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RESUMO 

 

As fundações são essenciais no processo de construção de uma edificação, que começa pela 

sondagem do terreno no qual será erguida. A sondagem do terreno identifica as camadas do 

solo e sua resistência, informações fundamentais para que as fundações sejam realizadas 

adequadamente. 

Estas fundações têm a finalidade de transmitir as cargas de uma edificação para uma camada 

resistente do solo, podem ser de vários tipos, a escolha da mais adequada acontece em função 

das cargas da edificação e da profundidade da camada resistente do solo. 

Para escolhas onde o tipo de fundação seja do tipo profunda podemos utilizar estacas ou 

tubulões, surge assim a necessidade da construção de blocos de coroamento em concreto 

armado. 

Este artigo pretende apresentar a comparação entre os procedimentos existentes e através de 

um aplicativo móvel para celulares, demonstrar os resultados obtidos para as diferentes áreas 

de aço calculadas para armadura principal (tirante) e a verificação das tensões nas bielas 

comprimidas (escoras), sempre assumindo como guia norteador a NBR 6118:2014. 

 
Palavras-chave: Alicerce. Dimensionamento. Software.  

 

 

ANDROID AND iOS MOBILE APPLICATION TO DETERMINE AND 

COMPARISON OF FOUNDATION BLOCKS ABOUT TWO STACKS, ACCORDING 

TO THE METHODS OF BLÈVOT, FUSCO AND IBRACON 

 

ABSTRACT 

 

Foundations are essential in the process of constructing a edification, which begins by 

surveying the terrain where it will be built. The ground surveying identifies the layers of the 

soil and their resistance, key information so that the foundations are carried out properly. 

These foundations have the purpose of transmitting the loads of a edification to a resistant 

layer of the ground, they can be of several types, the choice of most appropriate happens 

depending on the loads of the edification and the depth of the resistant more layer of soil. 

For choices where the type of foundation is of the deep type we can use stakes or tube, thus 

arises the necessity of the building of Crowning blocks in reinforced concrete. 

This article follows in the direction of presenting a comparison between the procedures 

adopted in Brazil and through a mobile application, demonstrate the results obtained for the 

different steel areas calculated for the armature main (tensile) and checking the tensions in the 

compressed rods, Using as reference standardization the NBR6118. 

 

Keywords: Construction. Sizing. Software.  

 



 
 

1 INTRODUÇÃO 

Para que seja definido o tipo de fundação a ser utilizada na edificação, diversas 

situações devem ser analisadas. Estas situações podem condicionar a escolha por um tipo ou 

outro de fundação, podemos elencar algumas situações, tais como: Topografia da área, 

características do maciço de solo, dados da estrutura, dados sobre as edificações vizinhas, e 

aspectos econômicos.  

Para Guerrin e Lavaur (2002, p. 1-2), “As fundações de uma construção são as suas 

partes em contato com o solo, ao qual transmitem suas cargas”. Após a verificação da 

viabilidade geral, ficando definida a utilização de estacas ou tubulões, se faz necessária a 

utilização de outro elemento de fundação, o bloco de coroamento, ou bloco sobre estacas. 

Admite-se conforme a necessidade, blocos de “N” estacas, definição realizada em função da 

capacidade de carga da estaca e das características do solo obtidas pela sondagem.  

Direcionado pelas normativas do IBRACON (Instituto brasileiro de concreto)  

conforme a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), NBR (Norma Brasileira) 

6118:2014, e também pelos métodos propostos por Blévot (1967) e Fusco (2013), o presente  

trabalho visa o desenvolvimento de um aplicativo para dimensionamento e comparação de 

blocos de fundação rígidos sobre duas estacas, sendo que estes admitem o uso da metodologia 

conhecida como método das bielas e dos  tirantes, que considera os esforços sendo 

transferidos às estacas por bielas comprimidas do concreto e por tirantes tracionados,  

conceituados na "Analogia da Treliça" de Ritter e Mörsch do início do século XX, que sugere 

a substituição do caminhamento das forças em um elemento estrutural por barras de treliça. 

Simulações de uma mesma necessidade de bloco estrutural, serão realizadas para cada 

um dos métodos, para que sejam verificadas as diferenças existentes nos métodos de cálculos 

e nos resultados obtidos por cada um dos métodos expostos.  

Na etapa de desenvolvimento do software, que será focado em dispositivos móveis 

será utilizada a linguagem de programação Object Pascal, serão criadas opções para que o 

usuário possa calcular determinado bloco de fundação e realizar comparações deste bloco em 

todos os métodos pesquisados neste artigo.   
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 DEFINIÇÃO DE BLOCOS RÍGIDOS  

Segundo a NBR 6118, em seu item 22.7 temos a seguinte definição: “Blocos são 

estruturas de volume usadas para transmitir às estacas e aos tubulões as cargas de fundação, 

podendo ser considerados rígidos ou flexíveis por critério análogo ao definido para sapatas”.  

Ainda segundo a NBR 6118, em seu item 22.6.1 temos que, quando se verifica a 

expressão a seguir, nas duas direções, a sapata é considerada rígida. Caso contrário, a sapata é 

considerada flexível: 

 
 (1) 

Onde temos que:  

h = Altura da sapata; 

a = Dimensão da sapata em uma determinada direção; 

ap = Dimensão do pilar na mesma direção. 

A formulação apresentada é para o caso da sapata, sendo semelhante a está a formulação para 

o bloco, conforme figura 2. 

 

Figura 2 – Modelo para definição do critério de rigidez NBR 6118 

 

Fonte: Associação brasileira de normas técnicas, 2014. 

A NBR 6118, no item 22.7.4.1.4 define que o bloco deve ter altura suficiente para 

permitir a ancoragem da armadura de arranque dos pilares, contudo Fusco (2013, p. 347) 
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menciona que além do critério já estabelecido pela norma, deve-se obedecer a uma altura 

mínima de trinta centímetros.   

 

2.2 MÉTODO DAS BIELAS 

O método das bielas tem como premissa, que existam no interior dos blocos de 

fundação, uma série de “treliças espaciais”, para os blocos com mais de uma estaca.  

As forças que atuam nas barras comprimidas da treliça são resistidas pelo concreto já 

que suas características mostram seu desempenho ótimo ocorre nas solicitações de 

compressão, já as forças que atuam nas barras tracionadas são resistidas pelas armaduras de 

aço, que apresentam grande capacidade de resistir aos esforços de tração. O item principal a 

ser determinado neste momento são as dimensões das bielas comprimidas, necessidade sanada 

pelas proposições de Blévot (1967). 

 Para a utilização do método das bielas, o carregamento deve estar próximo de 

centrado, podendo ser utilizado em carregamentos não centrados, desde que seja assumido 

que todas as estacas estejam com a maior carga, o que pode acarretar um dimensionamento 

demasiadamente caro, e o espaçamento de todas as estacas deve ser o mesmo em relação ao 

centro do pilar. 

 

3 MÉTODOS PROPOSTOS DE DIMENSIONAMENTO 

3.1 MÉTODO RECOMENDADO POR BLÉVOT E FRÉMY 

Em dimensionamentos estruturais de blocos de duas estacas, através do método 

estabelecido por Blévot e Frémy, serão realizadas analises de forma bidimensional, 

considerando a transladação de forças requerentes do pilar em direção das estacas pelo 

interior de uma escora, da qual a seção varia do diâmetro da estaca até metade da maior 

extensão do pilar. Sendo assim a biela de compressão é modelada por um traçado entre os 

eixos das seções da biela, como podemos verificar na figura 3. 

Figura 3 – Esquema de forças em bloco sobre duas estacas  
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Fonte: (Bastos, 2013 pág. 5) 

A força de tração no tirante pode ser dada igualando a tangente do ângulo de 

inclinação das escoras segunda suas forças e segundo sua geometria, conforme as equações 

(2) e (3). 

 

 

Determinação da inclinação segundo suas 

forças 

(2) 

 

 

Determinação da inclinação segundo sua 

geometria 

(3) 

Onde temos que: 

 = Inclinação da escora (º) 

N = Carregamento axial do pilar (kN)  

 = Força de tração do tirante (kN) 

d = Altura útil do bloco (cm)  

e = Distância entre eixo de estacas (cm) 
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 = Maior dimensão do pilar (cm) 

Assim sendo, para a situação de uma carga centrada, 50% da força solicitante do pilar 

será transladada à estaca, e se valendo de razões trigonométricas segundo as cargas 

empregadas, e da geometria do componente estrutural, torna-se possível determinar a força de 

compressão da escora (equação 5), e de tração no tirante (equação 4). 

 

Força de tração no tirante (4) 

 

Força de compressão na escora (5) 

Onde temos que:  

 = Força de compressão da escora (kN)  

Realizando análises em seus experimentos físicos, Blévot e Frémy conseguiram 

determinar uma faixa de valores onde o ângulo de inclinação da escora de concreto deveria 

estar inserido, para evitar o risco de ruptura por punção, esta faixa ocorre entre os ângulos de 

40 e 55 graus. Desta maneira, pode ser delimitado o intervalo da altura útil (d) do bloco de 

fundação, equação (6). 

 
 (6) 

Em decorrência da variação da largura de sua seção no decorrer de sua extensão, 

Blévot demonstrou a necessidade da verificação da escora em seus dois limites, junto ao pilar 

e junto à estaca, com isso faz-se necessário calcular a área da biela no sentido transversal da 

seção adjacente às extremidades, as verificações serão realizadas em função do ângulo de 

inclinação da escora, segundo a lei dos senos, conforme figura 4.    

Figura 4 – Área da seção da escora  

 

Fonte: (Bastos, 2013 pág. 7) 
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Seção da escora adjacente ao pilar. (7) 

 Seção da escora adjacente à estaca. (8) 

Onde temos que:  

 = área da biela (cm²)  

 = área do pilar (cm²)  

 = área da estaca (cm²)  

Após a obtenção do valor da área da biela calculada, e da força de compressão advinda 

das requisições do pilar, é possível calcular a tensão nas escoras adjacentes ao pilar, e 

adjacente à estaca. Blévot demonstra que isso pode ser feito pela razão entre a equação (5), e 

as equações (7) e (8), anteriormente apresentadas para efeito de cálculo da área da biela. 

 

Tensão da escora adjacente ao pilar. (9) 

 

Tensão da escora adjacente à estaca. (10) 

Onde temos que:  

 = Tensão resistente de cálculo da escora próxima ao pilar (kN/cm²)  

 = Tensão resistente de cálculo da escora próxima à estaca (kN/cm²)  

 = Força de cálculo proveniente do carregamento axial do pilar (kN)  

As tensões adjacentes as escoras devem ter os valores limitados a um valor máximo 

obtido através das observações a experimentação física, perfazendo assim uma relação entre os 

valores obtidos nos experimentos e os previstos em cálculos, utilizando uma variável (0,9 a 

0,95) que leva em consideração o efeito Rüsch, conforme equação (11). 

 Tensão limite da escora de concreto (11) 

Onde temos que:  

 = Tensão resistente de cálculo limite para escora (kN/cm²)  
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 (0,90 a 0,95) = Coeficiente que considera a perda de resistência à compressão do       

concreto ao longo do tempo em função das cargas permanente (adimensional).  

Garantido que não ocorra o efeito de esmagamento das bielas de compressão, é possível 

dimensionar o tirante para absorção das forças de tração, os experimentos de Blévot 

demonstraram que a força de tração foi 15% superior que as forças estimadas em cálculo, assim 

em decorrência da força de tração dada na equação (4) acrescida em 15% em razão da 

resistência ao escoamento do aço , temos a área de aço através da equação (12). 

 

 (12) 

Com a intenção de prevenir o fendilhamento (forças de tração perpendiculares a seção 

da escora), armaduras secundárias devem ser dimensionadas, segundo as seguintes equações 

 Armaduras secundárias (13) 

 Largura do bloco (14) 

Onde temos que:  

 = Área de aço para armadura de pele (cm²)  

 = Área de aço para os estribos verticais (cm²)  

 = Largura do bloco sobre estacas (cm)  

 

3.2 MÉTODO RECOMENDADO POR FUSCO 

O dimensionamento estrutural de blocos de duas estacas, realizado através do método 

desenvolvido por Fusco (2013), tem como premissa a consideração de que toda a força 

propagada pela armadura do pilar e é suportada em um plano horizontal à uma profundidade 

“x”, e a partir deste ponto as tensões são resistidas pelo concreto, sem que exista mais auxílio 

da armadura do pilar. Para que seja determinada a profundidade “x” deve-se utilizar a equação 

(15): 

 

  

(15) 
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Onde temos que:  

 = Relação entre a maior e menor dimensão do pilar  

 = Taxa de armadura do arranque  

 = Ângulo de espraiamento das tensões  

Fusco (2013) conceitua ainda que a carga normal máxima que deve ser aplicada ao 

pilar em função da resistência fornecida pelo concreto (1ª parcela da somatória) e pela 

armadura (2ª parcela da somatória), como apresenta a equação (16), e limitando a tensão 

aplicada pelo pilar na área de contato do pilar com o bloco a  , está tensão na 

superfície do bloco poderia ser até de maior intensidade, já que trata-se de uma área 

parcialmente carregada, contudo o que define o dimensionamento é a seção do pilar que não 

possui o mesmo grau de cintamento.  

Em decorrência da inclinação da escora e a profundidade de espraiamento das tensões, 

forma-se uma projeção ampliada do pilar (Figura 5), na qual a área desta projeção pode ser 

determinada pela equação (17), a qual deve ser verificado a tensão vertical (equação 18), 

evitando o esmagamento da escora. 

Figura 5 – Ampliação da área do pilar à profundidade “x” 

 

Fonte: Técnica de armar as estruturas de concreto (2013). 
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 Força máxima no 

pilar 

(16) 

 Área ampliada do 

pilar 

(17) 

 

Tensão vertical (18) 

Onde temos que:  

 = Força máxima do carregamento do pilar (kN)  

 = Área de concreto (cm²)  

 = Taxa de armadura longitudinal do pilar (%)  

 = Região de ampliação da projeção do pilar (cm²)  

 = Ampliação da projeção do pilar (cm)  

 = Tensão vertical à profundidade x (kN/cm²)  

 

O ângulo de inclinação da biela deve estar compreendido entre Arctg 1 e Arctg 2, 

todavia Fusco (2013) preconiza que o bloco porte altura suficiente para que a estaca mais 

abatida não requisite uma biela com inclinação menor que Arctg 2/3, carecendo assim que a 

inclinação da biela esteja em um espaçamento entre Arctg 2/3 e Arctg 2.  

O valor da tensão na escora (equação 19) pode ser determinado em função da tensão 

vertical exercida próximo ao pilar e à estaca, com a inclinação da biela determinada como 

demonstra a Figura 6, devendo esta tensão segundo Fusco (2013) estar limitada à , em 

decorrência do concreto ao redor da escora produzir o efeito de confinamento.  

Figura 6 – Esquematização das bielas 
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Fonte: Técnica de armar as estruturas de concreto (2013). 

 

 

Tensão na biela (19) 

Onde temos que:  

 = Tensão de cálculo da biela (kN/cm²)  

 = Tensão vertical (kN/cm²)         

O dimensionamento da armadura principal decorre da determinação da força de tração 

existente no tirante através de razões trigonométricas, em razão da resistência ao escoamento 

do aço, como demonstra a (equação 20). 

 

Área de aço da armadura 

principal do tirante 

(20) 
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3.3 MÉTODO RECOMENDADO POR SANTOS; STUCCHI 

A construção teórica apresentada por Daniel Miranda Santos e Fernando Rebouças 

Stucchi na publicação feita pelo IBRACON para blocos sobre duas estacas segue o 

direcionamento da NBR 6118:2014 na qual temos uma região nodal onde ocorrem 

perturbações de tensão, logo abaixo do pilar devido à mudança na direção das forças. Está 

região encontra-se a uma profundidade “y” e seus planos laterais determinam a largura da 

escora de compressão, conforme podemos verificar na figura 7. 

Figura 7 – Região nodal, com profundidade “y” 

 

Fonte: ABNT NBR 6118:2014 Comentários e exemplo de aplicação (2015) 

De maneira inicial, deve-se estabelecer a profundidade da região nodal abaixo do pilar. 

Esta pode ser obtida através do equilíbrio das forças decorrentes da reação da escora, e da 

máxima tensão do nó, conforme podemos visualizar na figura 8.  

Figura 8 – Projeção das forças no plano de atuação 
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Fonte: ABNT NBR 6118:2014 Comentários e exemplo de aplicação (2015). 

Os autores Santos; Stucchi definem que ao assumirmos que o momento gerado pela 

reação da biela deve ser igualado ao momento aplicado pela tensão no plano vertical da região 

nodal, com isso podemos encontrar o valor da profundidade “y” segundo a equação (21).  

 

Profundidade da região 

nodal 

(21) 

  (22) 

Onde temos que:  

 = Força de cálculo da reação da estaca (kN)  

 = Projeção horizontal do ponto de aplicação das forças na escora (cm)  

 = Tensão de cálculo limite para região nodal no nó CCC (kN/cm²)  

 = Menor dimensão do pilar (cm)  

 = Profundidade da região nodal (cm)  

Constituindo-se em "d" a altura útil do bloco, de tal maneira que compreenda a 

inclinação da biela de compressão entre 45º e 63º. Com o mesmo princípio utilizado por 

Blévot (1967), em que devido a variação na seção da escora, deve-se verificar as bielas junto 

ao pilar e à estaca, levando em consideração uma ampliação da projeção do pilar assim como 

mostrado na Figura 5, porém por se tratar de uma análise em um plano bidimensional, o 

IBRACON considera realizar a ampliação apenas na direção da análise (maior dimensão do 

bloco).  

As tensões das escoras junto ao pilar e à estaca, podem ser determinadas através das 

equações 23 e 24. Devendo estes valores estarem limitadas conforme apresenta-se as 

equações 25 e 26, recomendadas na NBR 6118:2014. 

 

Tensão da escora junto ao 

pilar 

(23) 

 

Tensão da escora junto à 

estaca 

(24) 
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 Bielas prismáticas ou nós 

CCC 

(25) 

 Bielas atravessadas por 

tirante único, ou nós CCT 

(26) 

Posteriormente a verificação da região nodal e das escoras, é feito o dimensionamento 

da armadura do tirante, em função da força de tração exercida no tirante e da resistência ao 

escoamento do aço, apresentadas nas equações 27 e 28.  

 Força de tração no 

tirante   

(27) 

 
Área de aço da 

armadura principal 

(28) 

Ao realizar o dimensionamento geométrico de blocos sobre estacas, deve-se atentar ao 

espaço disponível para ancoragem das barras, tanto da armadura do tirante, quanto à altura 

útil disponível do bloco para ancoragem da armadura do pilar. 

4 EXEMPLO DE DIMENSIONAMENTO 

Para exemplificação das metodologias dimensionamento, acima descritas o presente 

artigo propõe a realização do dimensionamento, e detalhamento de um bloco sobre duas 

estacas, para este exemplo será adotado um pilar de seção 50cm x 25cm e carregamento axial 

de 1000 kN, estacas de 28cm de diâmetro pré-moldada com carga máxima estrutural 

admissível de 550 kN, devendo o afastamento mínimo entre eixo destas ser de 70cm, 

conforme dados de características constantes na tabela 1, sendo ainda utilizado aço CA-50 e 

concreto C30. 

Tabela 1 – Características e capacidades das estacas pré-moldadas 

Bitola Carga máxima Massa Área Perímetro Distância entre  

(cm) (kN) (Kg/m)  cm2  cm eixos (cm) 

15 180 42 177 47 60 

18 260 61 255 57 60 

23 400 100 416 72 60 

28 550 148 616 88 70 

33 750 205 855 104 85 

38 900 272 1134 119 95 

42 1150 332 1385 132 105 
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48 1500 342 1398 151 120 

50 2088 357 1457 157 125 

60 2608 449 1834 188 150 

Fonte: Fundações Profundas, Volume 2 (2010). 

 

Se utilizando de fatores de segurança majorados nas forças do carregamento do pilar e 

na reação de apoio da estaca, e de minoração nas resistências do concreto e do aço, conforme 

as seguintes equações 

 

 (29) 

 

 (30) 

 

 (31) 

Onde temos que:  

 = Força/carregamento característico (kN)  

 = Tensão de resistência característica ao escoamento do aço (kN/cm²)  

 = 1,40 Coeficiente de majoração de forças (adimensional)  

 = 1,20 Coeficiente adicional de majoração de forças (adimensional)  

 = 1,40 Coeficiente de minoração da resistência do concreto (adimensional)  

 = 1,15 Coeficiente de minoração da resistência do aço (adimensional)   

 

4.1 DIMENSIONAMENTO SEGUNDO BLÉVOT (1967) 

4.1.1 DIMENSIONAMENTO GEOMÉTRICO DO BLOCO 

Sendo o afastamento entre eixos das estacas cerca de 70cm, utilizando a equação (6) 

pode-se determinar o intervalo no qual deverá estar contida à altura útil do bloco, para que a 

inclinação da escora esteja dentro das recomendações do método. 
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Por questões construtivas será adotado  

 

De posse da altura útil do bloco, é possível determinar através de razões 

trigonométricas, segundo as dimensões geométricas, a inclinação da biela, conforme 

apresentado na equação (3). 

 

4.1.2 VERIFICAÇÃO DAS TESÕES DAS BIELAS 

 

 

 

 

 

 

As tensões encontradas devem estar limitadas a um valor máximo formulado através 

das observações feitas em experimentos físicos, utilizando Kr = 0,95 em decorrência do efeito 

Rüsch. 

 

 

4.1.3 DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA PRINCIPAL 

Com a segurança contra o esmagamento das bielas garantida, pode ser realizado o 

dimensionamento da armadura. 
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4.1.4 DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA SECUNDÁRIA 

Inicialmente, deve-se determinar a largura dos nós próximos ao pilar e próximo 

também à estaca para obter a média entre tais valores. 

 

 

 

A força na biela pode ser determinada em função da inclinação da escora, utilizando a 

lei dos senos. 

 

 

Com a decomposição das forças nos sentidos vertical e horizontal, em razão da 

resistência ao escoamento do aço, pode-se determinar a área de aço para a armadura 

transversal. 

 

 

 

4.1.5 VERIFICAÇÃO DA ANCORAGEM DA ARMADURA 

 

Ao final do dimensionamento deve ser verificado se o espaço disponível para ancorar 

a armadura é suficiente. Para isso adotando-se situação de boa aderência, barras nervuradas e 

cobrimento no plano normal ao do gancho. 
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Devendo o valor do comprimento de ancoragem necessário ser menor que o 

comprimento disponível para ancoragem. Tal comprimento disponível inicia-se na direção da 

face interna da estaca até a face externa do bloco, devendo ser considerado o cobrimento 

mínimo de 3 . 

Para o cálculo do comprimento de ancoragem disponível, será adotado um 

comprimento da face externa da estaca até a face do bloco de 25cm. 

 

Ancoragem realizada com sucesso. 

4.2 DIMENSIONAMENTO SEGUNDO FUSCO (2013) 

4.2.1 VERIFICAÇÃO DO CARREGAMENTO DO PILAR 

Para dimensionamentos segundo Fusco (2013) devemos considerar uma limitação para 

força normal do carregamento do pilar, devendo a tensão aplicada pelo pilar na área de 

contato da superfície do bloco estar limitada a  por não haver qualquer efeito de 

cintamento, deve-se verificar a tensão no topo do bloco. A taxa de armadura longitudinal do 

pilar será de 2%.  
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4.2.2 DIMENSIONAMENTO GEOMÉTRICO DO BLOCO 

Sendo a altura útil a mesma utilizada no dimensionamento anterior, igual a 35cm, 

deve-se considerar que a ampliação da escora próxima à estaca ocorra a 45º e a posição da 

armadura esteja a 5cm, e admitindo-se 70cm de afastamento entre eixo das estacas, poderá ser 

determinado o ângulo de espraiamento das tensões do pilar no bloco 

 

Conhecendo o ângulo de espraiamento das tensões, em função da taxa de armadura 

longitudinal do pilar, pode-se determinar a profundidade da região nodal. 

 

 

Ao usar a tangente da inclinação encontrada e a profundidade da região nodal, pode-se 

calcular tal ampliação do pilar e então a área ampliada formada por essa região. 

 

 

 

4.2.3 VERIFICAÇÃO DAS TESÕES DAS BIELAS 

Deve ser calculada a tensão vertical atuante próximo ao pilar e próxima à estaca, para 

em função da inclinação da biela poder determinar a tensão atuante na escora. 

 

 

Sendo assim, as tensões na escora próximas ao pilar e próximas à estaca podem ser 

determinadas, devendo tais tensões estarem limitadas à . 
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4.2.4 DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA PRINCIPAL 

Com a garantia de segurança da região nodal, pode-se determinar a força de tração no 

tirante e então a área de aço necessária. 

 

 

4.2.5 DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA SECUNDÁRIA 

Inicialmente, deve-se determinar a largura dos nós próximo ao pilar e próximo à estaca 

para obter a média entre tais valores. 

 

 

 

A força na biela pode ser determinada em função da inclinação da escora, utilizando a 

lei dos senos para se obter a força na escora através da reação da estaca, e então pode-se 

determinar a força transversal da escora.  

 

 

Pode-se concluir que não haverá risco de fendilhamento da escora, podendo-se adotar 

uma armadura mínima.  
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4.2.6 VERIFICAÇÃO DA ANCORAGEM DA ARMADURA 

Adotando-se situação de boa aderência, barras nervuradas e cobrimento no plano 

normal ao do gancho, e comprimento da face externa da estaca até a face do bloco de 25cm, 

determina-se se a ancoragem pode ser feita com segurança.  

 

 

 

 

Ancoragem realizada com sucesso. 

4.3 DIMENSIONAMENTO SEGUNDO SANTOS; STUCCHI (2015) 

4.3.1 DIMENSIONAMENTO GEOMÉTRICO DO BLOCO 

Assumindo uma mesma altura útil de 35cm e um afastamento entre eixo de estacas de 

70cm, através do equilíbrio da projeção das forças nas extremidades da escora, pode-se 

determinar inicialmente a profundidade da região nodal, em função da reação da estaca e da 

tensão limite aplicada no plano vertical da região nodal.   

A projeção do eixo da estaca até o ponto de aplicação da carga do pilar pode ser 

calculada utilizando a equação (22), enquanto que a tensão limite da região nodal próximo ao 

pilar pode ser calculado utilizando a equação (25). Sabendo que por tratar-se de uma carga 

centrada, a reação da estaca terá metade do valor do carregamento do pilar.   
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Conhecendo a profundidade da região nodal, pode-se determinar a inclinação da 

escora 

 

4.3.2 VERIFICAÇÃO DAS TESÕES DAS BIELAS 

Considerar uma região ampliada próximo à estaca, com ampliação a  da face 

inferior do bloco até a posição da armadura e uma região ampliada próximo ao pilar 

 

 

Através do mesmo princípio adotado por Blévot, devido a diferença da largura da 

seção da escora em suas extremidades, deve ser determinado a largura da seção próximo à 

estaca e ao pilar,  

 

 

Conhecendo a força aplicada e a área da biela, pode-se determinar as tensões exercidas 

nos nós das duas extremidades 

 

 

Estas tensões devem ser limitadas conforme a NBR6118:2014 
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Portanto tensões aprovadas. 

4.3.3 DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA PRINCIPAL 

Para o dimensionamento da armadura principal, deve ser calculado a força de tração 

no tirante. 

 

 

4.3.4 DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA SECUNDÁRIA 

Deve-se determinar a largura dos nós próximo ao pilar e próximo à estaca para obter a 

média entre tais valores 

 

 

 

A força na biela pode ser determinada em função da inclinação da escora, utilizando a 

lei dos senos 

 

 

Devido ao valor resultante da força de tração transversal na escora, pode-se concluir 

que não haverá risco, podendo-se adotar uma armadura mínima por razões de segurança 
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4.3.5 VERIFICAÇÃO DA ANCORAGEM DA ARMADURA 

Adotando-se situação de boa aderência, barras nervuradas e cobrimento no plano 

normal ao do gancho, e comprimento da face externa da estaca até a face do bloco de 25cm, 

determina-se se a ancoragem pode ser feita com segurança.  

 

 

 

 

Ancoragem realizada com sucesso. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para análise dos resultados obtidos através da aplicação das metodologias de cálculos 

com a utilização do software desenvolvido como alvo deste artigo, um conjunto de blocos foi 

definido sendo estes nomeados de B1 à B5, todos com características geométricas distintas, 

definidas na tabela 2. Todos os blocos tiveram o carregamento do pilar definido com base em 

sua área, sendo a tensão característica na base do pilar definida para o valor de 0,80Kn/Cm2. 

Para todas as simulações de dimensionamento, os limites das tensões indicadas pelos autores, 

assim como os intervalos indicados para a inclinação das escoras, foram resguardados.  

Na definição de (Rô) (Taxa da armadura longitudinal do pilar) no método de Fusco, 

foram utilizados os percentuais de 1%, 2% e 3% para que as diferenças de resultados 

existentes pudessem ser evidenciadas de forma mais clara.  

Tabela 2 – Características geométricas dos blocos 

Grupos Pilar Nk Estaca Altura Distância entre Concreto 

  (Cm) (kN) (Cm) (Cm) eixos (Cm)   

B1 25X25 500 φ18 

 

60 C30 

B2 45X25 900 φ28   70 C30 

B3 65X25 1300 φ33 

 

85 C30 

B4 85X25 1700 φ38   95 C30 

B5 105X25 2100 φ42   105 C30 

Fonte: (Elaborado pelo autor)   
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A seguir temos os resultados obtidos do dimensionamento para a área de aço da 

armadura principal, a inclinação da escora, as tensões da escora próxima ao pilar e próximo à 

estaca e a profundidade da região nodal junto ao pilar. Em seguida apresenta-se uma análise 

gráfica destes resultados de forma a ilustrar a proporção das diferenças obtidas.  

Quadro 1 – Resultados do dimensionamento do bloco B1 

BLOCO B1  

ITEM BLÉVOT IBRACON 

Fusco 

1% 
 

2% 
 

3% 

Área de aço (cm2) 7,3289 7,4047 8,6014 
 

9,0643 
 

9,5352 

Inclinação da escora(o) 51,6350 52,5288 48,3175 
 

46,8221 
 

45,3725 

Tensão da biela / pilar (KN/cm2) 1,8218 1,4294 0,3418 
 

0,2936 
 

0,2590 

Tensão da biela / estaca (KN / cm2) 1,3703 0,7796 0,6576 
 

0,6734 
 

0,6900 

Profundidade do nó CCC (cm) 0,0000 8,0342 16,6557 
 

19,3759 
 

21,8825 
Fonte: (Elaborado pelo autor)  

 

Quadro 2 – Resultados do dimensionamento do bloco B2 

BLOCO B2  

ITEM  BLÉVOT IBRACON 

Fusco 

1% 
 

2% 
 

3% 

 Área de aço (cm2) 13,1919 15,5451   17,8282   19,4689    21,2793  

 Inclinação da escora(o) 51,6350 48,2029  44,2839    41,7686    39,2533  

 Tensão da biela / pilar (KN/cm2) 1,8218 1,4479  0,3656    0,3213    0,2913  

 Tensão da biela / estaca (KN / cm2) 1,6643 1,1994  0,9547    1,0007    1,0535  

 Profundidade do nó CCC 0,0000 16,8651  23,6704    27,5788    31,1859  
Fonte: (Elaborado pelo autor)  

 

Quadro 3 – Resultados do dimensionamento do bloco B3 

BLOCO B3  

ITEM  BLÉVOT IBRACON 

Fusco 

1% 
 

2% 
 

3% 

 Área de aço (cm2) 18,0521  24,871 25,9535    28,7289    31,8784  

 Inclinação da escora(o) 53,1304  45,2809 44,0605    41,1613    38,2335  

 Tensão da biela / pilar (KN/cm2) 1,7500  1,4608 0,3671    0,3251    0,2978  

 Tensão da biela / estaca (KN / cm2) 1,2537  1,1952 0,8678    0,9169    0,9752  

 Profundidade do nó CCC 0,0000  26,9868 29,1938    34,1013    38,6383  

Fonte: (Elaborado pelo autor)  
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Quadro 4 – Resultados do dimensionamento do bloco B4 

BLOCO B4  

ITEM  BLÉVOT IBRACON 

Fusco 

1% 
 

2% 
 

3% 

 Área de aço (cm2) 23,6066 30,0315  40,9492    48,4016    58,2243  

 Inclinação da escora(o) 53,1304 47,5612  38,7319    34,1597    29,4271  

 Tensão da biela / pilar (KN/cm2) 1,7500 1,4507  0,408   0,3811    0,3751  

 Tensão da biela / estaca (KN / cm2) 1,6395 1,4489  1,2612    1,4053    1,6061  

 Profundidade do nó CCC 0,0000 32,5846  37,8908    44,3772    50,3857  
Fonte: (Elaborado pelo autor)  

 

Quadro 5 – Resultados do dimensionamento do bloco B5 

BLOCO B5  

ITEM  BLÉVOT IBRACON 

Fusco 

1% 
 

2% 
 

3% 

 Área de aço (cm2) 29,1611  43,9459 46,0539    52,2441    59,7002  

 Inclinação da escora(o) 53,1304 42,7140  41,379    37,8324    34,1999  

 Tensão da biela / pilar (KN/cm2) 1,7500 1,4725  0,3862    0,3489    0,3279  

 Tensão da biela / estaca (KN / cm2) 1,2693 1,4510 1,0101    1,0886    1,1879  

 Profundidade do nó CCC 0,0000 47,6764  40,5287    47,5803    54,1288  

Fonte: (Elaborado pelo autor)  

 

Gráfico 1 - Análise comparativo da área de aço do tirante 

 

Fonte: (Elaborado pelo autor)  
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Gráfico 2 - Análise comparativo da tensão atuante/limite – Nó CCC 

 

Fonte: (Elaborado pelo autor)  

 

Gráfico 3 - Análise comparativo da tensão atuante/limite – Nó CCT 

 

Fonte: (Elaborado pelo autor)  

Em conformidade as recomendações feitas por Santos; Stucchi (2015), e analisando a 

equação (21) para o cálculo da profundidade da região nodal, verifica-se que a profundidade é 

proporcional a carga do pilar e a projeção do ponto de aplicação da carga, assim com o 

incremento do carregamento no pilar, temos um aumento da profundidade nodal, ao passo que 

para Fusco (2013), ao se considerar a profundidade da região nodal como o comprimento 

necessário para o pilar transmitir os esforços através da armadura, sendo que para maiores 

taxas de armadura do pilar, o comprimento necessário para transmitir tais esforços são 

maiores. Ao verificar os dados obtidos nos quadros 1 a 5 nota-se que com o aumento das 
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dimensões do pilar, o método proposto por Fusco (2013) obteve maiores profundidades da 

região nodal. 

Analisando os resultados obtidos nas tabelas 3 a 6, nota-se que com o aumento da 

razão das dimensões do pilar, o método proposto por Fusco (2013) obteve maiores 

profundidades da região nodal. Considerando esta profundidade do nó CCC, a escora em 

relação a horizontal, fica com inclinações menores quando comparadas ao método proposto 

por Blévot, onde a escora de compressão inicia-se logo abaixo do pilar.  

Ao analisar as equações 4 e 27 para forças de tração nos tirantes, observa-se que a 

força é inversamente proporcional à inclinação da escora, sendo assim, o método proposto por 

Fusco (2013) gera os maiores valores para o dimensionamento de área de aço na armadura 

principal. Em decorrência da profundidade em sua região nodal, forma-se logo abaixo do pilar 

uma região ampliada, como mostra a Figura 7, onde as tensões verticais do pilar são 

dissipadas ao longo desta profundidade. Santos; Stucchi (2015) propõe que exista uma 

ampliação desta região na direção da maior dimensão do pilar, para blocos sobre duas estacas, 

em função da análise ser feita em um plano bidimensional, já que Fusco (2013) considera uma 

região ampliada nas duas direções por se tratar de uma região que recebe os esforços 

transmitidos pela armadura do pilar, havendo uma redução das tensões verticais.  

Analisando a equação 23, observa-se que a tensão nas escoras ocorre em função dessas 

tensões verticais aplicadas na área transversal da escora inclinada, com isso, através do 

método proposto por Fusco (2013), pode-se obter regiões ampliadas maiores, diminuindo 

assim a tensão na escora consideravelmente quando comparado ao método proposto por 

Santos; Stucchi (2015) e principalmente o método proposto por Blévot (1967), na qual não há 

consideração de tal região ampliada por não haver uma formação de região nodal abaixo do 

pilar. 

 Seguindo a mesma metodologia, para tensão da escora próximo à estaca, devido à 

região ampliada formada, a tendência seria de tensões menores, porém tal ampliação é 

relativamente menor quando comparada à ampliação formada próximo ao pilar. Em função do 

método proposto por Blévot (1967) obter uma inclinação maior da escora, e essa inclinação 

ser inversamente proporcional à tensão da escora, mesmo sem considerar uma região 

ampliada próximo à estaca, os valores da tensão da escora são considerados próximos 

comparados aos demais métodos.  
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6 CONCLUSÃO 

Este trabalho objetiva a análise comparativa dos procedimentos de cálculo e resultados 

para o dimensionamento de blocos sobre duas estacas utilizando como parâmetro balizador os 

métodos propostos por três autores, comparando os modelos com base na norma revisada 

6118:2014 e os métodos utilizados antes desta atualização.  

Sendo assim, após realizar simulações de cálculos verifica-se que a atualização da norma 

torna inviável a utilização do método proposto por Blévot (1967), em decorrência da ausência 

da verificação das regiões nodais. O método proposto por Fusco (2013) demonstrou uma 

efetividade em relação ao método proposto por Santos & Stucchi(2015), revelando 

disparidades em relação a criação da região nodal superior próximo ao pilar, entretanto a 

metodologia proposta por Fusco (2013) pode ser utilizada com algumas   adaptações em seu 

modelo. Após a execução deste trabalho ficou evidente a necessidade de que em futuros 

trabalhos, sejam realizadas as comparações dos métodos indicados por Fusco (2013) e Santos 

& Stucchi (2015) em blocos sobre “n” estacas, para que se comprove a efetividade de cada 

um deles.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: Projeto de estruturas 

de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2014. 

BASTOS, P. S. S. Blocos de fundação. 2017. 79f. Notas de aula (Estruturas de Concreto III) 

– Departamento de Engenharia Civil, Universidade Estadual Paulista, Bauru, 2017. 

Disponível em <http://wwwp.feb.unesp.br/pbastos/concreto3/Blocos.pdf>. Acesso em 10 nov. 

2017. 

FUSCO, P. B. Técnica de armar as estruturas de concreto. 2. ed. São Paulo: Pini, 2013. 

GUERRIN, A.; LAVAUR, R. C. Tratado de Concreto Armado. Traduzido por Carlos 

Antonio Lauand. Hemus, 2002. 

IBRACON. ABNT NBR 6118:2014: Comentários e Exemplos de Aplicação. 2015.  

SANTOS, Daniel M; STUCCHI, Fernando R. Dimensionamento de consolos de concreto 

com o auxílio de modelos de bielas e tirantes. 

VELLOSO, D. A. Fundações, Volume 2: Fundações Profundas / Dirceu de Alencar 

Velloso, Francisco de Resende Lopes. Nova Ed. – São Paulo: Oficina de Textos, 2010. 

 


