Avaliação de Esforços e Deslocamentos em Radier de Concreto
Armado Apoiado Sobre o Solo: Estudo de Caso
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Resumo
De acordo com a ABNT NBR 6118:2014, as estruturas de concreto devem atender aos
requisitos mínimos de qualidade durante sua construção e serviço. Estes requisitos são:
capacidade resistente, desempenho em serviço e durabilidade. A placa de fundação de
uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) superficial compacta já atingiu alguns
Estados de Limites, apresentando fissuras, não atendendo os requisitos mínimos de
qualidade e segurança da estrutura. A estrutura de fundação, localizada na área
industrial da cidade de Manaus, tem a finalidade de suportar as cargas dos reservatórios
constituídos de material fibroso, sensíveis a movimentações da fundação, com risco do
rompimento de suas paredes, ocasionando a fuga do líquido retido e consequente
contaminação do solo e meio ambiente. Este trabalho tem como objetivo analisar os
esforços que a estrutura executada está submetida e, também, seus deslocamentos. As
tensões da estrutura foram previamente analisadas através do método analítico proposto
por Westergaard, confrontando com os valores obtidos pelo Software SAP 2000, os
quais foram similares. Foi possível assim analisar a estrutura em serviço, considerando
o máximo carregamento, constatando que apesar dos recalques serem aceitáveis, da
ordem de 0,6 cm, existe deficiência nas armaduras negativa e positiva. Foi proposta
uma nova placa de fundação atendendo aos requisitos estabelecidos pela ABNT NBR
6118:2014.
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Introdução
As fundações, que têm a função de transmitir ações da estrutura para o solo, são
divididas em dois grupos: fundações rasas e profundas. A fundação rasa tipo radier é a
mais indicada para transmitir ao solo ações provenientes de reservatórios de superfície,
como, por exemplo, Estação de Tratamento de Efluentes de superfície, utilizada
geralmente em indústria. Radier é uma laje sobre solo cuja principal finalidade é
suportar as cargas aplicadas através da tensão admissível de suporte do solo (capacidade
do solo) (ACI 360R-10, 2010).
Os apoios de uma estrutura, em geral, são considerados indeslocáveis na fase de
obtenção dos esforços, a partir dos quais são dimensionados os elementos de fundação.
Após essa fase, são efetuadas as avaliações dos recalques da estrutura. No entanto, os
elementos de fundações e o solo sofrem deformações com a aplicação das cargas da

estrutura, ações permanentes e variáveis, alterando as intensidades dos esforços na
estrutura. Dessa forma, a hipótese de nós indeslocáveis não representa a realidade.
As divergências e incertezas iniciam-se quando os projetos de estruturas e
fundações utilizam modelos que não representam a realidade. Para evitar essas
incertezas, recomenda-se estudar o comportamento da fundação em concreto armado
considerando a interação solo-estrutura (ISE).
A modelagem da interação solo-estrutura relaciona as duas áreas da engenharia
civil: a geotécnica, para modelagem do comportamento do solo, e a de estruturas, para
definição do modelo estrutural. A modelagem desses dois materiais em conjunto é
fundamental para uma análise representativa do real comportamento da fundação.
Este trabalho objetiva analisar uma placa de fundação de Estação de Tratamento
de Esgoto (ETE) superficial em serviço, a qual apresenta patologias, não atendendo os
requisitos mínimos de qualidade e segurança da estrutura. Não foi apresentado o projeto
estrutural da fundação, sendo necessário realizar intervenções para identificar as causas
e origens das patologias.
A fundação da Estação de Tratamento de Esgoto compacta em estudo encontrase em uma área industrial da cidade de Manaus e pertence a uma empresa
multinacional. A estrutura da fundação tem a finalidade de suportar as cargas dos
reservatórios de material fibroso, sensíveis a movimentações da fundação. A
possibilidade de rompimento das paredes dos reservatórios, pode ocasionar a fuga do
líquido retido e contaminação do solo e meio ambiente, justifica a análise do problema.
Placa sobre meio elástico
A hipótese utilizada neste trabalho é a de Winkler, considerando-se que as
pressões de contato são proporcionais aos recalques. Este modelo também é conhecido
pelo modelo das molas, pois Winkler (1867) propôs que a interação solo-estrutura fosse
constituída por uma placa sobre o solo, onde o solo é representado por molas
independentes com comportamento elástico linear, na qual a rigidez dessas molas
caracterizaria uma constante de proporcionalidade K entre a pressão aplicada e o
deslocamento do solo, denominada coeficiente de reação vertical, coeficiente de
recalque, módulo de reação ou coeficiente da mola. A hipótese do meio contínuo
configura-se em um procedimento mais realista de representação do solo. O solo é
representado através suas características e propriedades, podendo inserir camadas
diferentes, e assim avaliar a distribuição real das tensões ao longo do solo.
Uma das maneiras de calcular a deflexão e tensão em uma placa foi proposta por
Westergaard, no qual em seu modelo adotou como fundação o proposto por Winkler em
1867, cuja formulação consiste na simplificação do sistema de apoio de solo por um
conjunto de molas de Hooke com constantes elásticas idênticas, formando um colchão
de molas, que trabalham independentemente uma das outras dentro do conjunto, isto é,
não haveria transmissão de esforços (VELLOSO, 2004).
A figura 1 mostra um elemento de placa sobre um meio elástico submetido a
carga externa, q’, e a reação do sistema de apoio de placa, kw, onde w representa o
recalque. Admite-se que:
 A placa tenha comportamento elástico-linear;





O tamanho da placa deve ser grande de modo que a condição de carregamento
interna não seja afetada pela presença das juntas;
A placa tenha condições de contorno livre na borda e no canto;
A placa deve estar apoiada sobre um conjunto de molas independentes que
possuem um módulo de rigidez determinado pelo módulo de reação do subleito
(k).
y

y
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Figura 1 - Modelo de fundação de Winkler. Fonte: ANTONIAZZI, 2011
A equação 1, formulada na teoria das placas e adaptada para placas sobre meio
elástico, descreve a deformada da placa.

(1)

Um dos principais conceitos da formulação de Westergaard é o de raio de
rigidez relativa proveniente da adequação analítica da equação 2, que fornece o
momento na direção y (MONTANARI & MARTINELLI, 1976). Desconsidera-se os
efeitos de deformações causadas por diferenciais térmicos ao longo da profundidade do
elemento estrutural e curvatura que ocorre na direção x.

(2)

A reação do subleito (k.w) é a única força externa atuante quando o
deslocamento é negativo, sendo mantido o contato entre a placa e o subleito
(WESTERGAARD, 1926). De acordo com a Teoria das Placas, o equilíbrio no
elemento de placa requer a condição:
(3)

A segunda derivada do momento fletor em relação à y, resulta em:

(4)
Relacionando as equações 3 e 4 e dividindo os termos por k, tem-se:

(5)

A partir da equação 5, pode-se perceber que o módulo rigidez da placa,
conforme a teoria das placas (ARAÚJO, 2003), está dividido pela rigidez do apoio. Tal
relação é chamada de Rigidez Relativa, a qual é expressa pela raiz quarta da relação
entre a rigidez da placa e a rigidez do subleito conforme definido por Westergaard na
equação 6, que será utilizada nos cálculos das tensões e deflexões.

(6)
O modelo de Westergaard analisa três situações possíveis de carregamentos
distribuídos em uma pequena área circular sobre uma placa: ações no centro, na borda, e
no canto, conforme ilustra a figura 2. De acordo com Ioannides et al. (1985) a
formulação de Westergaard para carga aplicada no canto da placa não apresenta bons
resultados. Irão ser utilizadas para a análise as equações com cargas distribuídas
aplicadas no centro e na borda da placa.

Figura 2 - Condições de carregamento do Método de Westergaard. Fonte: Lima,
2016.
No modelo de Westergaard a carga é aplicada em uma área circular, mas na
análise do radier da Estação de Tratamento de Efluentes, foi considerada uma carga
distribuída em uma porção quadrada da placa. Segundo Balbo (2009), o raio equivalente
c’ relativo a um quadrado de lado c pode ser obtido pela equação 4, quando o lado do
quadrado da área de aplicação da carga for maior que 1,724 vezes a espessura da placa.
(7)

As equações 8 e 9 são utilizadas para determinar a tensão e deflexão quando
aplicado o carregamento no centro da placa, e as equações 10 e 11 quando o
carregamento é aplicado na borda, de acordo com a proposta de Westergaard. Os
resultados obtidos nas equações são referentes ao ponto central do carregamento. Nas

equações, µ – coeficiente de Poisson do concreto; l – raio de rigidez; k –Módulo de
reação do subleito; P- carga concentrada; σ - tensão; ω - deflexão; h - espessura da
placa; c – lado do quadrilátero; a – área circular carregada (substituída por c’ que é a
área quadrada carregada); E – módulo de elasticidade do concreto; e γ – constante de
Euler.

(8)

(9)

(10)

(11)

Análise numérica pelo método dos elementos finitos
Porto (2010), afirma que os chamados métodos dos elementos finitos, são
obtidos através de pontos de domínio, que fornecem a solução do problema através de
métodos numéricos. A exatidão do método é dada devido a maior quantidade de pontos
em uma única solução, ou seja, quanto mais refinada a malha melhor a modelagem e
resultados mais precisos irá se obter. Os principais elementos em que a estrutura pode
ser discretizada são os seguintes: elemento de mola, viga, treliças, placas, cascas e
sólidos. Cada elemento possui suas características quanto ao estado de tensões atuantes.
Os elementos bidimensionais e tridimensionais podem ser de vários tipos quanto à
geometria, que possuem também suas particularidades. O elemento escolhido para
análise numérica é o elemento de placa.
A placa de fundação da Estação de Tratamento de Efluentes superficial
compacta foi dividida em elementos retangulares, sendo a malha refinada a partir do
teste de convergência dos valores de deslocamento. Após essa fase, realizou-se o estudo
do comportamento físico da estrutura.
Fundação da Estação de Tratamento de Efluentes Compacta
A figura 3 mostra uma Estação de Tratamento de Efluentes compacta superficial
apoiada em uma placa de concreto, fundação tipo radier, construída na Zona Industrial
da cidade de Manaus.

Figura 3 – Estação de Tratamento de Efluentes superficial compacta.
Na figura 4, são mostrados os principais tipos de patologia existentes no
elemento de fundação: fissura, recalques e desplacamento do concreto decorrente do
processo de corrosão instalado nas armaduras.

Fig
ura 4 – (a) Formação de fissuras nas proximidades dos apoios; (b) Corrosão da
armadura.
Foram coletadas para análise da fundação, tipo radier, as seguintes informações:
 Finalidade: elemento de fundação destinado a receber ações provenientes de
dois reservatórios horizontais, localizado na área industrial da cidade de
Manaus;
 Dimensões: radier: 12,8 m (longitudinal) x 6,5 m (transversal), destinado a
acomodação de dois reservatórios cilíndricos circulares horizontais;
reservatório 1: 12,3 m de comprimento e diâmetro de 2,53 m, apoiado em 7
apoios; reservatório 2: 9,6 m de comprimento e diâmetro de 2,49 m, apoiado
em 6 apoios;
 Ações: pesos dos reservatórios, líquidos contido nos reservatórios e
contrapiso.
Diante da inexistência dos projetos de estrutura da fundação dos reservatórios,
foram realizadas medições e intervenções na placa de fundação para obtenção dos
seguintes dados:
 Armadura positiva (armadura junto à face inferior do radier): tela soldada
com malhas de 10 cm x 10 cm e diâmetros das barras longitudinal e
transversal de 6,0 mm;

 Cobrimento: 2 cm;
 Espessura do radier: 10 cm;
 Espessura do contrapiso: 3 cm.
As características do solo foram determinadas através de sondagens de simples
reconhecimento com SPT, executando quatro furos no local. Os resultados conduziram
a uma tensão de compressão admissível do solo de 0,1 MPa (1kgf/cm²). De acordo com
Safe (1993, apud ALEXANDRE JÚNIOR, 2012), a tensão admissível de 1kgf/cm²
permite estimar o coeficiente de reação do subleito (Kv) como sendo 22 MPa/m (2,2
kgf/cm³).
Modelo analítico proposto por Westergaard
Na fase analítica, as tensões de tração na fibra inferior da placa (σ) e deflexões
no centro da placa (ω), utilizando o método de Westergaard, foram obtidas para duas
situações: carregamento na parte interna da placa e na borda. No ponto central de cada
carregamento, as equações de 8 a 11 fornecem os resultados mostrados na tabela 1.
Tabela 1 – Tensões e deflexões pelo método de Westergaard.
Local da carga
σ (kN/m²)
ω (cm)
Interna
1169,18
0,010
Borda
1397,31
0,045
Modelo numérico: radier com ações no centro e na borda
A modelagem numérica foi realizada com o auxílio do Software SAP 2000,
utilizando a hipótese do modelo de Winkler, solo representado por molas. A constante
de mola é obtida multiplicando o coeficiente de reação vertical do subleito pela área de
influência de cada nó. A malha foi definida utilizando 2048 elementos (malha 20 cm x
20 cm) para cálculo das tensões de tração na fibra inferior da placa (σ) e deflexões no
centro da placa (ω), nas duas situações de carregamentos utilizadas no método analítico
proposto por Westergaard. Os resultados através do MEF são mostrados na figura 5 e 6.

Figura 5 – (a) Deflexão em m devido a carga interna; (b) Tensão em kN/m²
Def
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Figura 6 – (a) Deflexão em m Def
devido a carga na borda; (b) Tensão em kN/m²
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fundo da placa
Modelo numérico: radier da ETE superficial compacta executada
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O radier foi modelado utilizando uma malha com divisão de 64 elementos na
horizontal e 26 na vertical, ficando a estrutura discretizada em 1664 elementos de 25 cm
x 20 cm. Na modelagem da placa em serviço foram admitidos: concreto com resistência
à compressão (fck) de 18 MPa, aço CA-60 e área de carregamento representada na figura
7, os apoios 1 (reservatório 1) e 2 (reservatório 2).
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Figura 7 – Área de carregamento na fundação (medidas em metros).
Os coeficientes de reação vertical, obtidos através da área de influência de cada
nó são apresentados na tabela 2, nós de canto, borda e interno da placa de fundação.

Tabela 2 – Coeficientes de reação vertical
Nós
Canto
Borda
Interno

Área de Influência (m²)
0,01
0,02
0,04

K (kN/m)
220
440
880

O deslocamento vertical máximo na placa de radier é 0,67 cm e as deflexões da
seção transversal passando pelo ponto de deflexão máxima são mostrados na figura 8.
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Figura 8 – (a) Deslocamento máximo da placa; (b) Deslocamentos na seção
transversal.
Na tabela 3, são apresentadas as áreas de aço CA-60 nas direções transversal e
longitudinal referente aos momentos fletores máximos positivos, com armadura de aço
adjacente a face inferior da placa, e momentos fletores mínimos negativos, com
armadura de aço adjacente a face superior da placa.
Tabela 3 – Áreas de aço longitudinal e transversal
Momento fletor
Direção
Área de aço (cm²/m)
(kN.m/m)
Longitudinal
- 8,7
2,335
Longitudinal
+ 10,6
2,899
Transversal
- 11,2
3,082
Transversal
+ 23,3
7,582
Conclusão
Os resultados mostrados nas figuras 5 e 6, obtidos através do Software SAP
2000, quando comparados com os obtidos analiticamente, método proposto por
Westergaard, apresentados na tabela 1, mostram a eficiência do precesso numérico
adotado.
O radier da Estação de Tratamento de Efluentes compacta, que foi executado
sob a vigência da NB-1: 1978, não apresenta capacidade de se manter em condições

plenas de utilização durante sua vida útil. A resistência à compressão do concreto (igual
a 18 MPa) e o cobrimento das armaduras (igual a 2 cm) são inferiores aos
recomendados pela ABNT NBR 6118:2014, para que a estrutura tenha capacidade
resistente, desempenho em serviço e durabilidade.
O desempenho em serviço da placa de fundação executada não satisfaz o Estado
Limite de Abertura de Fissuras (ELS-W), conforme apresentado na figura 4,
comprometendo a sua durabilidade ao longo do tempo. Os resultados indicam
deficiência de armadura positiva e a inexistência da armadura negativa. As áreas de aço
positiva nas direções transversal e longitudinal existentes no radier são de 2,83 cm²/m
(Q283Ø6mm), nas duas direções. No entanto, a área mínima de aço necessária é 7,582
cm²/m (Q785Ø10mm), conforme mostra a tabela 3.
A placa de fundação proposta para um bom desempenho, definida segundo as
prescrições das normas vigentes, seria a adoção de CAA III, que conduz aos seguintes
parâmetros: espessura da placa = 15 cm; cobrimento das armaduras = 4 cm; fck= 30
MPa. As novas áreas de aço conduzem aos seguintes tipos de tela soldável: armadura
positiva (Q636Ø9mm) e armadura negativa (Q246Ø5,6mm).
Os recalques na placa existente e na fundação proposta apresentaram valores
máximos próximos a 0,6 cm, menores que o recalque máximo total de 6,5 cm
recomendado por Skempton e MacDonald (1956) e 5 cm recomendado por Terzaghi e
Peck (1948) para radier em meio arenoso. No entanto, os reservatórios sobre a placa de
fundação são de fibras, sensíveis a qualquer movimentação.
A placa de fundação proposta para reservatórios de fibras satisfaz os requisitos
de qualidade da estrutura, com dimensionamento baseado nos Estados Limites Últimos
e de Serviço.
Referências
ALEXANDRE JÚNIOR, Mário César. Coeficientes de recalque horizontal e vertical do solo.
[S.L.], 2012. Disponível em: < http://faq.altoqi.com.br/content/174/1045/pt-br/coeficientes-derecalque-horizontal-e-vertical-do-solo.html>. Acesso em: 15 de agosto de 2017.
AMERICAN CONCRETE INSTITUTE – ACI. Design of slabs on grade (ACI 360R-10), 2010.
ARAÚJO, José Milton de. Curso de concreto armado. v. 2. 2. ed. Rio Grande: Dunas, 2003.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: Projeto de estruturas de
concreto – procedimento. Rio de Janeiro, 2014.
AZEREDO, Hélio Alves de. O edifício até sua cobertura - Prática da construção civil. 2. ed. São
Paulo: Edgard Blucher, 1997.
BALBO, José Tadeu. Pavimentos de concreto. São Paulo: Oficina de Textos, 2009.
PORTO, Thiago Bomjardim. Estudo da interação de paredes de alvenaria estrutural com a
estrutura de fundação. 2010. 243 p. Dissertação do curso de Pós-Graduação em engenharia
de estruturas da Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2010.
TERZAGHI, Karl von; PECK, R. B., Soil exploration, soil mechanics in engineering practice /
Karl Anton von Terzaghi and Ralph Brazelton Peck - New York: John Wiley and Sons Inc,
1948.
VELLOSO, Dirceu de Alencar. Fundações: critérios de projeto, investigação do subsolo e
fundações superficiais / Dirceu de Alencar Velloso e Francisco de Rezende Lopes - São
Paulo: Oficina de Textos, 2004.
WESTERGAARD, Harold Malcon: Theory of Concrete Pavement Design. In: Procedings
Highway Research Board, Usa, 1927.

