformações ....................................................................... 81 

Figura 36 – Modelo para análise AP .............................................................................. 82 

Figura 37 - Simulação AP: Tensões Normais ................................................................ 83 

Figura 38 - Simulação AP: Deslocamentos Verticais .................................................... 84 

Figura 39 - Simulação AP: Deformações Específicas .................................................... 85 

Figura 40 - Superfície de recalques para o modelo AE .................................................. 88 

Figura 41 - Superfície de recalques para o modelo AP .................................................. 89 

Figura 42 - Superfície de recalques para o modelo AE com kv = 0,001 N/mm³ ............ 90 

Figura 43 - Superfície de recalques para o radier com diferentes valores de kv ............. 91 

Figura 44 – Fachada utilizada nos estudos das tensões .................................................. 92 

Figura 45 – Tensões na fachada lateral da edificação para o modelo AF ...................... 93 

Figura 46 - Tensões na fachada lateral da edificação para o modelo AE (kv = 0,0016 

N/mm³) ........................................................................................................................... 94 

Figura 47 - Tensões na fachada lateral da edificação para o modelo AE (kv = 0,001 

N/mm³) ........................................................................................................................... 95 

Figura 48 - Tensões na fachada lateral da edificação para o modelo AE (kv variado) ... 96 

Figura 49 - Tensões na fachada lateral da edificação para o modelo AP ....................... 97 

Figura 50 – Distribuição das tensões normais para o modelo AP .................................. 98 

 

  



xii 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Número de elementos e nós – Edificação ..................................................... 51 

Tabela 2 - Resumo dos dados de entrada para os elementos estruturais ........................ 51 

Tabela 3 - Resumo da Análise Granulométrica .............................................................. 52 

Tabela 4 - Limites de Liquidez, de Plasticidade e Índice de Plasticidade ...................... 52 

Tabela 5 - Número de elementos e nós – corpo de prova ensaio de compressão triaxial

 ........................................................................................................................................ 56 

Tabela 6 - Valores iniciais utilizados na parametrização ............................................... 57 

Tabela 7 - Coeficientes de Poisson típicos ..................................................................... 57 

Tabela 8 - Parâmetros do Cam Clay Modificado utilizados nas simulações.................. 65 

Tabela 9 - Número de elementos e nós – prova de carga sobre placa ............................ 66 

Tabela 10 - Valores do kv do ensaio de prova de carga sobre placa ............................... 73 

Tabela 11 - Valores de kv corrigidos N/mm³ .................................................................. 76 

Tabela 12 - Resumo dos dados de entrada para o mmodelo (AE) ................................. 78 

Tabela 13 - Número de elementos e nós – Edificação e solo ......................................... 82 

Tabela 14 – Valores dos dados do ponto de monitoramento .......................................... 86 

Tabela 15 - Diferença relativa dos principais dados obtidos nas simulações ................. 86 

Tabela 16 - Valores de kv relativos ao estudo do recalque diferencial ........................... 91 

 

  



xiii 

 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 - Dificuldades da modelagem da interação solo-estrutura .............................. 23 

Quadro 2 - Modelos constitutivos elásticos, hipoelásticos e quase-lineares .................. 33 

Quadro 3 - Modelos constitutivos elastoplásticos básicos ............................................. 35 

Quadro 4 - Modelos constitutivos elastoplásticos avançados ........................................ 37 

Quadro 5 - Resultado da Parametrização ....................................................................... 62 

 

  



xiv 

 

LISTA DE SÍMBOLOS 

 

AF – Apoio Fixo. 

AE – Apoio Elástico 

AP – Apoio Elastoplástico. 

δ – Recalque diferencial. 

l – Distância relativa entre dois pontos. 

Δ – Recalque diferencial entre duas fundações não sucessivas. 

L – Distância entre fundações não sucessivas. 

σ – Tensão. 

p – Tensão efetiva média. 

q – Tensão desviatória. 

εv – Deformação volumétrica. 

εs – Deformação cisalhante ou desviatória. 

e – Índice de vazios. 

W – Trabalho plástico dissipado. 

M – Constante de fricção do modelo cam clay modificado. 

Φ – Ângulo de atrito efetivo. 

λ – Inclinação da reta de compressão virgem do ensaio de compressão isotrópica. 

κ – Inclinação da reta de descompressão e recompressão do ensaio de compressão 

isotrópica. 

ψ – A inclinação da superfície de escoamento do modelo cam clay modificado. 

η – Razão entre a tensão efetiva média p e a tensão desviatória q. 

p0 – Parâmetro de endurecimento do modelo cam clay modificado. 

Cc – Índice de compressão. 

Cs – Índice de recompressão. 

ν – Coeficiente de Poisson. 

fck – Resistência característica do concreto. 

fbk – Resistência característica do bloco de concreto. 

fpk – Resistência característica da parede de blocos de concreto. 

E – Módulo de deformação longitudinal. 

kv – Coeficiente de reação vertical. 

kv,B – Coeficiente de reação vertical relativo à fundação. 

kv,b – Coeficiente de reação vertical relativo ao ensaio de carga sobre placa. 



xv 

 

B – Menor dimensão da fundação. 

b – Menor dimensão da placa do ensaio de carga sobre placa. 

n – coeficiente que varia entre 0,5 e 0,7. 

Is,B – Fator de forma da fundação. 

Is,b – Fator de forma da placa. 

R – Largura de influência das cargas no radier. 

t – Espessura da placa de fundação. 

D – Recalque ou deslocamento. 

 

  



xvi 

 

SUMÁRIO 

1 Introdução............................................................................................................ 18 

1.1 Objetivos ................................................................................................... 20 

1.1.1 Objetivo Geral ................................................................................. 20 

1.1.2 Objetivos Específicos ...................................................................... 20 

2 Referencial Teórico ............................................................................................. 21 

2.1 Interação Solo-Estrutura ........................................................................... 21 

2.2 Alvenaria Estrutural .................................................................................. 27 

2.2.1 Características do Sistema Estrutural .............................................. 27 

2.2.2 Fissuração da Alvenaria ................................................................... 27 

2.3 Modelos Usados nas Análises de Solos .................................................... 31 

2.4 Cam Clay Modificado .............................................................................. 40 

3 Metodologia ........................................................................................................ 47 

3.1 Modelos e Simulações Realizadas ............................................................ 48 

3.1.1 O CONJUNTO ESTRUTURAL ESTUDADO ............................... 48 

3.2 Estudo do Solo .......................................................................................... 52 

3.2.1 Parâmetros do Solo .......................................................................... 54 

3.3 Estudo dos Parâmetros do Modelo CAM CLAY Modificado ................. 56 

3.3.1 Índice de vazios inicial (e0) .............................................................. 57 

3.3.2 Parâmetro de Endurecimento (P0) ................................................... 58 

3.3.3 Estudo do Parâmetro λ ..................................................................... 59 

3.3.4 Estudo do Parâmetro κ ..................................................................... 60 

3.3.5 Estudo do Parâmetro M ................................................................... 61 

3.4 Obtenção das Curvas Tensão x Deformação ............................................ 63 

3.4.1 Simulação do Ensaio de Compressão Triaxial ................................ 63 

3.4.2 Simulação dos Ensaios de Prova de Carga Sobre Placa .................. 65 

3.5 Modelos Estudados na Interação Solo-Estrutura ...................................... 69 

3.5.1 Modelo de Apoio Fixo (AF) ............................................................ 69 

3.5.2 Modelo de Apoio Elástico (AE) ...................................................... 72 

3.5.3 Modelo de Apoio Elastoplástico (AP) ............................................. 81 

4 Análise dos Resultados........................................................................................ 87 



xvii 

 

4.1 Estudo dos recalques ................................................................................ 87 

4.1.1 Modelo elástico com variação de kv................................................. 90 

4.2 Estudo das Tensões ................................................................................... 92 

4.2.1 Tensões no Modelo AF .................................................................... 92 

4.2.2 Tensões no Modelo AE ................................................................... 93 

4.2.3 Tensões no Modelo AP .................................................................... 96 

5 Conclusões .......................................................................................................... 99 

Sugestões para Pesquisas Futuras ..................................................................... 101 

6 Referências ........................................................................................................ 102 

 

 



18 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A engenharia estrutural tem realizado análise da interação solo-estrutura de 

edificações, adotando a hipótese de apoios indeslocáveis e totalmente rígidos, devido à 

dificuldade em considerar uma análise mais realista sobre apoios elásticos. Porém, com 

o avanço no desenvolvimento da tecnologia da computação, os microcomputadores 

ficaram mais sofisticados e com uma capacidade de processamento muito superior aos 

primeiros, tornando possível uma análise mais próxima da realidade. 

A NBR 16055 (ABNT, 2012) prevê a modelagem estrutural da interação solo-

estrutura em casos nos quais a edificação tenha mais de cinco pavimentos, considerando 

a deformabilidade da fundação, e estabelece que deve ser considerado, ao menos, o 

modelo de molas discretas independentes em diversos pontos da fundação. Ela ainda 

torna obrigatória a consideração da interação solo-estrutura para os casos de fundação em 

níveis diferentes. 

Entretanto, as normas NBR 6118 (ABNT, 2014) e NBR 6122 (ABNT, 2010) 

fazem apenas uma pequena citação bastante clara de que a decisão de realizar a análise 

da interação solo-estrutura é do projetista, sem indicar casos em que seria obrigatório. E 

a NBR 15961 (ABNT, 2011) é completamente omissa com relação ao assunto. 

Com o acesso a recursos computacionais mais modernos, a análise da interação 

solo-estrutura pode ser feita utilizando modelos mais complexos, que abordam 

comportamentos antes sem solução nos modelos antigos, fazendo com que os resultados 

da simulação computacional se aproximem tanto quanto possível do comportamento real 

para os recalques sofridos pela fundação e para a redistribuição dos esforços na 

superestrutura. Este aspecto é particularmente relevante para edificações em alvenaria 

estrutural. 

A alvenaria estrutural é um sistema que tem um comportamento frágil na ruptura 

em comparação com o sistema convencional em concreto armado. Sendo assim, na 

ocorrência de deslocamentos que porventura ocorram no solo, a alvenaria sofrerá os 

efeitos de forma mais intensa, causando danos notáveis em seus elementos constituintes. 

É, portanto, necessário um conhecimento maior com relação ao comportamento do 

conjunto estrutura-solo e sobre a consideração com relação aos deslocamentos e previsões 

dos efeitos causados pela movimentação do solo na superestrutura. 

O modelo convencionalmente utilizado na análise da interação solo-estrutura é a 

hipótese de Winkler, ou modelo de molas discretas, que é um modelo baseado na 
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elasticidade e não consegue prever algumas propriedades do solo, como o seu 

comportamento plástico, ou seja, a característica de deformar permanentemente, sem 

retornar ao estado inicial, quando submetido a um ciclo de carregamento e 

descarregamento. 

Trabalhos onde são realizadas análises da interação solo-estrutura de forma não 

linear têm o objetivo de conferir os efeitos das ações dinâmicas nas estruturas, porém, no 

Brasil são poucos os lugares onde é possível analisar esse fenômeno. 

Com o avanço no desenvolvimento de modelos elastoplásticos, inicialmente 

desenvolvidos para metais, surgiram diversos modelos que prometiam simular o 

comportamento tensão x deformação dos solos. Nesse contexto, surgiu o modelo Cam 

Clay proposto inicialmente por Roscoe e Schofield (1958), para previsão do 

comportamento de argilas, porém, devido a problemas na sua capacidade de previsão das 

deformações do solo, foi ajustado para o Cam Clay Modificado por Roscoe e Burland 

(1968), tornando-se uma ferramenta com grande capacidade para simular o solo. 

A análise da deformação do solo através de modelos elastoplásticos é uma prática 

não corriqueira na engenharia civil, porém, após o surgimento de softwares como o 

Ansys, que é baseado no método dos elementos finitos, esse processo se tornou mais 

acessível, podendo ser realizado mais facilmente, pois no próprio programa é possível 

utilizar alguns modelos constitutivos e, até implementá-los. No entanto, ainda assim, esta 

é uma análise de complexa execução. 

Este trabalho foi desenvolvido de forma a simular computacionalmente o 

comportamento da interação solo-estrutura, via elementos finitos, de uma edificação em 

alvenaria estrutural sobre fundação rasa e o solo como meio contínuo, utilizando o modelo 

constitutivo elastoplástico Cam Clay Modificado. Essa simulação buscou obter o 

comportamento do solo e do conjunto estudado o mais próximo possível da realidade, 

comparando-se com resultados obtidos para os modelos de apoios fixos e apoios elásticos.  

  



20 

 

 

1.1 OBJETIVOS  

1.1.1 Objetivo Geral 

Analisar o comportamento da interação solo-alvenaria estrutural, utilizando o 

método dos elementos finitos e considerando o solo como meio contínuo elastoplástico, 

visando avaliar o grau de assertividade de modelos mais simples como apoios fixos e 

molas elásticas discretas. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

1 - Compreender e aplicar a modelagem em elementos finitos para edificação em 

alvenaria estrutural, utilizando o software ANSYS. 

2 - Calibrar as equações dos modelos constitutivos para solos e identificar suas 

limitações, principalmente do modelo Cam Clay Modificado, a partir de resultados de 

prova de carga sobre placa (curva carga-recalque) e de ensaios de compressão triaxial de 

um solo. 

3 - Realizar o estudo paramétrico do modelo Cam Clay Modificado, avaliando a 

influência dos seus parâmetros de entrada no comportamento tensão x deformação do 

solo. 

4 - Estimar o valor do coeficiente de reação vertical do solo (kv), a partir do ensaio 

de prova de carga sobre placa e utilizar na modelagem, para comparação com o modelo 

Cam Clay Modificado calibrado. 

5 - Analisar as diferenças entre os recalques e as tensões na estrutura em alvenaria 

estrutural e no solo, encontrados nas simulações utilizando as diferentes representações 

na interação. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Uma revisão bibliográfica foi realizada envolvendo os elementos que integram a 

interação solo-estrutura, ou seja, a infraestrutura e a superestrutura, verificando como essa 

análise vem sendo realizada pelos profissionais e pesquisadores e quais os modelos para 

simulação de solos são mais utilizados para a previsão do comportamento tensão x 

deformação. 

2.1 INTERAÇÃO SOLO-ESTRUTURA 

São poucos os casos de projetos de edificações no Brasil onde foi considerada a 

interação solo-estrutura, juntamente com o estudo dos seus efeitos nos sistemas 

estruturais e de fundações. O projeto estrutural é elaborado considerando os apoios 

indeslocáveis, enquanto o projeto de fundações se desenvolve a partir das cargas nos 

apoios fornecidas pelo projetista estrutural, não havendo qualquer acoplamento entre os 

dois comportamentos (estrutural e geotécnico) (GUSMÃO, 1990a). A Figura 1 

exemplifica como é realizada essa concepção de projeto atualmente, e que mantém o 

mesmo padrão de 30 anos atrás. 

Figura 1 - Concepção dos projetos estruturais e de fundações 

 

Fonte: Gusmão (1990a) 
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Burland et al. (1977) citam que se deve evidenciar os dois passos mais importantes 

na análise da interação solo-estrutura, o primeiro é o cálculo estimado dos valores dos 

recalques das fundações, sendo esta informação utilizada para a escolha do modelo de 

fundação que será adotado, e o segundo passo é a avaliação da distribuição das cargas na 

superestrutura. 

Gusmão e Gusmão Filho (1990b) avaliaram os efeitos da interação solo-estrutura 

de um edifício residencial construído no bairro Boa Viagem, em Recife, onde foram 

instalados alguns aparatos para medição de recalques. A estrutura era em concreto armado 

com quinze pavimentos e fundações rasas tipo sapata. Considerando que as cargas 

diminuem sobre os pavimentos mais altos, foi construído um conjunto de vigas no 

pavimento térreo para promover uma amarração mais resistente entre os pilares, 

reduzindo a movimentação relativa entre eles e, consequentemente, os recalques. Os 

resultados encontrados, devido à instrumentação, mostraram que houve uma 

redistribuição no carregamento dos pilares devido à interação solo-estrutura, ou seja, os 

pilares que têm a tendência de recalcar mais sofrem redução de carga enquanto os que 

tendem a recalcar menos sofrem acréscimo de carga. Em relação aos recalques 

diferenciais, os autores observaram que houve uma diminuição da ordem de 30%. 

Fonte et al. (1994) realizaram o estudo da interação solo-estrutura através da 

simulação computacional de um edifício de quatorze pavimentos, que foi construído em 

Recife sobre fundações superficiais tipo sapatas, assentes em solo granular. Os autores 

utilizaram o método dos elementos finitos, sendo o modelo adotado para a estrutura o 

tridimensional completo, com carregamentos graduais e instantâneos, considerando o 

comportamento linear elástico para as fundações. Os resultados da simulação foram 

comparados com medições feitas durante e após a construção da superestrutura, levando-

os à conclusão de que o modelo que não considera a interação solo-estrutura e 

carregamento instantâneo superestima os recalques diferenciais. Entretanto, quando a 

rigidez total da estrutura foi considerada nos cálculos, situação que não acontece nos 

estágios iniciais da construção, o modelo que considera a interação solo-estrutura com 

carregamento instantâneo acabou subestimando os recalques. Já os modelos que 

consideram o carregamento gradual, ou seja, o enrijecimento da estrutura acontece ao 

longo da sua construção, e a interação solo-estrutura tiveram resultados muito 

satisfatórios comparativamente às medições realizadas na construção. 

Gusmão e Gusmão Filho (1994) apresentaram algumas dificuldades por eles 

notadas em relação à modelagem dos elementos que envolvem a interação solo-estrutura 
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que são a superestrutura, infraestrutura e o terreno de fundação. Essas dificuldades são 

mostradas na Quadro 1 em termos qualitativos. 

Quadro 1 - Dificuldades da modelagem da interação solo-estrutura 

Variáveis do Sistema Dificuldades de Modelagem 

Superestrutura 

A sequência de construção 

As propriedades reológicas dos materiais 

O carregamento externo 

Infraestrutura 
Transferência de carga ao terreno 

Aspectos de execução 

Terreno de fundação 

Heterogeneidade vertical e horizontal 

Representatividade da prospecção e ensaios 

Influência do tempo nos parâmetros geotécnicos 

Fonte: Gusmão e Gusmão Filho (1994) 

As dificuldades encontradas pelos autores tem relação direta ao contexto 

tecnológico que se encontravam, pois, nos dias atuais, as pesquisas no campo da 

modelagem computacional já tem disponíveis ferramentas muito mais avançadas, como 

computadores mais eficientes e programas muito mais robustos que podem simular os 

mais variados comportamentos, inclusive comportamentos complexos que envolvem a 

interação solo-estrutura. 

Nesse trabalho, os autores Gusmão e Gusmão Filho (1994) realizaram medições 

de recalque em sete prédios com dezessete pavimentos. As medições foram realizadas a 

cada quinze dias em todos os pilares das edificações durante dezoito meses. Eles 

perceberam que durante a construção, as cargas nos pilares cresciam, o que ocasionava 

um aumento do recalque médio. Mas, o aumento da rigidez da estrutura fazia com que os 

recalques ocorressem de maneira mais uniforme, causando uma menor dispersão com 

relação ao valor de recalque médio, como mostra a Figura 2. 
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Figura 2 – Impacto da sequência construtiva nos recalques 

 

Fonte: Gusmão e Gusmão Filho (1994) 

O efeito de suavização da deformada de recalques e minoração da dispersão dos 

resultados dos coeficientes de variação (CV) pode ser observado com o aumento do 

número de pavimentos, principalmente após a construção dos pavimentos iniciais. 

Almeida (2003) utilizou métodos numéricos para a análise da interação solo 

estrutura, empregando o acoplamento entre o método dos elementos de contorno e o 

método dos elementos finitos, sendo o primeiro para simular o solo e as fundações, e o 

último para a simulação dos elementos estruturais. Nesse trabalho o autor considerou a 

heterogeneidade do solo, observando que a abordagem demonstrou ser promissora na 

análise da interação solo-estrutura via ferramentas numéricas. 

Colares (2006) desenvolveu um programa com base no método dos elementos 

finitos, para análise de edifícios em concreto armado sobre fundações superficiais tipo 

sapatas considerando a deformabilidade do solo, que é considerado um meio heterogêneo. 

O programa ISE (Interação Solo-Estrutura) calcula os deslocamentos com base na Teoria 

da Elasticidade, compatibilizando as deformações do solo com a base da sapata, dando 

resultados significativos para problemas relativamente simples. 

Outra contribuição ao estudo da interação solo-estrutura foi dada por Mitropoulou 

(2016), onde ele estuda a fragilidade das estruturas em concreto armado e metálicas 

considerando o efeito dessa interação. Ele utilizou três modelos de fundação, o primeiro 

foi o fixo, onde o solo é indeslocável, o segundo foi utilizando o solo de Winkler e o 

terceiro foi utilizando o método dos elementos finitos para simular o solo e as estacas de 

fundação. Esses modelos são mostrados na Figura 3. 
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Figura 3 - a) condição de apoio fixo, b) solo de Winkler, c) fundação em estacas 

 
 

a) b) 

 

c) 

Fonte: Mitropoulou (2016) 

Mitropoulou (2016) simulou problemas utilizando o software SCADA Pro, 

através de análises estáticas não lineares para o desenvolvimento das curvas de fragilidade 

da estrutura. Destacou-se que, para edifícios de baixa e média elevação, o desempenho 

estrutural não foi afetado pelo sistema de fundação porém para edificações mais altas a 

contribuição passa a ser considerável. 

Araújo Júnior et al. (2019) estudaram a correlação entre a rigidez da fundação de 

um edifício de 60 m de altura com a rigidez de sua estrutura e com o número de estacas. 

Esse estudo foi realizado através da montagem de um vetor de rigidez estrutural e de 

análise de cinco leituras de recalques obtidas por meio de instrumentação. A estrutura foi 

simulada no programa comercial TQS. As comparações entre as rigidezes foram feitas 

usando regressões lineares, sendo que os resultados mostraram que a rigidez da estrutura 

tem correlação máxima de 25,9% com a rigidez da fundação, o que pode ser considerada 

fraca. Porém, a rigidez da fundação apresentou correlação forte com o número de estacas, 

cerca de 89,7%. 
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Corrêa e Falconi (2019) contribuíram no estudo da interação solo-estrutura, 

estudando o comportamento de uma edificação de 60 m de altura e fundação em estacas 

metálicas. Foram realizadas leituras de recalques durante a construção da edificação e 

provas de carga estática nas estacas de fundação para obter o coeficiente de reação vertical 

(kv) em cada bloco de fundação. Nesse trabalho, os autores mostraram que os valores de 

kv são dispersos, ou seja, seu valor pode variar muito em relação às fundações. Os autores 

obtiveram valores de kv com diferenças de até quatro vezes entre blocos com quatro 

estacas e com 14 estacas. 

Silva e Sales (2019) compararam as reações de apoio e recalques de uma estrutura 

hipotética de 50 pavimentos com fundações em radier isolado e estaqueado com e sem a 

interação solo-estrutura (ISE). Para esse estudo, foram utilizados os programas TQS, que 

analisaram a estrutura e o conjunto solo-estrutura através do coeficiente de mola. O 

GARP, que calculou a fundação através do método dos elementos finitos para análise do 

radier e soluções analíticas utilizando a teoria da elasticidade para o solo e estacas. A 

análise da ISE foi realizada através de iterações, obtendo convergência na quinta iteração. 

O modelo que considera a ISE apresentou redução média de 5% nos recalques no centro 

da edificação tanto para o radier isolado quanto para os estaqueados, provocando uma 

redistribuição das reações de apoio. 

Muitos estudos com relação aos efeitos da interação solo-estrutura têm sido 

realizados com análises levando em consideração o método dos elementos finitos, porém 

sem sofisticação nos modelos para previsão do comportamento do solo. Outro ponto 

importante que ainda está em desenvolvimento é a consideração desse efeito em 

edificações cujo sistema estrutural tem ruptura relativamente mais frágil que o sistema 

convencional aporticado, por exemplo os de paredes de alvenaria estrutural. 
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2.2 ALVENARIA ESTRUTURAL 

A alvenaria estrutural se consolidou como elemento construtivo há milhares de 

anos, tendo sido construída, inicialmente, com tijolos de barro ou de pedra, sempre 

projetados de forma empírica pelos primeiros utilizadores dessa técnica. Com o passar do 

tempo, já se podia utilizar cerâmicas, ou seja, materiais terrosos cozidos. As técnicas 

empíricas de projetos em alvenaria se mantiveram até o século 20, onde só recentemente 

houve um grande avanço nos estudos da utilização da alvenaria como elemento estrutural, 

recebendo um tratamento mais científico e tecnológico em sua aplicação, incluindo a 

melhoria na qualidade dos materiais e das técnicas e procedimentos construtivos. 

2.2.1 Características do Sistema Estrutural 

O principal objetivo do sistema em alvenaria estrutural é o de transmitir as cargas 

de compressão, por meio da alvenaria em lugar dos pilares. É indiscutível que existirão 

tensões de tração, porém essas tensões devem ser restritas a alguns pontos particulares da 

estrutura, sem que os seus valores sejam significativamente altos, senão haverá problemas 

técnicos e econômicos, iniciando por fissuras que podem inviabilizar sua utilização. 

O sistema em alvenaria estrutural é composto essencialmente por elementos e 

componentes. Os componentes são as menores partes que integram a estrutura, sendo os 

principais: bloco, junta de argamassa, graute e armadura. Já os elementos são partes da 

estrutura, que são compostas por dois ou mais componentes como: paredes, vergas, vigas, 

pilares e etc., de acordo com a NBR 15961-1 (ABNT, 2011). 

O bloco é o componente responsável pela definição dos atributos de resistência da 

estrutura, sendo os mais utilizados os de concreto e os de cerâmica. A argamassa funciona 

como o agente que solidariza os blocos, transmitindo as tensões entre eles, absorvendo 

pequenas deformações e não possibilitando a passagem de água para o interior da 

edificação. O graute é um concreto que possui agregados de pequenas dimensões, 

possuindo fluidez necessária para o devido preenchimento dos vazios da alvenaria. As 

armaduras são barras de aço, muito utilizadas em estruturas de concreto armado 

(RAMALHO; CORRÊA, 2003). 

2.2.2 Fissuração da Alvenaria 

Apesar de ser um sistema viável técnica e economicamente, a alvenaria estrutural 

requer alguns cuidados especiais com relação a fissuração, pois a cerâmica, o concreto e 
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a argamassa apresentam baixa resistência à tração, por serem materiais frágeis. As 

interfaces entre os blocos e a argamassa constituem uma região com grande probabilidade 

de separação devido à baixa resistência à tração, explicando porque fissuras são um estado 

patológico comum em construções em alvenaria estrutural (HOLANDA JÚNIOR, 2002). 

A argamassa, por ter módulo de elasticidade menor, tende a apresentar 

deformações plásticas muito antes dos blocos, fazendo com que eles sejam submetidos a 

tensões de tração, e a maior parte das deformações da alvenaria antes da ruptura acabam 

ocorrendo na interface entre os dois componentes (MATA, 2011). 

Segundo Holanda Júnior (2002), estruturas em alvenaria estrutural estão mais 

suscetíveis a apresentar fissuras devido a recalques em comparação com estruturas em 

concreto armado ou metálicas. Tais fissuras afetam principalmente a estética, a 

estanqueidade e o conforto dos usuários. Mas, também, podem causar danos estruturais 

caso a edificação não tenha as devidas restrições para evitar a continuidade da propagação 

de fissuras. 

Desde os estudos de Skempton & MacDonald (1956), já foram estabelecidos 

critérios técnicos para o estabelecimento de recalques limites, que têm sido aplicados para 

alvenaria estrutural, uma vez que não existem valores específicos para esse tipo de 

estrutura, os critérios são: aparência, condição de utilização e estabilidade. Os autores 

sugeriram em seu estudo o valor de 1/500 como o limite máximo para as rotações relativas 

δ/l, de forma que não ocorressem fissuras em edificações de forma geral. Rotações 

relativas são a razão entre o recalque diferencial (δ) e a distância entre dois elementos de 

fundação (l) de uma mesma edificação, como mostra a Figura 4. Valores limites foram 

estabelecidos por Skempton & MacDonald (1956), podendo ser encontrados de forma 

resumida em Alonso (2011) como mostra a Figura 5. 
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Figura 4 - Movimentos das fundações 

 

Fonte: Holanda Júnior (2002) 

Figura 5 - Valores limites para a rotação relativa 

 

Fonte: Alonso (2011) 

Os parâmetros Δ e L servem para definir o parâmetro de curvatura, ou razão de 

deflexão Δ/L, que não há um consenso quanto ao limite, que pode variar entre 1/1000 e 

1/3333. O valor de ω representa o movimento de corpo rígido referente ao recalque e à 

rotação do edifício (HOLANDA JÚNIOR, 2002).  
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Com relação aos estudos discutidos, pode-se entender que sistemas em alvenaria 

estrutural podem apresentar alguns problemas, principalmente com relação a fissuração, 

quando os seus apoios são submetidos a deslocamentos provenientes de recalques 

diferenciais. Tal situação que deve ser bem analisada e estudada, levando em 

consideração a interação entre o solo-fundação-estrutura de modo a minimizar os 

problemas que tal situação pode vir a ocasionar. Essa análise requer a utilização de 

modelos mais sofisticados, que consideram os parâmetros de solo e que não considerem 

apoios fixos. 
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2.3 MODELOS USADOS NAS ANÁLISES DE SOLOS 

Medeiros e Eisenstein (1982) utilizaram o modelo elastoplástico Lade, para 

simular o comportamento de solos rijos e, com isso, observaram a potencialidade desse 

modelo, porém a sua implementação ainda era considerada cara em termos 

computacionais, inviabilizando a utilização do modelo em obras geotécnicas naquela 

época. 

Azevedo e Farias (1986) utilizaram um modelo elastoplástico para a previsão do 

comportamento de ensaios de laboratório realizados com areia seca. O modelo utilizado 

foi o de Lade. Segundo os autores, o estado de tensão na ruptura encontrado com o modelo 

de Lade foi comparado com os estados encontrados pelos critérios de Mohr-Coulomb, 

Von-Mises e pelos resultados experimentais, o que os levaram a concluir que a teoria de 

Lade tem condições de modelar importantes características do comportamento da areia 

estudada. 

Gusmão e Gusmão Filho (1990c) apresentaram um modelo simplificado, baseado 

em hipóteses simplificadoras, onde o solo é modelado como um material com 

comportamento elástico linear, e a maior preocupação é a definição da rigidez solo-

estrutura (Kss). 

Almeida e Ruffier (1994) apresentaram um estudo comparativo entre modelos 

elastoplásticos para simular o comportamento do solo, que são os modelos de Von Mises, 

Tresca, Drucker-Prager e de Mohr-Coulomb, que são denominados modelos 

elastoplásticos perfeitos e são utilizados em solos na condição não drenada. Todos esses 

modelos são comparados com os resultados encontrados pela teoria de Terzaghi e com o 

modelo Cam-Clay modificado, que também é utilizado para simular o comportamento 

elastoplástico de solos. As simulações foram realizadas através do método dos elementos 

finitos. Os autores concluíram que de todos os modelos utilizados, apenas o modelo Cam-

Clay modificado consegue simular bem o comportamento drenado e não drenado dos 

solos, sendo ele o que forneceu resultados mais satisfatórios. 

Ramos (1999) fez implementações numéricas utilizando o modelo elastoplástico 

Cam-Clay modificado juntamente com equações de fluência, para expressar o 

comportamento viscoso dos solos argilosos. A deformação do modelo é dada pela soma 

das componentes elástica, plástica e viscosa. Para os problemas simulados, notou-se que 

o modelo forneceu respostas satisfatórias, porém houve problemas na simulação de casos 
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em que havia uma combinação complexa entre os processos de fluência e adensamento, 

não conseguindo atingir resultados coerentes com o estudo de caso realizado. 

Reis (2000) estudou a interação solo-estrutura de um grupo de prédios com 

fundações superficiais sobre argila mole, considerando o comportamento do solo ao longo 

do tempo através do modelo reológico de Kelvin (Figura 6) para considerar o 

adensamento da argila. 

Figura 6 - Representação do modelo de Kelvin (mola-amortecedor em paralelo) 

 

Fonte: Reis (2000) 

Desse estudo, foi possível mostrar a importância da consideração da 

viscoelasticidade do solo na modelagem da evolução dos recalques no tempo. Com essa 

consideração, foi possível obter valores de recalques calculados com diferença de 8% 

com relação aos medidos, porém o autor ressalta as dificuldades de se considerar esse 

tipo de análise, já que a há uma quantidade considerável de variáveis a serem declaradas 

no modelo. 

Pedroso (2002) apresentou um estudo focado em dois modelos constitutivos para 

solos, o Cam-Clay e o modelo de Matsuoka e Nakai, também chamado de Tij-Clay, 

comparando com resultados numéricos e ensaios de compressão triaxial. Com essa 

comparação, pode-se perceber que o modelo Tij-Clay tem boa representatividade, pois, 

foi o modelo que se aproximou mais da resistência obtida nos ensaios de compressão 

triaxial. 

Ibañez (2003) realizou um extenso estudo com relação aos modelos constitutivos 

para solos, dando maior ênfase aos solos não saturados. Um resumo dos principais pontos 

observados pelo autor encontra-se no Quadros 2, 3 e 4. 
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Quadro 2 - Modelos constitutivos elásticos, hipoelásticos e quase-lineares 

MODELO TIPO CARACTERÍSTICAS VANTAGENS DESVANTAGENS 

Elástico 

Linear 

Lei de Hook 

generalizada 

Matriz constitutiva 

constante. Utiliza dois 

parâmetros (solos 

isotrópicos). 

Conservativo. 

Comportamento não 

acoplado em isotropia 

Amplamente 

conhecido e 

utilizado. 

Facilidade de 

implementação 

com baixo esforço 

computacional. 

Útil para 

representar solos 

sob 

descarregamento. 

Representa 

limitadamente o 

comportamento de 

solos, pois, não 

considera 

deformações 

permanentes e a 

dependência da 

trajetória de tensões. 

Elástico Não 

Linear 

Formulação 

de Cauchy 

Definido para diferentes 

graus de não linearidade 

(seis parâmetros para 

modelo do segundo 

grau). Comportamento 

acoplado. Apresenta 

anisotropia induzida pelo 

estado de tensão. 

Pode representar 

adequadamente o 

solo durante 

carregamento 

monotônico ou 

proporcional. 

Capacidade de 

prever o 

fenômeno da 

dilatância. 

Independente da 

trajetória de tensão. 

Não considera 

deformações 

permanentes. Matriz 

não simétrica. 

Parâmetros sem 

sentido físico. 

Hiperelástico 
Formulação 

de Green 

Derivado de 

considerações 

energéticas. Constitui um 

caso particular do 

modelo elástico não 

linear de Cauchy, sendo 

conservativo por 

definição. 

As mesmas do 

modelo elástico 

não linear de 

Cauchy. Matriz 

simétrica, com 

menos parâmetros 

do que os modelos 

de Cauchy de 

mesma ordem. 

Similares às do 

modelo elástico não 

linear de Cauchy. 

Hipoelástico 

Incremental-

mente 

elástico 

globalmente 

plástico. 

Definido para diferentes 

graus (sete parâmetros 

para o modelo de 

primeiro grau). Relação 

constitutiva incremental 

dependente do estado de 

tensão. Anisotropia 

induzida na formulação 

não linear. 

Comportamento 

acoplado. 

Pode reproduzir 

carregamentos 

com 

endurecimento / 

amolecimento e 

descarregamento 

elástico. Leva em 

conta o nível de 

tensão na resposta 

do solo e prevê 

comportamento 

dilatante. 

Sem critério claro 

para distinção entre 

estados de 

carregamento e 

descarregamento. 

Elevado número de 

parâmetros para 

ajustar, sem sentido 

físico. Matriz 

constitutiva não 

simétrica. Grande 

esforço 

computacional. 

Bi-Linear 

Elástico 

linear com 

limite de 

escoamento. 

Inclui critério de 

escoamento. Módulo K 

crescente com a tensão 

de confinamento. 

Módulo G decai para 

valor quase nulo no 

escoamento de materiais 

perfeitamente plásticos. 

Utiliza 4 parâmetros. 

Consegue simular 

rigidez 

dependente da 

tensão de 

confinamento. 

Parâmetros de 

rápida obtenção. 

Fácil de 

implementar, 

resolução 

numérica simples. 

Prevê uma 

descontinuidade 

abrupta na curva de 

resposta do solo entre 

as fases elástica e 

plástica. Considera a 

mesma rigidez para 

casos de 

carregamento e de 

descarregamento. 

K - G 

Incremental-

mente 

elástico, 

Lei de Hooke 

incremental. Inclui o 

efeito não linear através 

Simula o 

comportamento 

não linear do solo, 

O modelo não simula 

amolecimento 

plástico. Pode violar 
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globalmente 

não linear 

com limite 

de 

escoamento. 

da atualização dos 

parâmetros K e G. 

Comportamento 

acoplado. Inclui critério 

de escoamento e 

necessita de 7 

parâmetros do material. 

com rigidez 

dependente da 

tensão de 

confinamento e da 

trajetória de 

tensão. 

Parâmetros de 

fácil obtenção, 

com sentido 

físico. 

a condição de 

continuidade para 

carregamentos 

neutros. 

Hiperbólico 

Incremental-

mente 

elástico com 

critério de 

ruptura de 

Mohr-

Coulomb. 

Relação tensão de 

desvio-deformação axial 

hiperbólica. Inclui o 

efeito não linear na 

definição dos 

parâmetros. Assume 

critério de ruptura de 

Mohr-Coulomb. Permite 

variação de ϕ com a 

tensão de confinamento. 

Utiliza nove parâmetros 

(modelo completo). 

Representa 

adequadamente o 

comportamento 

sob trajetórias de 

ensaios CTC. 

Modela rigidez 

dependente da 

tensão de 

confinamento, 

com diferentes 

valores para 

carregamento e 

descarregamento. 

Parâmetros fáceis 

de ajustar, com 

sentido físico. 

Modelo baseado na 

trajetória do ensaio 

CTC, sendo aplicável 

a problemas onde 

predominem tais 

trajetórias de tensão. 

Não consegue 

simular o fenômeno 

de amolecimento na 

fase pós-pico, nem o 

efeito de dilatância 

em solos. 

EC-K0 

Incremental-

mente linear, 

globalmente 

não linear. 

Baseado no ensaio de 

compressão confinada 

(oedométrico). Assume 

relação tensão-

deformação axial 

parabólica e coeficiente 

K0 variável. Utiliza 

quatro parâmetros. 

Representação do 

solo sob 

compressão 

confinada. 

Indicado para 

modelar 

carregamentos sob 

restrição de 

deformação 

lateral. Parâmetros 

fáceis de ajustar. 

Modelo baseado na 

trajetória de tensão 

do ensaio 

oedométrico. Não 

aconselhável para 

descrever trajetórias 

que se afastam da 

compressão 

confinada. 

Fonte: Ibañez (2003) 
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Quadro 3 - Modelos constitutivos elastoplásticos básicos 

MODELO TIPO CARACTERÍSTICAS VANTAGENS DESVANTAGENS 

Mohr-

Coulomb 

Elasto-

perfeitamente 

plástico. 

Critério de escoamento 

incorpora dependência 

da tensão esférica, com 

diferentes respostas para 

compressão e extensão. 

Modelo básico (4 

parâmetros) pode ser 

ampliado para controlar 

a dilatância (fluxo não 

associado) e simular 

endurecimento-

amolecimento plásticos. 

Critério de 

escoamento 

formulado com 

base no 

comportamento 

experimental de 

materiais com 

atrito interno. 

Parâmetros de 

fácil obtenção e 

com pleno 

sentido físico. O 

modelo completo 

consegue 

controlar a 

dilatância, assim 

como simular 

comportamento 

de pico e 

residual. 

Dilatância excessiva 

sob fluxo associado. 

Critério de ruptura 

não contempla o 

efeito da tensão 

intermediária e 

apresenta pontos 

angulosos no plano 

octaédrico, o que 

pode dificultar sua 

implementação 

computacional. 

Drucker-

Prager 

Elasto-

perfeitamente 

plástico. 

Critério de escoamento 

incorpora dependência 

da tensão esférica, mas 

prevê a mesma resposta 

para compressão e 

extensão. Modelo 

básico (4 parâmetros) 

pode ser ampliado para 

controlar a dilatância 

(fluxo não associado) e 

simular endurecimento-

amolecimento plásticos. 

Parâmetros de 

fácil obtenção e 

com sentido 

físico. Critério de 

escoamento 

contínuo. Fácil 

implementação 

computacional. 

Modelo completo 

consegue 

controlar a 

dilatância, assim 

como simular 

comportamento 

de pico e 

residual. 

Dilatância excessiva 

sob fluxo associado. 

Critério de ruptura 

não contempla a 

resposta 

diferenciada do solo 

em compressão e 

extensão. 

Generalizado 

Elasto-

perfeitamente 

plástico ou 

com 

endurecimento-

amolecimento 

plásticos. 

Formulação 

generalizada de critérios 

de ruptura. Inclui efeito 

da tensão intermediária, 

simula endurecimento e 

amolecimento plásticos. 

Formulação 

atraente por 

permitir 

implementar 

vários critérios de 

ruptura num só 

modelo: von 

Mises, Drucker-

Prager e Mohr-

Coulomb. 

Critério de 

escoamento 

contínuo. 

Maior esforço de 

implementação, 

compensado com a 

possibilidade de 

contar com vários 

critérios no 

programa 

computacional. 

Desvantagens 

próprias dos 

critérios de ruptura 

incorporados. 
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HSM 

Elastoplástico 

com 

endurecimento 

a duas 

superfícies. 

Baseado no modelo 

hiperbólico, mas 

formulado no âmbito da 

teoria da plasticidade. 

Inclui critério de ruptura 

Mohr-Coulomb, 

endurecimento com 

duas superfícies de 

escoamento, 

desacopladas, controle 

de dilatância. 

Formulação 

simples, baseada 

em modelo 

amplamente 

conhecido e 

utilizado (modelo 

hiperbólico) 

incluindo 

aperfeiçoamentos 

teóricos. Inclui 

controle de 

dilatância e 

superfície cap de 

endurecimento. 

Parâmetros (8 a 

10) de fácil 

obtenção com 

sentido físico. 

Limitações próprias 

do modelo 

hiperbólico. 

Comportamento 

baseado na trajetória 

do ensaio CTC. Não 

inclui amolecimento 

plástico. Definição 

pouco clara dos 

parâmetros da 

superfície cap. 

Cam Clay 

Modificado 

Elastoplástico 

com 

endurecimento 

e 

amolecimento. 

Baseado na teoria do 

estado crítico. 

Formulação para o 

plano triaxial e 

estendida para o espaço 

das tensões principais. 

Assume superfície de 

escoamento elípticas 

com lei de fluxo 

associada. Linha de 

estado crítico define 

resistência dos solos. 

Inclui os 

principais 

aspectos de 

comportamento 

de argilas pré-

adensadas 

(amolecimento e 

dilatância) e 

normalmente 

adensadas 

(endurecimento e 

contração) e 

conceitos de 

estado crítico. 

Parâmetros (5) de 

fácil obtenção e 

com sentido 

físico. 

Superestima 

resistência de solos 

pré-adensados, 

assim como a 

dilatância, 

necessitando da 

introdução de 

correções. Não 

representa 

adequadamente 

solos adensados na 

condição K0. 

Modelo Cap 

Elastoplástico 

com 

endurecimento. 

Modelo de estado 

crítico, formulado para 

estados tridimensionais 

de tensões. Incorpora 

uma superfície cap 

móvel e outra de ruptura 

fixa. Fluxo plástico 

associado. Utiliza 8 

parâmetros. 

Superfície de 

ruptura pode ser 

combinação dos 

critérios clássicos 

como von Mises, 

Drucker-Prager 

ou Mohr-

Coulomb, 

buscando a 

melhor 

representação do 

comportamento 

do solo sob 

baixos e altos 

níveis de tensão. 

Limitações próprias 

dos critérios de 

ruptura adotados. 

Não consegue 

reproduzir 

amolecimento 

plástico. Representa 

adequadamente 

apenas algumas 

trajetórias de tensão. 

Fonte: Ibañez (2003) 
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Quadro 4 - Modelos constitutivos elastoplásticos avançados 

MODELO TIPO CARACTERÍSTICAS VANTAGENS DESVANTAGENS 

Lade-Kim 

Elastoplástico 

com 

endurecimento 

e 

amolecimento 

isotrópicos. 

- Formulação 

tridimensional, 

desenvolvida para 

materiais com atrito 

interno. 

- Adota uma superfície 

de plastificação com 

endurecimento tipo work 

hardening e um critério 

de ruptura próprio. 

- Fluxo não associado. 

- Inclui influência da 

tensão de confinamento 

na rigidez. 

- Utiliza 12 parâmetros. 

- Formulado a 

partir de 

resultados 

experimentais em 

areias e 

estendido para 

materiais 

coesivos, rochas, 

concreto, etc.  

- Critério de 

ruptura 

diferencia 

resistência do 

solo sob 

compressão e 

tração, sem 

pontos 

singulares.  

- Assume 

potencial plástico 

para representar 

de forma 

ajustada o fluxo 

plástico. 

- Modelo altamente 

não linear, de 

implementação 

relativamente difícil.  

- Elevado número de 

parâmetros, sem 

sentido físico.  

- Formulação 

simples na 

representação do 

amolecimento, com 

passagem brusca 

sem transição, 

prevendo queda 

assintótica da 

resistência para valor 

nulo. 

Hierárquico 

Elastoplástico 

com 

endurecimento 

e 

amolecimento 

isotrópicos 

- Formulação hierárquica 

permite assumir diversos 

critérios de ruptura.  

- Diferentes versões 

incluindo fluxo 

associado e não 

associado, 

endurecimento 

cinemático e anisotropia 

induzida.  

- Usa de 8 a 9 

parâmetros. 

- Formulação 

versátil para a 

representação 

dos diferentes 

tipos de solos em 

várias versões do 

modelo. 

- Parâmetros de 

difícil ajuste. Requer 

experiência para 

escolha da função de 

endurecimento 

apropriada. 

- Formulação pouco 

clara da modelagem 

do amolecimento 

plástico. 

Matsuoka-

Nakai 

Elastoplástico 

com 

endurecimento 

isotrópico. 

- Formulação baseada no 

conceito do plano 

espacial mobilizado, para 

materiais com atrito 

interno.  

- Assume superfície de 

escoamento e de ruptura 

dependentes do ângulo 

de atrito.  

- Adota lei de 

endurecimento 

hiperbólica e utiliza 8 

parâmetros. 

- Formulado para 

casos 2D e 3D a 

partir de 

conceitos básicos 

da mecânica dos 

solos.  

- Consegue uma 

boa 

representação 

para solos 

granulares.  

- Critério de 

ruptura 

diferencia 

resistência do 

solo sob 

compressão e 

tração, sem 

pontos 

singulares. 

- Não reproduz 

amolecimento 

plástico e não 

contempla 

resistência coesiva 

de solos.  

- Não inclui 

superfície cap para 

estimativa das 

deformações 

plásticas causadas 

por carregamentos 

isotrópicos. 
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Superfícies 

aninhadas 

Elastoplástico 

com 

endurecimento 

cinemático. 

- Formulação com 

endurecimento misto, 

isotrópico e cinemático.  

- Considera n superfícies 

de escoamento 

concêntricas que se 

movem solidariamente. 

- Pode apresentar 

anisotropia induzida pelo 

estado de tensões. 

- Reproduz 

deformações 

plásticas geradas 

durante 

carregamentos 

cíclicos.  

- Formulações 

para os casos 

drenado (fluxo 

não associado) e 

não drenado 

(fluxo 

associado).  

- Incorpora 

anisotropia do 

material. 

- Formulação de 

difícil 

implementação 

computacional 

(define n 

superfícies).  

- Não reproduz 

amolecimento 

plástico.  

- Parâmetros sem 

sentido físico, difícil 

ajuste do modelo. 

Superfície 

limite 

Elastoplástico 

com 

endurecimento 

e 

amolecimento 

cinemáticos. 

- Formulação 

anisotrópica com 

endurecimento misto, 

isotrópico e cinemático.  

- Adota 2 superfícies de 

escoamento (limite e 

atual).  

- Baseado no modelo 

Cam Clay Modificado. 

-  Pode incluir 

elasticidade histerética e 

amolecimento plástico.  

- Utiliza quinze 

parâmetros. 

- Formulação 

mais simplificada 

do que o modelo 

de superfícies 

aninhadas.  

- Simula 

carregamentos 

cíclicos e permite 

anisotropia do 

solo.  

- Critério de 

ruptura 

anisotrópico.  

- Modela o 

comportamento 

elástico 

histerético de 

argilas pré-

adensadas, assim 

como 

amolecimento 

plástico. 

- Formulação 

complexa e de difícil 

implementação 

computacional.  

- Altamente não-

linear. 

- Assume 

descarregamento 

elástico, restringindo 

acoplamento entre 

deformações 

esféricas e de desvio. 

- Utiliza 15 

parâmetros de difícil 

ajuste, sem sentido 

físico. 

Tipo 

‘Bolha’ 

Elastoplástico 

com 

endurecimento 

e 

amolecimento 

cinemáticos. 

- Incorpora uma 

superfície de escoamento 

cinemática (bolha) no 

modelo Cam Clay 

Modificado, que atua 

como superfície limite.  

- Endurecimento misto. 

- Comportamento 

elástico no interior da 

bolha. 

- Apresenta as 

vantagens do 

modelo Cam 

Clay Modificado, 

simulando 

também 

carregamentos 

cíclicos com 

descarregamento 

elastoplástico.  

- Utiliza sete 

parâmetros de 

fácil obtenção, 

com sentido 

físico. 

- Formulação para 

estados triaxiais, 

com as limitações 

próprias do critério 

assumido para a sua 

generalização no 

caso 3D.  

- Limitações próprias 

do modelo Cam Clay 

Modificado. 
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Teoria DSC 

Teoria do 

Estado 

Perturbado. 

- Representa o solo como 

composto por duas fases 

ou estados de referência 

(inicial ou intacto e final 

ou crítico), que influem 

no comportamento do 

solo, ponderados por 

uma função de 

perturbação D para a 

descrição do estado atual 

- Cada estado 

pode ser definido 

por um modelo 

constitutivo 

diferente.  

- Permite a 

simulação de 

vários 

fenômenos: 

endurecimento, 

amolecimento, 

influência da 

tensão de 

confinamento.  

- Função D pode 

ser imposta e 

ajustada sem 

restrições. 

- Difícil 

implementação 

numérica, pois 

necessita de duas 

matrizes 

constitutivas (podem 

ser reduzidas a uma 

só, porém com perda 

no alcance da 

modelagem).  

- Grande trabalho 

para o ajuste dos 

parâmetros do 

material.  

- Escassa experiência 

na sua utilização. 

Hipoplástico 

Teoria da 

hipoplasti-

cidade. 

- Formulação simples, 

baseada na teoria da 

hipoplasticidade.  

- Utiliza uma única 

equação válida para 

situações de 

carregamento e de 

descarregamento (a 

mesma equação é capaz 

de efetuar a distinção 

entre ambas as 

condições). 

- Simples, pois 

não necessita das 

definições e 

conceitos da 

teoria da 

plasticidade.  

- Boa capacidade 

de previsão dos 

aspectos básicos 

da resposta de 

mecânica de 

solos.  

- Emprega 

apenas 4 

parâmetros de 

fácil obtenção.  

- Previsão da 

dilatância de 

solos. 

- Não consegue 

simular ciclos de 

carregamento e 

comportamento de 

solos altamente pré-

adensados. 

-  Parâmetros 

determinados com 

base em ensaios 

CTC.  

- Formulação mais 

complexa para 

representar 

amolecimento 

plástico. 

Fonte: Ibañez (2003) 

Velloso (2004) lista os modelos mais utilizados, para a representação do solo em 

uma análise da interação solo-estrutura que são o modelo de meio contínuo, onde são 

aplicadas as equações constitutivas do comportamento do material envolvido e a hipótese 

de Winkler, na qual o solo é modelado através do comportamento de molas, onde os 

esforços são proporcionais aos recalques sofridos pela fundação. 

Souza Neto (2018) implementou, em elementos finitos, um modelo constitutivo 

baseado no Cam Clay Modificado no CRIP, para simulação do comportamento mecânico 

de resíduos sólidos urbanos. O pré e o pós processamento foram realizados no GiD. A 

validação ocorreu com ensaios de compressão triaxial, onde os resultados foram 

comparados com resultados analíticos, mostrando resultados satisfatórios.  
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2.4 CAM CLAY MODIFICADO 

O modelo Cam Clay Modificado foi proposto por Roscoe e Burland (1968) e é 

uma importante estrutura conceitual para o comportamento constitutivo na mecânica dos 

solos, sendo baseado na mecânica dos solos dos estados críticos. Tem sido amplamente 

utilizado em sua forma clássica e mais simples, e também em versões mais sofisticadas 

que estendem sua aplicação a uma variedade mais ampla de situações. 

As variáveis utilizadas para o desenvolvimento dos modelos baseados em estados 

críticos foram o e (índice de vazios), o p e o q para o caso do ensaio de compressão triaxial 

convencional (σ2 = σ3 e ε2 = ε3), e podem ser determinadas por meio das equações (1), (2), 

(3) e (4): 

 

)2(
3

1
31  +=p                      (Tensão efetiva média)                                           (1) 

31  −=q                               (Tensão desviatória)                                              (2) 

31 2  ddd v +=                      (Deformação volumétrica)                                     (3) 

)(
3

2
31  ddd s +=                 (Deformação cisalhante ou desviadora)               (4) 

 

O modelo Cam-Clay original (ROSCOE et al., 1958) apresentou problemas em 

relação aos valores dos incrementos de deformação, fornecendo valores altos 

comparativamente aos valores ensaiados em amostras de solo. A hipótese de fluxo 

associado com a forma da superfície de escoamento do modelo na sua forma original, 

resultava na previsão de deformações cisalhantes na compressão isotrópica. Com isto, 

Roscoe e Burland (1968) fizeram modificações no modelo original para que não houvesse 

mais as falhas descritas. 

A teoria básica desenvolvida por Roscoe et al. (1958) do comportamento tensão-

deformação de argilas úmidas para condições de teste de compressão triaxial, foi 

estendida para incluir condições tridimensionais generalizadas de tensão e deformação. 

A teoria foi desenvolvida com base em uma nova equação de trabalho. Dois outros novos 

conceitos foram introduzidos no modelo modificado. Primeiro, uma nova equação de 

escoamento para levar em conta a distorção de cisalhamento que ocorre, sem alteração de 

volume, para caminhos de estado abaixo da superfície de limite de estado. Em segundo 

lugar, o critério de Mohr-Coulomb foi incorporado à teoria para prever a ruptura, quando 
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as argilas úmidas são submetidas a trajetórias de tensão no espaço de tensão 

tridimensional. As equações que representam o trabalho plástico dos modelos Cam Clay 

original e Cam Clay Modificado são, respectivamente, (5) e (6): 

 

p

s

p

v qdpddW  +=                          (Cam Clay original)                                       (5) 

( ) ( )22 p

s

p

v MddpdW  +=             (Cam Clay modificado)                                 (6) 

 

Sendo dεv
p o incremento de deformação volumétrica na fase plástica e o dεs

p, o 

incremento de deformação desviador ou cisalhante. M é a constante de atrito, que é 

definida através da inclinação da reta de estado crítico no plano (p x q) como mostra a 

Figura 7. 

Figura 7 - Definição da inclinação M da linha de estado crítico 

 

Fonte: Pedroso (2002) 

O parâmetro M pode ser relacionado ao ângulo de atrito efetivo do solo através da 

expressão (7): 

 

)(3

)(6





sen

sen
M

−
=                                                                                                   (7) 

 

O comportamento mecânico de uma determinada argila úmida é previsto a partir 

das três constantes do solo, M, λ e κ, obtidas de ensaios de compressão triaxial. O 

parâmetro M foi discutido anteriormente, o parâmetro λ é a inclinação da reta de 

compressão virgem e relaciona a variação do índice de vazios com o acréscimo de tensão, 

e o κ a inclinação da reta de descompressão e recompressão e relaciona a variação do 
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índice de vazios com o acréscimo de tensão na descompressão, ambas obtidas a partir do 

ensaio de compressão isotrópica. A curva característica do ensaio é mostrada na Figura 

8, no espaço (e x ln p), sendo e o índice de vazios. 

Figura 8 - Ensaio de compressão isotrópica 

 

Fonte: Pedroso (2002) 

Com base na Figura 8, pode-se concluir que: 

 









−=

0

0 ln)(
p

p
epe                    (Reta de compressão)                                      (8) 









−=

0

* ln)(
p

p
epee                   (Reta de descompressão)                                 (9) 

 

Diferenciando as equações (8) e (9), obtêm-se: 

 

p

dp
pde −=)(                              (Incremento total)                                          (10) 

p

dp
pdee −=)(                            (Incremento elástico)                                    (11) 

 

Sendo assim, o incremento plástico do índice de vazios pode ser expresso 

subtraindo (11) de (10): 
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( )
p

dp
dedede pe  −−==−                                                                              (12) 

 

O incremento de deformação volumétrica plástica é definido de maneira 

semelhante, como é mostrado na equação (13): 

 

( )
p

dp

e
d p

v
+

−
−=

1


                                                                                               (13) 

 

O modelo impõe a condição de normalidade: 

 



 1
=








−=

dq

dp

d

d
p

v

p

s                                                                                               (14) 

 

Sendo ψ a inclinação da superfície de escoamento e levando em consideração que 

dεs = dεs
p. 

Para obter a equação da superfície de escoamento, considera-se η=q/p, sendo 

assim: 

 

pq =                                                                                                                  (15) 

 pddpdq +=                                                                                                  (16) 

 d
dp

p

dp

dp

dp

dq
+=                                                                                             (17) 

 

A equação (17) conduz a seguinte relação: 

 

0=
+

+


d

p

dp
                                                                                                      (18) 

 

A equação (18) é a equação diferencial da superfície de escoamento, que ao ser 

integrada, obtêm-se a equação da superfície de escoamento, uma vez que ψ é função 

apenas de η: 

 



44 

 

 

0
00

=
+

+ 




d

p

dp
p

p

                                                                                               (19) 

0

0

lnln p
d

p =
+

+ 





                                                                                         (20) 

 

Onde p0 é o valor de p quando η=0. Em outras palavras, p0 é o parâmetro de 

endurecimento que está ligado ao tamanho da superfície de escoamento do modelo. 

Para generalização, foi estudada a variação do parâmetro de endurecimento p0, 

obtendo o valor p0+dp0, o que leva a relação: 
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Ou seja, a situação representada pela equação (18) é um caso particular da 

superfície de escoamento. Consequentemente, as equações (12) e (13) também são casos 

particulares e as suas formas generalizadas são mostradas a seguir. 
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A função de plastificação do modelo Cam Clay Original é obtida utilizando a 

equação (5), enquanto a do Cam Clay Modificado é obtida combinando as equações (5) 

e (6), como é mostrado a seguir. 
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A equação (24) pode ser combinada com a equação (14) e, então, integrada para 

obter a função de plastificação do modelo Cam Clay Modificado. 

Através da equação (24) também é possível encontrar o valor do parâmetro ψ, que 

é uma função dependente de η, através da combinação com a equação (14). As equações 

(25) e (26) mostram as funções de plastificação dos modelos. 
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2 =+−= qpppMqpf            (Cam Clay Modificado)                      (26) 

 

As curvas que representam as superfícies de escoamento dos modelos citados 

anteriormente são mostradas na Figura 9 e na Figura 10. 

Figura 9 - Superfície de plastificação do Cam Clay Original 

 

Fonte: Pedroso (2002) 

Figura 10 - Superfície de plastificação do Cam Clay Modificado 

 

Fonte: Liu e Carter (2002) 
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As curvas são plotadas no espaço (p x q), o que torna possível observar a diferença 

na forma entre as superfícies dos modelos, resultado da consideração de uma nova função 

do trabalho dissipado, adotado para corrigir os problemas de previsão das deformações, 

já citados anteriormente. O aspecto da superfície do modelo Cam Clay Modificado é de 

elipse com a linha de estado crítico de inclinação M passando pelo seu ponto médio e 

interceptando o eixo p nos pontos (0,0) e (p0,0). 

O modelo Cam Clay Modificado é aplicado principalmente na previsão do 

comportamento de argilas ligeiramente adensadas, mostrando diminuição do seu volume 

na plastificação. A sua capacidade de previsão é diminuída em se tratando de argilas pré-

adensadas, apresentando limitações para essa situação. 

De acordo com Lodi (1998), o modelo Cam Clay Modificado também tem 

aplicação a solos arenosos, pois ele apresenta uma boa capacidade de previsão do 

comportamento do solo em ensaios de compressão triaxial com baixas pressões de 

confinamento. 

O modelo Cam Clay Modificado não capta o comportamento de deformação de 

solos ao longo do tempo, ou seja, para tal finalidade deve-se utilizar modelos específicos 

viscoelastoplásticos ou aplicar modificações no modelo como foi feito por Ramos (1999), 

onde foi possível obter resultados satisfatórios para problemas simples de adensamento. 
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3 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do estudo da interação solo-estrutura, os elementos 

estruturais foram simulados através do programa ANSYS, baseado no método dos 

elementos finitos, levando em consideração as equações constitutivas dos elementos que 

integram o problema e todos os carregamentos usuais em projetos de edificações de 

acordo com as normas vigentes. 

A equação constitutiva empregada para simular o comportamento do solo foi o 

modelo elastoplástico Cam Clay Modificado, que é muito aplicado em estudos 

acadêmicos que comprovam a sua capacidade de reproduzir o comportamento do solo, 

principalmente de argilas. 

Para a superestrutura, foram utilizados os critérios para construções em alvenaria 

estrutural, pois é um sistema estrutural mais sensível a recalques por ter um rompimento 

relativamente mais frágil do que o sistema convencional e, para a fundação, foram 

implementadas as relações constitutivas para concreto armado. 

Foram levantados dados relacionados a solos, como curva carga x recalque de 

ensaios de prova de carga, sondagens à percussão, curvas dos ensaios de compressão 

triaxial e caracterização, de forma a obter o máximo de parâmetros disponíveis. Esses 

dados foram obtidos através de empresas e de pesquisa em literatura acadêmica. Tais 

dados foram analisados e estudados, de acordo com as diversas metodologias encontradas 

em livros e nas normas nacionais e internacionais, para estabelecer quais critérios seriam 

os mais adequados para a obtenção e utilização no modelo constitutivo proposto. 

As equações constitutivas para solos foram calibradas, utilizando os dados 

levantados nos ensaios de campo, sendo realizadas simulações de ensaios de prova de 

carga sobre placa no modelo computacional e, fazendo uma comparação com a curva 

obtida no ensaio realizado em campo. A finalidade é a de aferir a conformidade entre o 

comportamento do solo modelado e do solo natural. 

Com o modelo de solo calibrado, foram realizadas simulações considerando a 

interação solo-estrutura, utilizando a construção em alvenaria estrutural como o tipo de 

edificação a ser estudado, com o intuito de analisar o comportamento dos elementos 

estruturais e da fundação, para as tensões e deslocamentos sofridos. Analisou-se a 

superfície de recalques e os valores das tensões, de forma a comparar com o modelo 

elástico, onde foi utilizado o coeficiente de reação vertical (kv) que melhor caracteriza o 

solo.  
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3.1 MODELOS E SIMULAÇÕES REALIZADAS 

Neste capítulo, são abordadas todas as simulações realizadas na dissertação, de 

forma a contemplar os elementos que envolvem o estudo da interação solo-estrutura, para 

o conjunto estudado composto por estrutura em alvenaria estrutural, que é a 

superestrutura, fundação e solo. Neste trabalho, a superestrutura está sendo denominada, 

simplesmente, de estrutura. 

3.1.1 O Conjunto Estrutural Estudado 

Para analisar o comportamento do solo frente aos carregamentos usuais relativos 

às construções, foi modelado um conjunto constituído de estrutura em alvenaria 

estrutural, fundação do tipo radier, apoiado em solo argiloso. Toda a análise foi realizada, 

utilizando o método dos elementos finitos com o software Ansys. 

3.1.1.1 O Prédio em Alvenaria Estrutural 

O prédio em alvenaria estrutural possui 5 pavimentos com pé direito de 2,75 m, 

considerando as cargas usuais de projeto. Toda a análise foi realizada de forma geral, sem 

a consideração dos efeitos da micromodelagem, que acarretaria em um custo 

computacional muito elevado, já que a análise considera a evolução das fissuras na 

alvenaria. A planta de locação das paredes de alvenaria é mostrada na Figura 11. 

Foram considerados, para as lajes da estrutura os critérios de dimensionamento de 

concreto armado para uma resistência característica (fck) de 25 MPa e massa específica 

de 2500 kg/m³. Nas lajes foram aplicadas sobrecargas de 200 kg/m² acrescidos de 100 

kg/m² relativos ao revestimento; na última laje foram consideradas as cargas referentes a 

dois reservatórios de 3000 L. A alvenaria estrutural foi considerada como um material 

isotrópico e homogêneo com comportamento elástico linear. Para a simulação, foram 

utilizados os dados referentes a blocos estruturais de dimensões 14x19x39 cm com 

resistência característica (fbk) de 8,0 MPa. 

De acordo com a NBR 15961-1 (ABNT, 2011), a relação entre as resistências 

características da parede e do bloco (fpk/fbk) é de 0,80, obtendo-se, portanto, o valor de 

6,4 MPa para fpk. De posse desse valor, foi possível obter o módulo de deformação 

longitudinal através da relação E = 800.fpk, que fornece o valor de 5120 MPa. Para 

considerar os efeitos de fissuração da alvenaria, a Norma Brasileira considera, de forma 

aproximada, uma redução de 40% no módulo de deformação longitudinal, que passa a ser 
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3072 MPa. O coeficiente de Poisson utilizado foi de 0,20. Ainda como critério de norma, 

para a massa específica da alvenaria, foi utilizado o valor de 1400 kg/m³. 

Como forma de simplificar o sistema, optou-se por utilizar elemento SHELL de 4 

nós para representar a alvenaria e as lajes, modelando apenas a sua seção média. Todas 

as extremidades dos elementos foram consideradas fixas entre elas. 

Figura 11 - Planta de locação das paredes de alvenaria 

 

Fonte: Autor (2019) 

3.1.1.2 A Fundação em Radier 

A fundação tipo radier foi adotada pois, como uma fundação superficial associada, 

ela recebe todos as paredes estruturais da edificação, transmitindo as cargas diretamente 

para o solo de maneira uniformizada, sendo possível diminuir a dispersão dos valores dos 

recalques nos pontos mais críticos (VELLOSO, 2004). 
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O radier adotado é basicamente uma placa de concreto armado de 25 cm de 

espessura, 16 m de comprimento e 17 m de largura. O fck do concreto utilizado para a 

modelagem foi de 25 MPa. A mesma simplificação descrita para a superestrutura foi 

utilizada, considerando apenas a seção média da placa. Toda a construção está apoiada 

sobre a fundação de forma fixa, e todo o conjunto estrutural está apoiado sobre o solo. Na 

Figura 12 é mostrado o conjunto estrutura-fundação modelado no software Ansys, já com 

a malha discretizada. A Tabela 1 apresenta a quantidade de nós e elementos, utilizados 

para modelar a estrutura e a fundação, bem como o tempo gasto na simulação. 

Figura 12 - Modelo estrutural do prédio em alvenaria e fundação em radier 

 

Fonte: Autor (2019) 
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Tabela 1 - Número de elementos e nós – Edificação 

Item Quantidade 

Número de Elementos 39.367 

Número de Nós 52.344 

Tempo de análise 1h 41min 

Fonte: Autor (2019) 

Após alimentar todos os elementos envolvidos com os dados descritos, procedeu-

se a análise da interação solo-estrutura. O trabalho desenvolveu-se de forma a comparar 

as modelagens realizadas com os modelos de apoio rígido ou fixo (AF), fundação apoiada 

em base elástica (AE) e apoiada em solo elastoplástico (AP), utilizando os dados do 

modelo Cam Clay Modificado que foi estudado previamente, a fim de analisar a resposta 

em termos de recalques sofridos pelo solo e sua influência nas tensões da estrutura. Então, 

o (AF) refere-se a estrutura e (AE) e (AP), ao solo. 

A Tabela 2 resume os dados de entrada, para a estrutura e a fundação do conjunto 

estudado. 

Tabela 2 - Resumo dos dados de entrada para os elementos estruturais 

Dados de entrada Estrutura em alvenaria Fundação tipo radier/lajes 

fck/fbk (MPa) 8 25 

Ν 0,20 0,20 

E (MPa) 5120 24150 

γ (kg/m³) 1400 2500 

Fonte: Autor (2019) 
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3.2 ESTUDO DO SOLO 

Para que as equações do modelo constitutivo estudado possam ser utilizadas 

plenamente, deve-se obter o máximo de dados relacionados ao solo e ao seu 

comportamento, quando submetido a carregamentos através de ensaios realizados tanto 

in situ quanto em laboratório em amostras coletadas em campo. Para este trabalho, 

utilizou-se os dados de solo obtidos em Rohlfes Júnior (1996). 

Dentre os trabalhos estudados, aquele que forneceu mais dados relevantes para a 

utilização e calibração do modelo elastoplástico Cam Clay Modificado foi o de Rohlfes 

Júnior (1996), que realizou ensaios de caracterização, compressão triaxial, além de 

mostrar a curva do ensaio de prova de carga sobre placa realizada por Cudmani (1994) 

apud Rohlfes Júnior (1996) em uma área pertencente ao campo experimental do 

laboratório de mecânica dos solos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Em relação à granulometria, Rohlfes Júnior (1996) apresenta, conforme Tabela 3, 

resumo onde é possível observar os teores de areia, silte e argila para as diversas 

profundidades do solo estudado por este autor. 

Tabela 3 - Resumo da Análise Granulométrica 

Tipo de Solo/Prof. 0,50 m 1,20 m 1,80 m 

Areia (%) 62 43 44 

Silte (%) 15 12 14 

Argila (%) 23 45 42 

Fonte: Adaptado de Rohlfes Júnior (1996) 

Para a devida classificação do solo, Rohlfes Júnior (1996) também realizou 

ensaios de limites de liquidez e plasticidade do solo. Os resultados encontrados são 

mostrados na Tabela 4. 

Tabela 4 - Limites de Liquidez, de Plasticidade e Índice de Plasticidade 

Profundidade 

(m) 
LL (%) LP (%) IP (%) 

0,50 23,5 14 10 

1,20 40 24 16 

1,80 37 27 10 

Fonte: Adaptado de Rohlfes Júnior (1996) 
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Pode-se observar, através dos dados, que na camada superficial o solo que 

predomina é arenoso e que, na profundidade de 1,20m, a predominância é de um solo 

argilo-arenoso com propriedade de argila compressível altamente plástica até a 

profundidade de 1,8m devido ao alto índice de plasticidade (IP). 

O comportamento sob condição de carregamento é observado nas curvas dos 

ensaios de compressão triaxial consolidado drenado, obtidas para as tensões de 

confinamento de 20, 60 e 100 kPa, como mostra a Figura 13. 

Figura 13 - Curvas tensão desviatória x deformação axial 

 

Fonte: Adaptado de Rohlfes Júnior (1996) 

Ao observar as curvas obtidas por Rohlfes Júnior (1996) nos ensaios de 

compressão triaxial, constata-se que há uma leve diminuição da rigidez inicial com o 

aumento do valor das tensões confinantes. 

A curva carga x recalque (Figura 14) obtida no trabalho de Rohlfes Júnior (1996) 

mostra o comportamento do solo, quando submetido ao ensaio de prova de carga sobre 

placa utilizando uma placa com diâmetro de 0,60 m. 
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Figura 14 - Curva Tensão x Recalque do ensaio de prova de carga sobre placa 

 

Fonte: Adaptado de Cudmani (1994) apud Rohlfes Júnior (1996) 

Todos os dados coletados no trabalho de Rohlfes Júnior (1996) foram para a 

devida classificação do solo e também para conhecer o comportamento dele, quando 

submetido a carregamentos tanto em laboratório quanto in situ, pois, através da curva 

obtida no ensaio de compressão triaxial, serão obtidos os parâmetros do modelo Cam 

Clay Modificado para as simulações no software Ansys. 

3.2.1 Parâmetros do Solo 

Os principais parâmetros utilizados para alimentar o modelo Cam Clay 

Modificado são obtidos nos ensaios de compressão triaxial, porém, para obter os 

parâmetros λ e κ faz-se necessário um ensaio de consolidação isotrópica seguida de 

carregamento e um ciclo de descarregamento e recarregamento. Pode-se utilizar a curva 

do ensaio de adensamento para a obtenção dos parâmetros, porém, seguindo a mesma 

sequência do ensaio de consolidação isotrópica e realizando a correlação mostrada nas 

equações (27) e (28). 

 

λ = 0,434Cc                                                                                                                 (27) 

κ = 0,434Cs                                                                                                               (28) 
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Sendo Cc e Cs, respectivamente, os índices de compressão e recompressão obtidos 

no gráfico e x logσ do ensaio de adensamento, onde σ são as pressões aplicadas no corpo 

de prova durante o ensaio, e e são os índices de vazios do corpo de prova no final de cada 

estágio de carregamento. 

Como já foi mostrado na Figura 7, o parâmetro M é a inclinação da linha de estado 

crítico, podendo ser encontrado dividindo os valores da tensão desviatória (q) pelo da 

tensão efetiva média (p) no ponto de ruptura do ensaio de compressão triaxial. 

A grandeza P0 pode ser adotada, relacionando-a com a tensão de pré-adensamento 

da amostra ou igualando-a com a tensão de confinamento utilizada no ensaio de 

compressão triaxial. Essas considerações são associadas a amostras na condição pré-

adensadas ou normalmente adensadas. 

O trabalho de Rohlfes Júnior (1996) não fornece dados de ensaios para a obtenção 

dos parâmetros λ, κ e ν, porém, fornece, diretamente, valores dos índices de vazios iniciais 

eo para as diferentes camadas do solo. Com relação ao coeficiente de Poisson, o autor não 

realizou ensaios específicos para caracterizá-lo, sendo que seu valor precisa ser informado 

para as simulações, então, tomando como base os dados que estão contidos na                                     

Tabela 7, foi escolhido o que melhor caracteriza o solo em estudo. 

Os parâmetros utilizados para obtenção dos gráficos de tensão x deformação do 

solo simulado, bem como as curvas obtidas após a realização do estudo paramétrico estão 

contidos no item 3.3. 
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3.3 ESTUDO DOS PARÂMETROS DO MODELO CAM CLAY MODIFICADO 

Os parâmetros principais do modelo Cam Clay Modificado, como já foram citados 

no item 2.4, são o λ, κ, M, P0 e podemos incluir também e0. Para uma utilização adequada 

dos mesmos, foi necessário realizar estudo paramétrico para verificar a influência de cada 

parâmetro no comportamento da curva tensão x deformação de uma amostra de solo que 

é modelada, segundo o método dos elementos finitos utilizando o software Ansys. O 

estudo consistiu em variar os valores de cada um deles e observar o comportamento das 

curvas obtidas após a simulação. 

A Figura 15 mostra o corpo de prova, adotado nas simulações, com diâmetro de 

5,0 cm e altura de 10,0 cm, que são dimensões típicas dos corpos de prova utilizados nos 

ensaios de compressão triaxial. 

As condições de contorno do corpo de prova foram aplicadas na parte inferior, 

restringindo os deslocamentos em todas as direções, sendo aplicada a tensão de 

confinamento de 60,0 kPa em sua lateral. O elemento utilizado foi o SOLID de 8 nós e 

os detalhes da malha estão apresentados na Tabela 5. 

Figura 15 - Corpo de prova utilizado nas simulações 

 

Fonte: Autor (2019) 

Tabela 5 - Número de elementos e nós – corpo de prova ensaio de compressão triaxial 

Item Quantidade 

Número de Elementos 2.261 

Número de Nós 10.114 

Tempo de análise 8min 36s 

Fonte: Autor (2019) 
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Para verificar a influência dos parâmetros no comportamento tensão desviatória x 

deformação axial, deve-se variar o parâmetro estudado enquanto os demais são fixados. 

Os valores escolhidos para o estudo paramétrico estão contidos na Tabela 6, sendo que 

eles foram determinados apenas para esse estudo. Tais valores foram obtidos após 

algumas simulações computacionais, que forneceram curvas tensão x deformação com 

convergência próxima às curvas obtidas nos ensaios de Rohlfes Júnior (1996). 

Tabela 6 - Valores iniciais utilizados na parametrização 

λ κ M ν eo Po (kPa) 

0,050 0,005 1,30 0,49 0,77 60,00 

Fonte: Autor (2019) 

Geralmente, em problemas de natureza prática, os valores para o coeficiente de 

Poisson são assumidos da literatura devido à complexidade para a obtenção desses dados. 

Na                                     Tabela 7, extraída de Bowles (1997), encontram-se os valores 

usuais para os diversos tipos de solo. 

                                    Tabela 7 - Coeficientes de Poisson típicos 

Tipo de Solo ν  

Argila saturada 0,40 - 0,50 

Argila não-saturada 0,10 - 0,30 

Argila arenosa 0,20 - 0,30 

Silte 0,30 - 0,35 

Areia 0,30 - 0,40 

Rocha 0,10 - 0,40 

Fonte: Adaptado de Bowles (1997) 

A série de dados de cor preta, presente em todos os gráficos, é a que corresponde 

aos dados da Tabela 6 e foi usada como padrão de comparação. Na Figura 16 a Figura 20 

estão mostradas as curvas tensão desviatória x deformação axial e uma breve discussão 

com relação ao estudo paramétrico, que foi realizado para cada parâmetro do modelo. 

3.3.1 Índice de vazios inicial (e0) 

No modelo Cam Clay Modificado existe uma relação entre o incremento de 

deformação volumétrica e o índice de vazios, como já foi mostrado na equação (23). O 

estudo da influência desse parâmetro na curva tensão desviatória x deformação axial é 

apresentado na Figura 16. 
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Figura 16 - Influência do índice de vazios inicial na curva tensão desviatória x deformação axial 

 

Fonte: Autor (2019) 

As três curvas mostradas na Figura 16 foram obtidas variando o índice de vazios 

entre 0,77; 0,80 e 0,86, que foram encontrados nos ensaios de laboratório de Rohlfes 

Júnior (1996) para a amostra de solo em questão. Observando o comportamento da curva 

com essa variação dos índices, é possível notar uma mudança sutil no comportamento, ou 

seja, a curva onde foi empregado o valor de 0,86 apresentou uma deformação axial de 

11,8%, enquanto os de valores 0,80 e 0,77 apresentaram deformações de 12,2% e 12,4% 

respectivamente. Com isto, verifica-se que para variações de 0,03 e 0,06 no índice de 

vazios inicial não há mudanças bruscas no comportamento do material. 

3.3.2 Parâmetro de Endurecimento (P0) 

Como já foi discutido, o parâmetro de endurecimento é responsável por definir o 

tamanho da superfície de escoamento, tendo valor de tensão e podendo ser associado à 

tensão de pré-adensamento ou à tensão confinante do ensaio de compressão triaxial. As 

curvas obtidas no estudo são mostradas na Figura 17. 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

0 2 4 6 8 10 12 14

T
en

sã
o

 D
es

v
ia

tó
ri

a 
(k

P
a)

Deformação (%)

0,77

0,80

0,86



59 

 

 

Figura 17 - Influência do parâmetro de endurecimento na curva tensão desviatória x deformação 

axial 

 

Fonte: Autor (2019) 

Para valores de P0 menores ou iguais ao da pressão confinante do ensaio de 

compressão triaxial (σ3 = 60 kPa), as curvas se desenvolveram de forma semelhante, 

praticamente se superpondo. Porém, para valor acima da pressão de confinamento, a 

curva mostra ponto de inflexão com um comportamento mais rígido no trecho inicial, e o 

resultado apresenta deformação axial menor 1,50% aproximadamente para o mesmo nível 

de tensão. 

3.3.3 Estudo do Parâmetro λ 

O parâmetro λ associa a variação do índice de vazios com a pressão aplicada na 

reta de compressão virgem. Esse parâmetro influencia diretamente no incremento de 

deformação volumétrica, como é mostrado na equação (23). Pode-se observar 

diretamente sua importância na Figura 18. 
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Figura 18 - Influência do parâmetro λ na curva tensão desviatória x deformação axial 

 

Fonte: Autor (2019) 

É possível observar na Figura 18, que quanto menor o valor de λ, mais rígido é o 

comportamento do material, obtendo para um mesmo nível de tensão, deformações cada 

vez menores conforme diminui seu valor. Para tensão desviatória acima de 80 kPa, a 

diferença entre as deformações é crescente. 

3.3.4 Estudo do Parâmetro κ 

Assim como o λ, o parâmetro κ tem influência direta no incremento de deformação 

volumétrica no modelo Cam Clay Modificado, também mostrado na equação (23). Ele 

relaciona a variação do índice de vazios com o acréscimo de tensão no solo no trecho de 

descompressão e recompressão. O comportamento das curvas obtidas, variando o valor 

do κ é mostrado na Figura 19. 
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Figura 19 - Influência do parâmetro κ na curva tensão desviatória x deformação axial 

 

Fonte: Autor (2019) 

Analisando as curvas, é possível observar um comportamento semelhante ao 

encontrado na Figura 18, ou seja, para valores maiores do parâmetro, o comportamento 

do material se torna menos rígido, obtendo maiores valores para a deformação. Acima de 

0,03 a mudança no comportamento da curva passa a ser significativa. 

3.3.5 Estudo do Parâmetro M 

O parâmetro M está ligado ao critério de ruptura estabelecido para o modelo Cam 

Clay Modificado, sendo ele, como já dito anteriormente, a inclinação da linha de estado 

crítico (Figura 7). Esse parâmetro é pertencente a equação da superfície de escoamento, 

já que a linha de estado crítico divide a superfície em duas partes iguais. O 

comportamento das curvas é mostrado na Figura 20. 
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Figura 20 - Influência do parâmetro M na curva tensão desviatória x deformação axial 

 

Fonte: Autor (2019) 

Analisando o comportamento das curvas, observa-se que no trecho inicial (até 4% 

de deformação e 60 kPa de tensão desviatória), praticamente não houve alterações, porém, 

quanto maior o valor de M, maiores são os níveis de tensão e deformação que o material 

atinge nos trechos finais, confirmando a conexão que esse parâmetro tem com o critério 

de ruptura do modelo, como já havia sido mencionado anteriormente. 

O Quadro 5 mostra o resumo das conclusões após o estudo paramétrico. 

Quadro 5 - Resultado da Parametrização 

Parâmetro Influência 

e0 Não há mudanças acentuadas no comportamento do material com pequenas variações no 

índice de vazios inicial. 

P0 Para valores menores que a pressão confinante do ensaio de compressão triaxial, não há 

mudanças no comportamento. 

Para valores maiores que a pressão confinante, a curva tensão x deformação apresenta 

ponto de inflexão com comportamento mais rígido no trecho inicial. 

λ Quanto menor o valor, mais rígido é o comportamento do material. 

κ Quanto menor o valor, mais rígido é o comportamento do material. 

M Quanto maior o valor, maiores são os níveis de tensão e deformação atingidos. 

No trecho inicial da curva tensão x deformação não houve alterações significativas. 

Fonte: Autor (2019)  
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3.4 OBTENÇÃO DAS CURVAS TENSÃO X DEFORMAÇÃO 

Um estudo do comportamento tensão x deformação do solo foi realizado com a 

finalidade de obter os parâmetros que melhor representariam o comportamento do solo, 

quando submetido a carregamentos. As curvas obtidas através das simulações foram 

devidamente comparadas com as curvas provenientes dos ensaios de laboratório bem 

como dos realizados em campo. 

As simulações foram realizadas no software Ansys, que utiliza o método dos 

elementos finitos para resolver problemas. Nele, já se encontra implementado o modelo 

Cam Clay Modificado com as suas equações constitutivas, necessitando fornecer os dados 

do solo obtidos dos estudos dos ensaios realizados. 

3.4.1 Simulação do Ensaio de Compressão Triaxial 

Como os ensaios, tanto de campo quanto de laboratório, não possibilitam obter os 

parâmetros λ e κ, um estudo paramétrico utilizando os dados dos ensaios de compressão 

triaxial foi realizado com o intuito de obter a curva que melhor representaria a situação 

encontrada nos ensaios em laboratório. 

As curvas obtidas para as tensões confinantes de 20, 60 e 100 kPa são mostradas 

na Figura 21, Figura 22 e Figura 23 juntamente com as curvas que foram obtidas nos 

ensaios experimentais, as quais serviram como base para o estudo do modelo. 

Figura 21 - Curva tensão desviatória x deformação axial para a tensão confinante de 20 kPa 

 

Fonte: Autor (2019) 
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Figura 22 - Curva tensão desviatória x deformação axial para a tensão confinante de 60 kPa 

 

Fonte: Autor (2019) 

Figura 23 - Curva tensão desviatória x deformação axial para a tensão confinante de 100 kPa 

 

Fonte: Autor (2019) 

A curva mostrada na Figura 21, referente a tensão de confinamento (σ3) de 20 kPa, 

não consegue representar o comportamento do corpo de prova modelado quando 

comparada às demais curvas presentes na Figura 22 e Figura 23, que apresentaram um 

bom comportamento. A curva que apresentou o melhor comportamento na simulação foi 

a de tensão de confinamento (σ3) igual a 100 kPa, que conseguiu reproduzir bem o 
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comportamento da curva encontrada no ensaio de laboratório. Como já foi mencionado, 

as curvas foram obtidas através de ensaios sucessivos (parametrização), até obter a curva 

que melhor representasse o comportamento do ensaio em laboratório. 

Os parâmetros referentes ao Cam Clay Modificado, que representam as curvas 

obtidas nas simulações mostradas anteriormente, estão na Tabela 8. 

Tabela 8 - Parâmetros do Cam Clay Modificado utilizados nas simulações 

Pressão confinante/ 

Parâmetros 
λ κ M ν Eo Po (kPa) 

20 kPa 0,045 0,001 1,90 0,49 0,77 20,00 

60 kPa 0,055 0,001 1,33 0,49 0,77 60,00 

100 kPa 0,087 0,001 1,20 0,49 0,77 100,00 

Fonte: Autor (2019) 

Após a realização das simulações dos ensaios de compressão triaxial e da obtenção 

dos parâmetros necessários, pode-se então realizar as simulações dos ensaios de prova de 

carga sobre placa, para validação do comportamento do solo quando submetido a 

carregamentos aplicados in situ. 

3.4.2 Simulação dos Ensaios de Prova de Carga Sobre Placa 

Como já foi citado, a Figura 14 mostra o comportamento do solo quando 

submetido ao ensaio de prova de carga sobre placa, utilizando uma placa de 60 cm de 

diâmetro e espessura de 2,5 cm. Para as simulações realizadas, foram utilizados os dados 

mostrados na Tabela 8 referentes ao Cam Clay Modificado. A modelagem do ensaio é 

mostrada na Figura 24 e Tabela 9. 

Para a simulação, um bloco de solo com 5,0 m de largura por 5,0 m de 

comprimento e 5,0 m de altura foi modelado e, sobre ele, uma placa com diâmetro de 60 

cm e 2,5 cm de espessura. Para o solo foi utilizado o modelo Cam Clay Modificado, 

enquanto que para a placa foi utilizada a equação constitutiva do aço estrutural. Ambas 

as formulações já estão contidas no software Ansys. Os elementos utilizados foram 

SOLID de 8 nós e os detalhes da malha estão apresentados na Tabela 9. 

Foram realizadas três simulações, todas referentes aos parâmetros contidos na 

Tabela 8. As curvas provenientes da modelagem são mostradas na Figura 25, Figura 26 e 

Figura 27, sendo comparadas com a curva do ensaio realizado em campo. 
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Figura 24 - Modelagem do ensaio de prova de carga sobre placa 

 

Fonte: Autor (2019) 

Tabela 9 - Número de elementos e nós – prova de carga sobre placa 

Item Quantidade 

Número de Elementos 31.163 

Número de Nós 34.814 

Tempo de análise 36min 59s 

Fonte: Autor (2019) 
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Figura 25 - Resultado da simulação de prova de carga sobre placa com parâmetros do ensaio de 

compressão triaxial para tensão confinante de 20 kPa 

 

Fonte: Autor (2019) 

Figura 26 - Resultado da simulação de prova de carga sobre placa com parâmetros do ensaio de 

compressão triaxial para tensão confinante de 60 kPa 

 

Fonte: Autor (2019) 
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Figura 27 - Resultado da simulação de prova de carga sobre placa com parâmetros do ensaio de 

compressão triaxial para tensão confinante de 100 kPa 

 

Fonte: Autor (2019) 

Ao comparar as curvas, para a tensão de confinamento de 20kPa na Figura 21 e 

Figura 25, com as curvas para a tensão de confinamento de 60 kPa, observa-se que esta 

obteve um comportamento razoável na curva da Figura 22 e um comportamento ruim na 

curva da Figura 26, superestimando os deslocamentos, enquanto para 20kPa, o 

comportamento foi ruim em ambas as situações.  Já a curva para tensão de confinamento 

de 100 kPa no ensaio de compressão triaxial apresentada na Figura 23 e na Figura 27 

mostrou resultados muito próximos dos valores obtidos em laboratório e em campo, 

respectivamente. Sendo assim, os dados que geraram boas respostas no que diz respeito 

ao comportamento tensão-deformação foram os obtidos no ensaio com pressão confinante 

de 100 kPa e eles servirão de parâmetro de comparação entre os resultados dos estudos 

da interação solo-estrutura, utilizando outras metodologias. 

Os resultados confirmam as conclusões obtidas por Almeida e Ruffier (1994), 

quando compararam resultados entre modelos de Von Mises, Tresca, Drucker-Prager, 

Mohr-Coulomb e Cam Clay Modificado, sendo que esse último obteve os melhores 

resultados para o solo simulado. 
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3.5 MODELOS ESTUDADOS NA INTERAÇÃO SOLO-ESTRUTURA 

As simulações realizadas nesse estudo foram baseadas nas diversas metodologias, 

que são utilizadas para considerar a interação do solo com a estrutura: as que consideram 

o apoio fixo (AF), a fundação apoiada em base elástica (AE) e o solo como um meio 

contínuo elastoplástico (AP), onde foram utilizadas as equações do modelo Cam Clay 

Modificado para simular o comportamento do solo, com os dados encontrados nos 

ensaios de compressão triaxial para tensão confinante de 100 kPa, sendo esse o modelo 

de comparação. 

Para efeito de comparação, um ponto específico da edificação, mostrado na Figura 

28, foi monitorado em todas as simulações, onde estão os dados relevantes ao estudo da 

construção em alvenaria, como tensões, deslocamentos e deformações sofridos após 

aplicação das cargas usuais. 

3.5.1 Modelo de Apoio Fixo (AF) 

O modelo onde se considera os apoios indeslocáveis é o mais usual em projetos 

estruturais, onde a estrutura é desenvolvida sem considerar que o solo é um material 

compressível e que sofre deslocamentos devido aos carregamentos. O modelo AF foi 

modelado, levando em consideração que não há deslocamentos abaixo da fundação. 

A Figura 28 mostra o modelo AF, para as tensões na superestrutura, utilizado no 

software Ansys para a simulação, adotando deslocamentos nulos em todas as direções, 

abaixo da fundação. Nela está indicado o ponto de monitoramento e a variação de cores, 

em função das tensões normais. 
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Figura 28 - Simulação AF: Tensões 

 

Fonte: Autor (2019) 

O ponto escolhido para ser monitorado mostra que a tensão de compressão a que 

está submetido é da ordem de 467,66 kPa. Esta tensão é considerada baixa para a 

superestrutura. As cores representam os vários níveis de tensões em que a estrutura está 

submetida. Os valores negativos indicam compressão e os valores positivos indicam 

tração. 

Os maiores valores de tensão de compressão (azul) estão nas paredes dos 

pavimentos térreo, primeiro, segundo e terceiro. Surgem tensões de tração (amarelo e 

vermelho) devido à natureza da ligação entre as lajes e as paredes, e começam a se 

intensificar nas paredes do quinto pavimento e paredes do reservatório. 

Na Figura 29 pode-se observar o valor para os deslocamentos verticais, em 

milímetros, sofridos pela superestrutura referente ao modelo AF, para o ponto monitorado 

e a variação em função das cores. 
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Figura 29 - Simulação AF: Deslocamentos verticais  

 

Fonte: Autor (2019) 

Como foi estabelecido que os apoios são fixos em todas as direções, o valor 

mostrado no ponto de monitoramento é um valor muito pequeno, ou seja, é irrelevante. 

Os maiores deslocamentos são observados no topo da estrutura, devido à deformação 

específica do conjunto estrutural. 

Ainda com relação ao modelo AF, a Figura 30 mostra os valores das deformações 

específicas sofridas por esse modelo onde, novamente, observa-se o valor no ponto de 

monitoramento que servirá para análises futuras. 
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Figura 30 - Simulação AF: Deformações Específicas 

 

Fonte: Autor (2019) 

Mais uma vez observa-se que os maiores valores para as deformações específicas 

são encontrados tanto na laje do reservatório, acompanhando o comportamento das 

tensões de tração, quanto na base da superestrutura, onde estão os maiores valores para 

as tensões de compressão. O valor encontrado no ponto de monitoramento é muito 

pequeno, o que o torna irrelevante para a análise. 

3.5.2 Modelo de Apoio Elástico (AE) 

O modelo que é comumente utilizado para avaliar a interação solo estrutura, 

quando há a necessidade, é o de base elástica, ou seja, o solo é considerado como um 

conjunto de molas, onde a rigidez é representada pelo coeficiente de reação vertical (kv). 
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D
kv


=                                                                                                                             (29) 

Onde σ são as pressões de contato e D o recalque ou deslocamento sofrido pelo 

solo. 

Através do ensaio de prova de carga sobre placa, pode-se encontrar os valores de 

kv para cada nível de tensão, na curva carga x recalque. Esses valores são mostrados na 

Tabela 10. 

Tabela 10 - Valores do kv do ensaio de prova de carga sobre placa 

σ (kPa) D (mm) 
kv 

(N/mm³) 

0,00 0,00 - 

89,07 2,30 0,03879 

139,76 4,84 0,02887 

205,85 9,94 0,02072 

241,24 15,03 0,01605 

273,55 20,13 0,01359 

302,79 24,99 0,01212 

327,43 30,09 0,01088 

345,92 34,82 0,00993 

365,96 39,93 0,00917 

379,85 44,78 0,00848 

396,81 49,76 0,00797 

410,70 54,74 0,00750 

432,27 59,84 0,00722 

446,16 64,82 0,00688 

461,59 69,80 0,00661 

487,84 80,01 0,00610 

531,13 100,05 0,00531 

 

Fonte: Autor (2019) 

Uma curva σ x kv pode ser obtida através dos valores contidos na Tabela 10. Essa 

curva é mostrada na Figura 31. 

Traçando uma linha de tendências do tipo polinomial de terceiro grau, pode-se 

obter a equação (30), que relaciona os valores de kv diretamente com o nível de tensão a 

que o solo está submetido. Esses valores são representativos para o ensaio de prova de 

carga sobre placa, devendo fazer as devidas correções de dimensão e de forma, pois o 

coeficiente de reação vertical não é uma propriedade intrínseca do solo, existindo 
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dependência da área da estrutura a qual está aplicando o carregamento no solo 

(VELLOSO, 2004). 

 

2427310 10151,610062,31095,510102,4 −−−− +−+−= vk                  (30) 

 

Com os valores de kv expressos em N/mm³ e os valores de σ, em kPa. 

Figura 31 - Gráfico σ x kv 

 

Fonte: Autor (2019) 

Os valores para o coeficiente de reação vertical (kv), obtidos e ajustados nos 

ensaios de prova de carga sobre placa, devem ser corrigidos em função da área da 

fundação. Para tal, utiliza-se das equações de Terzaghi e Peck, ACI e Velloso e Lopes, 

respectivamente mostradas nas equações (31), (32) e (33). Todas elas podem ser 

encontradas em Velloso (2004). 
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Sendo: kv,B e kv,b, os valores dos coeficientes para a fundação e para a placa, 

respectivamente. B é a menor dimensão da fundação e b a menor dimensão da placa, 

ambos em metros. n é um coeficiente que geralmente varia entre 0,5 e 0,7 e é 

adimensional, que para esse caso utilizou-se o valor 0,5, já que abaixo da fundação, a 

camada compressível é considerada menor que 4B. Is,B e Is,b são fatores de forma da 

fundação e da placa, respectivamente, e são adimensionais. 

A equação (31) é geralmente, utilizada quando o solo apresenta variação no 

módulo de elasticidade conforme sua profundidade aumenta. Já a equação (33) é usada, 

quando é possível relacionar o solo com um meio homogêneo, ou seja, as suas 

propriedades não variam com a profundidade, enquanto a equação (32) é utilizada de 

forma ampla. 

Como a fundação é do tipo radier, foi feita a análise da largura de influência R. Se 

as cargas forem muito espaçadas (l > 2,5R), não deve ser considerada a menor dimensão 

da fundação no cálculo do kv corrigido e sim, a largura de 2R. A equação (34) encontrada 

em Velloso (2004) apresenta o cálculo de R. 
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R

−
=                                                                                                            (34) 

 

Onde: Ec é o módulo de elasticidade do concreto em N/m², que para esse problema 

específico, foi calculado para uma resistência característica de 25 MPa, νc é o coeficiente 

de Poisson do concreto e t é a espessura da fundação, dada em metros. 

Ao observar os resultados do parâmetro R na Tabela 11 e na Figura 11, é possível 

afirmar, que a largura a ser utilizada nas equações de correção do kv é a própria largura 

do radier, pois são as paredes que transferem as cargas para a fundação e os vãos entre 

elas não são superiores a 4,5 metros, sendo que os valores de R são próximos ou maiores. 

Os dados referentes aos valores encontrados, para cada equação de correção 

podem ser observados na Tabela 11 e na Figura 32. 
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Tabela 11 - Valores de kv corrigidos N/mm³ 

σn (kPa) 

kv – 

ensaio 

(sem 

correção 

p/ a 

fundação) 

kv (sem 

correção 

p/ a 

fundação) 

ajustado 

(Figura 

31) 

R (m) 
ACI 

(1988) 

V & L 

(2004) 

T & P 

(1948) 

89,07 0,03879 0,03867 3,80 0,00749 0,00126 0,01041 

139,76 0,02887 0,02922 4,08 0,00566 0,00095 0,00786 

205,85 0,02072 0,02011 4,47 0,00389 0,00066 0,00541 

241,24 0,01605 0,01651 4,70 0,00320 0,00054 0,00444 

273,55 0,01359 0,01388 4,91 0,00269 0,00045 0,00373 

302,79 0,01212 0,01196 5,10 0,00232 0,00039 0,00322 

327,43 0,01088 0,01064 5,25 0,00206 0,00035 0,00286 

345,92 0,00993 0,00981 5,35 0,00190 0,00032 0,00264 

365,96 0,00917 0,00903 5,47 0,00175 0,00029 0,00243 

379,85 0,00848 0,00857 5,54 0,00166 0,00028 0,00231 

396,81 0,00797 0,00806 5,62 0,00156 0,00026 0,00217 

410,70 0,00750 0,00770 5,69 0,00149 0,00025 0,00207 

432,27 0,00722 0,00720 5,79 0,00139 0,00023 0,00194 

446,16 0,00688 0,00691 5,85 0,00134 0,00023 0,00186 

461,59 0,00661 0,00660 5,91 0,00128 0,00022 0,00178 

487,84 0,00610 0,00611 6,03 0,00118 0,00020 0,00164 

531,13 0,00531 0,00527 6,26 0,00102 0,00017 0,00142 

 Fonte: Autor (2019)  

Figura 32 - Gráfico σ x kv com os valores corrigidos e do ensaio com a fundação 

 

Fonte: Autor (2019) 
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Os valores adotados para Is,b e Is,B são, respectivamente, 1,0 e 1,15 no presente 

estudo. Maiores informações sobre os fatores de forma podem ser encontradas em Velloso 

(2004). Os valores de b e B são 0,60 m e 16,0 m, respectivamente. 

Na Figura 32 estão as curvas obtidas para o kv corrigido através das equações (31), 

(32) e (33) juntamente com a curva do kv ajustado pelo polinômio da equação (30), sendo 

possível observar a diferença de valores obtidos após a correção, confirmando o fato de 

que o kv não é uma propriedade intrínseca do solo, tendo seu valor dependência com as 

dimensões da fundação.  

Ao comparar as curvas obtidas com os valores do kv corrigido através das 

equações (31), (32) e (33), observa-se que não há proximidade entre elas, sendo assim, 

houve a necessidade de aplicar um método para decidir qual curva seria a melhor para 

corrigir o coeficiente kv do solo estudado. O método escolhido foi realizar uma nova 

simulação utilizando o mesmo radier, que serve de fundação para a edificação, apoiado 

em um bloco de solo onde foram utilizados os dados de entrada para o modelo Cam Clay 

Modificado com tensão de confinamento de 100 kPa, presentes na Tabela 8. A placa foi 

carregada até o mesmo nível de carregamento do ensaio de prova de carga sobre placa 

(Figura 14), realizado no solo real. 

Com a realização da simulação utilizando o radier, foram obtidos os valores de kv 

e adicionados à Figura 32 na forma de curva, sendo chamada simplesmente de Radier. 

Ao comparar a curva obtida para essa simulação (Radier) com as curvas obtidas após a 

correção dos valores de kv através das equações (31), (32) e (33), observa-se que a curva 

fornecida pela equação (33) de Velloso e Lopes praticamente se sobrepõe ao gráfico do 

Radier. Sendo assim, a equação que será utilizada, nesta pesquisa, para obter o kv da 

fundação será o que é fornecido pela equação (33). 

O peso da estrutura é de aproximadamente 12.000,00 kN, considerando o peso da 

estrutura e as cargas atuantes de projeto. A área da fundação é de 272,00 m² sendo assim 

a tensão que a estrutura transmite ao solo através da fundação é aproximadamente 44,0 

kPa, logo, de posse das equações (30) e (33), pode-se obter o valor do coeficiente kv,B 

referente a fundação que é aproximadamente 0,0016 N/mm³. Esse é um valor médio de 

kv, sendo que, segundo Corrêa e Falconi (2019), os valores podem variar nos diversos 

pontos da fundação. 

A Tabela 12 apresenta o resumo dos dados de entrada, utilizados na obtenção do 

kv,B adotado para simular o solo no modelo (AE). 
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Tabela 12 - Resumo dos dados de entrada para o modelo (AE) 

Dados Valores Unidades 

Is,b 1,0 - 

Is,B 1,15 - 

b 0,60 M 

B 16,0 M 

Peso da edificação 12000,0 kN 

Área da fundação 272,0 m² 

σFundação 44,0 kPa 

kv,b 0,0492 N/mm³ 

kv,B 0,0016 N/mm³ 

Fonte: Autor (2019) 

De posse do valor do coeficiente de reação vertical do solo, uma análise da 

interação solo-estrutura foi realizada para o solo como um meio elástico. Os valores para 

as tensões na edificação podem ser observados na Figura 33. 
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Figura 33 - Simulação AE: Tensões Normais 

 

Fonte: Autor (2019) 

O valor da tensão de compressão no ponto de monitoramento é de 1,772 MPa. Os 

demais valores de tensões podem ser observados através das cores. 

A análise dos deslocamentos verticais para o modelo AE é mostrada na Figura 34. 
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Figura 34 - Simulação AE: Deslocamentos Verticais 

 

Fonte: Autor (2019) 

O valor do deslocamento do ponto de monitoramento tem o valor aproximado de 

24,33 mm para baixo, mostrando que considerando o modelo elástico o conjunto sofre 

deslocamentos devido ao carregamento. 

Para melhorar a análise do comportamento da estrutura em relação aos modelos 

de consideração da interação solo estrutura, a Figura 35 mostra os valores das 

deformações específicas. 
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Figura 35 - Simulação AE: Deformações Específicas 

 

Fonte: Autor (2019) 

Em relação ao valor da deformação específica do ponto de monitoramento, ele 

não apresenta um valor significativo para poder ser considerado, apesar de ser 

aproximadamente 4 vezes maior que o apresentado no modelo AF. 

3.5.3 Modelo de Apoio Elastoplástico (AP) 

Para o estudo do modelo que considera o solo um meio contínuo elastoplástico, 

todos os elementos estruturais foram apoiados em um bloco representativo do solo com 

dimensões suficientes, para que não haja interferência nos resultados devido ao efeito de 

borda. Para tal, o bloco tem 41,0 m de largura, 38,0 m de comprimento e 15,0 m de altura. 

A Figura 36 mostra o modelo com todos os seus elementos. As condições de contorno 

aplicadas, no elemento que caracteriza o solo, e as propriedades utilizadas para o Cam 
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Clay Modificado foram as apresentadas na Tabela 8, para a pressão confinante de 100 

kPa. Os elementos utilizados foram o SHELL de 4 nós para a superestrutura e SOLID de 

8 nós para o solo, e os detalhes da malha estão apresentados na Tabela 13. 

Figura 36 – Modelo para análise AP 

 

Fonte: Autor (2019) 

Tabela 13 - Número de elementos e nós – Edificação e solo 

Item Quantidade 

Número de Elementos 110.027 

Número de Nós 357.256 

Tempo de análise 49h 52min 

Fonte: Autor (2019) 

Com o modelo mostrado na Figura 36 foi possível realizar as análises AP, obtendo 

os valores das tensões, deslocamentos e deformações específicas sofridos pelos elementos 

estruturais. 

Devido ao fato do modelo (AP) ter sido calculado, utilizando dados calibrados dos 

ensaios de compressão triaxial e prova de carga sobre placa simulados no software Ansys, 
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os resultados fornecidos por ele servirão como parâmetro de comparação com os 

resultados encontrados nos demais modelos (AF) e (AE). 

Figura 37 - Simulação AP: Tensões Normais 

 

Fonte: Autor (2019) 

A Figura 37 mostra os resultados, em variação de cores, para os valores das 

tensões normais que a estrutura está submetida. O valor da tensão de compressão no ponto 

de monitoramento é aproximadamente 4,23 MPa, que é exibido na Figura 37. 

A Figura 38 mostra os valores dos deslocamentos verticais sofridos pelo conjunto 

estrutural no modelo AP juntamente com o valor referente ao ponto de monitoramento na 

estrutura. 
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Figura 38 - Simulação AP: Deslocamentos Verticais 

 

Fonte: Autor (2019) 

O deslocamento no ponto de monitoramento é de aproximadamente 37,91 mm, os 

demais valores também estão explicitados na Figura 38 em escala de cores. A Figura 39 

mostra os valores das deformações específicas para o modelo AP. 
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Figura 39 - Simulação AP: Deformações Específicas 

 

Fonte: Autor (2019) 

O valor da deformação específica no ponto de monitoramento obteve um resultado 

de, aproximadamente, 1,31x10-3. Esse valor não é significativo para uma estrutura em 

alvenaria estrutural, apesar de estar próximo do valor limite para esse tipo de estrutura, 

que é de 3,5x10-3, conforme os estudos de Camacho et al. (2019). 

A Tabela 14 mostra o resumo dos valores obtidos para as tensões, deslocamentos 

e deformações específicas relativos aos modelos AF, AE e AP no ponto de 

monitoramento, onde é possível perceber que o modelo AP fornece valores para a 

deformação e tensão relativamente maiores, quando comparados aos demais modelos, 

enquanto que o modelo AF fornece os menores valores, para a tensão de deslocamento 

comparativamente aos demais modelos. 
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Tabela 14 – Valores obtidos para o ponto de monitoramento 

Modelo/Resultado σ (MPa) D (mm) ε (mm/mm) 

AF 0,468 2,66E-04 1,46E-04 

AE 1,77 24,33 5,52E-04 

AP 4,23 37,91 1,31E-03 

Fonte: Autor (2019) 

A diferença relativa, ou erro relativo, é calculada tomando como base comparativa 

os resultados encontrados para o modelo AP. Logo, o valor da tensão entre os modelos 

AP e AF chega a ter diferença de 88,9% e, para a os modelos AP e AE, atinge 58,2%. Já 

a diferença relativa dos modelos AP e AE com relação ao deslocamento chega a 35,8%. 

Apesar dos valores das deformações específicas serem baixos, a diferença relativa entre 

os modelos AP e AF chega a 88,8%, enquanto que para os modelos AP e AE, essa 

diferença chaga a 57,9%. Um resumo desses resultados é mostrado na Tabela 15. 

Tabela 15 - Diferença relativa dos principais dados obtidos nas simulações 

Modelos Tensão Normal (%) Deslocamento Vertical (%) Deformação Específica (%) 

AP - AF 88,9 - 88,8 

AP - AE 58,2 35,8 57,9 

Fonte: Autor (2019) 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Os resultados dos estudos realizados com os modelos AF, AE e AP são 

comparados de forma a avaliar qualitativa e quantitativamente os modelos de análise 

estrutural e da interação solo-estrutura, que são utilizados na concepção estrutural. Um 

estudo dos valores das tensões desenvolvidas e dos deslocamentos encontrados nas 

simulações de cada modelo é apresentado em forma de figuras com variação de cores, 

para representar os diferentes níveis dos parâmetros analisados. Para o estudo dos níveis 

de tensão, foi selecionada a fachada lateral da edificação, enquanto para os recalques 

sofridos pelo solo, foram utilizados a fundação do modelo elástico e um corte do solo 

para o modelo elastoplástico. 

4.1 ESTUDO DOS RECALQUES 

Como o modelo AF considera que a fundação não sofre deslocamentos, ele não 

fornece valores de recalques para ser analisado e comparado. Em relação aos modelos AE 

e AP, foram analisadas as superfícies de recalques ocasionadas pela transferência dos 

esforços da edificação por meio da fundação. 

A Figura 40 mostra a fundação que está presente na Figura 34, após ocultar a 

edificação, os detalhes dos resultados ficam mais evidentes. Por meio de variação de 

cores, os recalques sofridos pela fundação para o modelo AE são perceptíveis. 
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Figura 40 - Superfície de recalques para o modelo AE 

 

Fonte: Autor (2019) 

A região avermelhada sofre um menor deslocamento devido ao vão aberto que há 

na fachada frontal da edificação, enquanto as regiões azuladas têm os maiores valores de 

recalque, ou seja, são os locais onde se concentram os maiores carregamentos. Os valores 

dos recalques variam entre 22,33 mm e 29,57 mm para esse modelo. 

A Figura 41 mostra o que ocorre no modelo AP em relação aos deslocamentos 

sofridos pelo radier, que apoia a edificação presente na Figura 38. 
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Figura 41 - Superfície de recalques para o modelo AP 

 

Fonte: Autor (2019) 

Para o modelo AP, os recalques se concentram mais no centro da edificação, 

mostrado na figura através da cor azul, enquanto que nas regiões onde há vãos livres na 

edificação, os valores são menores, representados pela cor vermelha. No modelo AP, os 

valores dos deslocamentos chegam a aproximadamente 44,33 mm. Qualitativamente, há 

maior coerência nesse resultado quando comparado com o do modelo AE, já que as 

edificações desse tipo tendem a concentrar mais carga em seu centro, causando maiores 

deslocamentos nessa região e os valores dos recalques foram mais uniformes 

comparativamente aos valores encontrados no modelo AE. 

A diferença relativa entre os valores dos recalques máximos previstos pelos 

modelos AE e AP atinge 33,30%, ou seja, o modelo elástico, em sua previsão, subestimou 

os deslocamentos sofridos comparativamente aos resultados encontrados no modelo 

elastoplástico Cam Clay Modificado. 

Para que o modelo AE possa fornecer um valor do recalque máximo sofrido pela 

fundação próximo ao do modelo AP, deve-se utilizar o kv de 0,001 N/mm³, que é 37,5% 

menor que o valor adotado nesse estudo, e que representa um solo menos resistente. Logo, 

uma simulação utilizando tal dado foi realizada. Os valores encontrados para os 

deslocamentos sofridos pelo radier são mostrados na Figura 42. 
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Figura 42 - Superfície de recalques para o modelo AE com kv = 0,001 N/mm³ 

 

Fonte: Autor (2019) 

Com o novo valor de kv, o recalque máximo sofrido pela fundação foi de 

aproximadamente 44,82 mm, tendo uma diferença relativa, com relação ao deslocamento 

máximo do modelo AP, de 1,10%. Porém, a localização do recalque máximo não 

corresponde à da deformada do modelo elastoplástico mostrada na Figura 41, onde o valor 

máximo encontrado ocorre no centro da edificação. 

4.1.1 Modelo elástico com variação de kv 

Outro estudo relacionado aos deslocamentos máximos sofridos pela fundação foi 

realizado, variando os valores de kv na fundação. O radier foi dividido em oito faixas, para 

uma melhor visualização dos resultados, e em cada faixa, foi atribuído um valor variando 

entre 0,0016 e 0,001 N/mm³ (Tabela 16), que foram os valores encontrados nos estudos 

realizados para o modelo AE. 
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Tabela 16 - Valores de kv relativos ao estudo do recalque diferencial 

Faixa kv (N/mm³) 

1 0,001600 

2 0,001514 

3 0,001429 

4 0,001343 

5 0,001257 

6 0,001171 

7 0,001086 

8 0,001000 

Fonte: Autor (2019) 

O estudo do recalque diferencial, utilizando os valores de kv da Tabela 16, 

forneceu a superfície de recalques mostrada na Figura 43. 

Figura 43 - Superfície de recalques para o radier com diferentes valores de kv 

 

Fonte: Autor (2019) 

Os valores dos recalques fornecidos por esse estudo variaram entre 20,70 mm e 

41,26 mm, mostrados através da variação de cores, ou seja, o recalque diferencial é de 

20,56 mm. O valor para distorção é de 1,28E-03, sendo que o limite de segurança é de 

2,0E-03, ou seja, a faixa de valores para o kv utilizado nesse estudo encontra-se dentro do 

limite de segurança, para a edificação em termos de recalques. 
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4.2 ESTUDO DAS TENSÕES 

Para o estudo de como são distribuídas as tensões normais na alvenaria estrutural, 

foi escolhido um trecho pertencente à fachada lateral da edificação (Figura 44), a fim de 

entender como acontece o fluxo de tensão normal em paredes de alvenaria com aberturas, 

fazendo a comparação entre os modelos AF, AE e AP propostos. 

Figura 44 – Fachada utilizada nos estudos das tensões 

 

Fonte: Autor (2014) 

A fachada foi escolhida por apresentar regiões contínuas seguidas de espaços com 

aberturas, o que possibilita a observação da distribuição de tensões nas duas situações. 

4.2.1 Tensões no Modelo AF 

Na Figura 45 pode-se observar como são distribuídas as tensões na fachada lateral 

da edificação em alvenaria. 
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Figura 45 – Tensões na fachada lateral da edificação para o modelo AF 

 

Fonte: Autor (2019) 

Pode-se perceber que para esse modelo, as tensões máximas de compressão são 

localizadas nas laterais das aberturas das alvenarias, atingindo o valor aproximado de 0,8 

MPa, enquanto que tanto acima quanto abaixo delas há um alívio nas tensões. Na base da 

estrutura, os níveis de tensão de compressão chegam a aproximadamente 0,45 MPa. Há a 

presença de tensões de tração no pavimento superior devido à contribuição das lajes, pois, 

na modelagem, os elementos foram considerados fixos entre si, e isso ocorre em todos os 

modelos estudados. 

4.2.2 Tensões no Modelo AE 

Nesse modelo, como o solo é representado como um meio elástico, pode-se 

observar através da Figura 46 a distribuição das tensões na alvenaria da fachada da 

edificação. 
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Figura 46 - Tensões na fachada lateral da edificação para o modelo AE (kv = 0,0016 N/mm³) 

 

Fonte: Autor (2019) 

Comparativamente, pode-se observar que ao considerar a interação da alvenaria 

estrutural com um solo elástico, as tensões de compressão atingem valores próximos aos 

do modelo AF. Os maiores níveis de tensões atingem as interfaces das paredes entre 

pavimentos, principalmente dos inferiores, e as bordas laterais das aberturas. Os valores 

máximos das tensões de compressão chegam a, aproximadamente, 0,63 MPa. As tensões 

de compressão na base da edificação atingem valores aproximados de 0,42 MPa, um valor 

relativamente próximo ao encontrado para o modelo AF que foi de 0,45 MPa. 

A Figura 47 mostra a análise da distribuição das tensões, para o modelo com kv 

igual a 0,001 N/mm³, que é o valor que fornece recalques próximos aos encontrados no 

modelo AP. 
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Figura 47 - Tensões na fachada lateral da edificação para o modelo AE (kv = 0,001 N/mm³) 

 

Fonte: Autor (2019) 

Fazendo uma comparação entre os dois modelos presentados, pode-se observar 

que houve um ajuste muito sutil na distribuição e nos valores das tensões, porém não 

significativo. 

A Figura 48 mostra a distribuição das tensões no estudo onde foram utilizados os 

valores de kv da Tabela 16. 



96 

 

 

Figura 48 - Tensões na fachada lateral da edificação para o modelo AE (kv variado) 

 

Fonte: Autor (2019) 

O resultado para a distribuição das tensões nesse modelo foi muito próximo com 

relação aos dois modelos elásticos mostrados anteriormente, ou seja, a variação do valor 

de kv empregado nesse modelo não produz um recalque diferencial, que cause variações 

significativas na distribuição e nos valores das tensões. 

4.2.3 Tensões no Modelo AP 

Os valores das tensões para o modelo AP, podem ser observados na Figura 49. 
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Figura 49 - Tensões na fachada lateral da edificação para o modelo AP 

 

Fonte: Autor (2019) 

O modelo AP fornece valores de tensão de compressão na base da edificação entre 

1,60 MPa e 4,76 MPa, ou seja, muito maiores que os encontrados nos modelos anteriores. 

Não é possível observar os acúmulos de tensões nas bordas laterais das aberturas de forma 

acentuada como os modelos AF e AE, porém, há maior uniformização da distribuição das 

tensões em toda a área da parede. 

Para analisar melhor o estado de tensão no solo do modelo AP, foi realizado um 

corte esquemático no bloco que o representa (Figura 50), onde é possível visualizar com 

nitidez a variação nos valores das tensões normais a que o solo está submetido. 



98 

 

 

Figura 50 – Distribuição das tensões normais para o modelo AP 

 

Fonte: Autor (2019) 

Do ponto de vista do solo, pode-se confirmar que na região central da edificação 

há tensões com valores em torno de 25 kPa, enquanto nas bordas da fundação, há tensões 

com valores de aproximadamente 106 kPa (pontos azuis). Ao comparar a tensão média 

de 44,0 kPa obtida no modelo AE, percebe-se que não é possível utilizar o valor médio, 

já que a distribuição das tensões não é uniforme, de acordo com a Figura 50. 

Analisando os resultados, pode-se perceber que as observações feitas por Gusmão 

e Gusmão Filho (1990b), Gusmão e Gusmão Filho (1994) e Silva e Sales (2019), 

referentes a redistribuição dos esforços na estrutura são confirmados, pois há a 

redistribuição dos esforços nos três modelos analisados. Com relação aos recalques, eles 

não sofreram diminuição como foi citado por Silva e Sales (2019), eles sofreram aumento 

na região central no modelo, quando realizada comparação entre os modelos AE e AP. 
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5 CONCLUSÕES 

6.1 ESTUDO DOS PARÂMETROS DO CAM CLAY 

 

Apesar do incremento de deformação volumétrica ser dependente do índice de 

vazios inicial (e0), pequenas variações desse parâmetro não geram mudanças 

significativas no comportamento tensão-deformação do material. 

Com relação ao parâmetro de endurecimento P0, os valores de P0 acima da pressão 

confinante (σ3 = 60 kPa) no ensaio de compressão triaxial, apresentam ponto de inflexão 

na curva e um comportamento mais rígido no trecho inicial, sendo que o material atinge 

deformação 1,50% menor comparativamente às demais curvas, referentes às pressões de 

confinamento de 20 kPa e 100 kPa. 

O parâmetro λ tem influência direta no incremento de deformação volumétrica. 

Para as curvas obtidas, observa-se que quanto menor o seu valor, mais rígido é o 

comportamento do material, obtendo, para o mesmo nível de tensão, valores de 

deformação menores conforme diminui o valor desse parâmetro e, atingindo valores de 

deformação de 21,30% para λ igual a 0,10 e 12,40% para λ igual a 0,05. 

Para o parâmetro κ, o comportamento tensão x deformação do material varia de 

forma similar ao que foi observado para λ. 

O parâmetro M tem conexão com o critério de ruptura do modelo Cam Clay 

Modificado, ou seja, quanto maior foi o seu valor, maiores foram os níveis de tensão e 

deformação que o material atingiu. 

 

6.2 CURVAS TENSÃO X DEFORMAÇÃO 

 

Há grande potencial no modelo constitutivo Cam Clay Modificado, para a 

previsão do comportamento tensão x deformação de solos nos ensaios de compressão 

triaxial e em ensaios de prova de carga sobre placa. 

Os parâmetros utilizados na simulação dos ensaios de compressão triaxial e prova 

de carga sobre placa, que atingiram melhores resultados na comparação com as curvas 

tensão x deformação dos ensaios de laboratório e in situ, foram os obtidos utilizando a 

pressão confinante de 100 kPa. Possivelmente, isso se deu devido ao estado de tensão que 

o solo se encontrava em seu estado natural, sendo então reproduzido satisfatoriamente 

nesse estudo. 
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6.3 MODELOS E SIMULAÇÕES 

 

Para o mesmo ponto da estrutura da edificação, os valores das tensões atingiram 

0,468 MPa para o modelo AF, 1,77 MPa para o modelo AE e 4,23 MPa para o modelo 

AP. Enquanto os valores dos deslocamentos, devido ao recalque da fundação, atingiram 

24,33 mm para o modelo AE e 37,91 mm para o modelo AP. Segundo Burland et al. 

(1977), o recalque máximo de um radier não deve ultrapassar 65 mm se estiver apoiado 

sobre solo arenoso, e deverá ter valor entre 65 mm e 100 mm, se apoiado sobre solo 

argiloso. Como o estudo foi desenvolvido em um solo argiloso, os resultados estão dentro 

da segurança. 

A diferença relativa entre os valores das tensões nos modelos AP e AF atingiram 

88,9 %; enquanto a diferença relativa entre os modelos AP e AE alcançaram 58,2 %. A 

diferença relativa entre os valores dos deslocamentos da estrutura nos modelos AP e AE 

foram de 35,8 %. 

A diferença relativa entre os valores dos recalques máximos nos modelos AP e 

AE foi de 33,30 %, porém ocorrem em locais diferentes, gerando deformada de recalques 

diferentes ao comparar os dois modelos. No modelo AP ocorre na região central da 

edificação, enquanto que no modelo AE, ocorre nas bordas laterais da edificação. 

No estudo dos recalques, um recalque diferencial de 20,56 mm que gera um 

recalque distorcional da ordem de 1,28E-03 não foi suficiente para alterar o estado de 

tensão, ou seja, não aconteceram alterações significativas nos valores das tensões nas 

paredes de alvenaria estrutural, pois o limite para o recalque distorcional é da ordem de 

2,0E-03, logo, está na faixa de segurança. 
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SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

Para uma melhor e mais promissora avaliação da interação solo-estrutura, sugere-

se realizar análise considerando a não linearidade dos elementos estruturais envolvidos 

no processo. 

 

É muito importante e, portanto, recomenda-se considerar a sequência construtiva, 

juntamente com a análise do aumento da rigidez da estrutura, para uma melhor 

compreensão do quanto isso interfere na análise da interação solo-estrutura, utilizando 

modelos não lineares. 

 

Sugere-se também o estudo mais aprofundado do coeficiente de reação vertical do 

solo (kv), para a obtenção de uma função que possa substituir a análise não linear do 

conjunto fundação-solo, tornando mais viável a utilização dessa ferramenta de análise. 
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