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RECALQUE EM FUNDAÇÕES: ORIGENS, CONSEQUÊNCIAS PARA A 

EDIFICAÇÃO, POSSÍVEIS SOLUÇÕES E COMPARATIVO DE MÉTODOS DE 

CÁLCULO.                                                                 

 

Renata Miranda Curti  

RESUMO 

 

O recalque em fundações não é algo contemporâneo, mas suas investigações e soluções 

evoluem cada vez mais, de modo a tentar minimizar os possíveis danos. É proposto 

apresentar, a respeito do recalque em fundações, destacando suas origens, consequências e 

algumas das possíveis soluções. Através de revisão bibliográfica, será apresentado o conceito 

de que, na grande maioria das vezes, análises preliminares da obra, como o solo em que será 

apoiada a fundação, poderiam evitar grande parte dos transtornos gerados com os diferentes 

tipos de recalque que podem vir a ocorrer. Destaca-se, também, o fator carga atuante na 

edificação e como o método de cálculo para mensurar o recalque pode também interferir no 

valor gerado, visto que há métodos que são mais conservadores e outros métodos que são 

mais gerais. 

 

Palavras-chave: Investigações do solo. Schmertmann. Janbu. 

 

 

SETTLEMENT IN FOUNDATIONS: ORIGINS, CONSEQUENCES FOR THE 

EDIFICATION, POSSIBLE SOLUTIONS AND COMPARATIVE CALCULATION 

METHODS. 

 

ABSTRACT 

 

Settlement in foundations is not something contemporary, its investigations and solutions 

develop more and more, in order to minimize the possible damage. It is proposed to present 

the settlement in foundations, emphasizing its origins, consequences and some of the possible 

solutions. Through a bibliographical review it will be presented the concept that in the most of 

the time, preliminary analysis of the construction, as the soil where the foundation will be 

supported, could avoid most of the disruption generated by the different types of settlements 

that may occur. It is also worth emphasizing the load factor in the construction, and  how the 

calculation method to measure the settlement can also interfere in the value generated, 

because there are methods that are more conservative and other methods that are more 

general. 

 

Keywords: Investigations soil. Schmertmann. Janbu. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O recalque pode ser a causa de algumas patologias que ocorrem nas estruturas, como 

trincas, rachaduras e fissuras. Para poder se fazer o diagnóstico de que tal patologia está 

ocorrendo devido ao recalque, é necessário fazer um estudo completo da situação, analisando 

suas causas e origens.  

Recalque diferencial é definido como o movimento vertical descendente de um 

elemento estrutural NBR 6122/10 – Projeto e Execução de Fundações. Pode ocorrer em 

qualquer tipo de solo quando é submetido a um alto carregamento, e esse solo não está 

preparado e/ou sua fundação não foi corretamente dimensionada para receber as cargas 

estruturais. 

Hachich (1996) explica que o solo é alterado quando as partículas de solo se quebram, 

assim como quando ocorre a solicitação do mesmo. Dessa forma, podemos dizer que essa 

alteração que acontece no solo tem influência no seu comportamento. Reis (2000) expõe a 

respeito do recalque imediato (Wi) que ocorre devido à plasticidade do solo. Há também o 

recalque no tempo (Wt), a qual o recalque acontece ao longo do tempo. 

O recalque pode se tornar visível na edificação desde pequenas fissuras até aparecer na 

forma de grandes rachaduras que podem gerar enormes problemas, levando até mesmo à ruína 

se não for submetido à prévia resolução da problemática. Sob efeitos de cargas externas, todos 

os solos, em maior ou menor proporção, deformam-se. No caso em que essas deformações 

sejam diferenciadas ao longo do plano das fundações de uma obra, tensões de grande 

intensidade serão introduzidas na estrutura dela, podendo gerar o aparecimento de trincas 

(THOMAS, 1989). 

Diante do apresentado, a proposta é discutir os aspectos do recalque, bem como suas 

definições, causas e possíveis soluções. Definir seus efeitos e indicar quando poderá ocorrer 

seu nível crítico, podendo causar desconforto visual e arquitetônico.  
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2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 HISTÓRICOS DE OCORRÊNCIA 

 

O recalque não é algo novo, desde tempos ele ocorre. Cintra et al. (2011) 

exemplificam citando o caso da Torre de Pisa, na Itália, um dos mais famosos casos de 

recalque diferencial. A Torre de Pisa possui 58 metros de altura, e houve, ali, um desaprumo 

que não se estabilizava. Em 2001, foram interrompidas as atividades no local para que o 

recalque fosse reparado. Tal desaprumo citado atingiu 4,5 metros em 1990.  

                    

Figura 1 - Localização da Torre de Pisa. 

 
Fonte: (BURLAND et. al, 2009). 

 

Burland et al. (2009) citam que há 500 kpa de tensão média na fundação da Torre de 

Pisa. Burland e Potts (1994) indicaram que ocorre uma desigualdade de tensões, visto que, no 

lado sul da Torre, havia uma tensão que era de, aproximadamente, 1000 kpa, no entanto, no 

lado norte, havia uma tensão que era quase zero.  

No Brasil, usa-se, como exemplificação de Recalque, os casos dos prédios que ficam 

próximos à praia na cidade de Santos, São Paulo. Alguns estudos realizados, demostraram 
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que, uma das possíveis causas do desaprumo dessas edificações, se da ao fato de sua fundação 

não estar apoiada em camada resistente do solo, mas sim em camada superficial. 

   

Figura 2 - Verificação de inclinação,  prédio de Santos – SP 

 
Fonte: G1 Santos e região (2012). 

 

2.2 PATOLOGIAS 

 

Helene e Figueiredo (2001) nos explicam que patologia, nas edificações, é uma parte 

da Engenharia em que alguns fatores são analisados para que se possa apresentar o motivo de 

determinada patologia, fatores como: sintomas, os mecanismos, as causas e as origens dos 

defeitos das construções civis. 

Thomas (1989) nos apresenta que o acontecimento de patologias como trincas e 

fissuras, pertinente ao recalque das fundações, é algo constante. Com o acontecimento de 

algumas patologias, as edificações podem ter sérios danos. Tais danos podem causar a 

interdição do local até que haja correção do problema, sejam estéticos ou, até mesmo, o 

desabamento da estrutura. Esses fatos trazem efeitos negativos para o proprietário e para o 

responsável técnico pela edificação. 

 

A patologia não é uma ciência moderna, mesmo que tenha adquirido destaque nos 

últimos anos. A presença nas primeiras edificações construídas rusticamente pelo 

homem primitivo já eram relatadas, como se pode constatar pelo código de 

Hamurabi (CANOVAS, 1998).  
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2.3 DEFINIÇÃO DE FUNDAÇÃO 

 

Como definição para fundação, apresenta-se: 

 

Fundação é um elemento de transição entre a estrutura e o solo, seu comportamento 

está intimamente ligado ao que acontece com o solo quando submetido a 

carregamento através dos elementos estruturais das fundações. E; Uma fundação 

adequada é aquela que apresenta conveniente fator de segurança à ruptura (da 

estrutura que a compõe e do solo afetado pela transmissão das cargas) e recalques 

(deslocamentos verticais do terreno) compatíveis com o funcionamento do elemento 

suportado (MILITITSKY; CONSOLI; SCHINAID, 2008). 

 

2.4 RECALQUES EM FUNDAÇÕES 

 

Segundo a NBR 6122:2010, “Recalque é o movimento vertical descendente de um 

elemento estrutural. Quando o movimento for ascendente, denomina-se levantamento”. Tais 

movimentações podem causar os seguintes danos, classificados em três tipos: 

- Danos arquitetônicos: afeta a parte estética da edificação, como trincas em paredes e 

acabamentos, rupturas de painéis de vidro ou mármore; 

- Danos funcionais: afeta a funcionalidade da estrutura, acarretando em dificuldade de 

abertura de portas e janelas, irregularidade nos pisos, danos no sistema hidráulico ou desgaste 

excessivo de elevadores, por exemplo; 

- Danos estruturais: afeta a estrutura em si, trazendo a fissuração em pilares, vigas, lajes e 

alvenaria estrutural, podendo levar à inclinação da edificação ou o seu colapso total. 

 

2.5 INTERAÇÃO COM O SOLO 

 

Para Reis (2000), devemos analisar como o solo reage ao receber a sobrecarga. 

Pesquisas na área da Geotécnica demonstram que há três tipos de recalque: recalque imediato, 

devido à plasticidade do solo; recalque por adensamento primário, por diminuição da pressão 

da água quando ocorre sua eliminação dos vazios; e recalque secundário, quando acontece o 

aumento da deformação no solo devido à fluência.  

O solo em que a fundação está apoiada tem que ser analisado com extremo cuidado ao 

se investigar as causas da ocorrência do problema. Para Costa (2010), o recalque se dá em 

consequência do solo se deformar, sendo por diminuição de volume ou mudança de forma.  
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Caputo (1985) relata que os recalques não são uniformes, ou seja, não há 

comportamento uniforme no solo, assim tendem a acontecer em uns pontos mais que em 

outros. 

 

2.6 ASPECTOS A SEREM ANALISADOS COM A OCORRÊNCIA DE RECALQUE 

 

Para podermos fazer um estudo dos recalques, tem-se que analisar algumas possíveis 

causas, as quais são expostas por Thomas (1989): investigação geotécnica, função do tipo e 

estado do solo, disposição do lençol freático, intensidade da carga, tipo de fundação e 

interferência de fundações vizinhas. Ele ainda completa afirmando que, em relação a 

recalques de fundação, as capacidades de carga e a deformabilidade dos solos não são 

permanentes. 

 

2.6.1 Investigação geotécnica 

 

Milititsky et al. (2008) citam que, em mais de 80% dos casos de mau desempenho de 

fundações de obras, seja ela de pequeno ou médio porte, isso se dá pela falta completa de 

análise do solo, gerando consequências para a edificação. 

 

Não se deve elaborar qualquer projeto de fundação sem que a natureza do subsolo 

seja conhecida, através de ensaios geotécnicos de campo, tais como sondagens de 

simples reconhecimento, ensaios de penetração estática, provas de cargas em 

protótipos etc. (ALONSO, 1991). 

 

A NBR 6122/2010 aconselha que deve ser feita investigação geotécnica antes de se 

começar a edificação, sendo tal investigação, pelo menos, de sondagens a percussão (SPT – 

Standart Penetration Test). 

Serão expostos, aqui, dois tipos de ensaios: SPT e CPT. 

2.6.1.1 Sondagem de Simples Reconhecimento à Percussão – SPT 

Conhecido como Ensaio de Penetração Normal, Rebello (2008) afirma que o SPT, 

embora  não seja o mais exato, é o mais comum no Brasil. Alguns dos motivos pelo qual é o 

mais utilizado é a forma como é realizado. Tal ensaio nos dá a possibilidade de conhecer o 

solo em que se irá trabalhar por meio de amostra deformada a cada metro que será perfurado, 

como nos mostra DNER (1994) – Departamento Nacional de Estradas e Rodagem. 

A ABNT NBR 6484 regulamenta esse ensaio no Brasil, e a norma ABNT NBR 8036 

também auxilia. 
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2.6.1.2 Ensaio de cone (CPT) 

Esse tipo de ensaio, CPT – Cone Penetration Test, foi criado na Holanda. Rabello 

(2008) mostra que esse tipo de sondagem não é muito usual no Brasil, no entanto, 

ultimamente, vem se desenvolvendo, havendo grande possibilidade que, para a posterioridade, 

ganhe espaço entre as sondagens. Esse ensaio, no Brasil, é normalizado pela NBR 12069. 

Os valores registrados são medidos ao longo de toda a profundidade da sondagem, e 

medem-se tanto a resistência de ponta como o atrito lateral. O esforço necessário para a 

penetração do cone é registrado continuamente. Vale ressaltar que, apesar de mais preciso que 

o SPT, tem a desvantagem de não fazer a retirada de amostras.   

 

2.6.2 Tipo e estado do solo 

 

De acordo com Pinto (2006), o comportamento de um solo depende da quantidade 

relativa de cada uma das três fases: sólidos, água e ar. Meyerhof (1953, apud MENDONÇA, 

2012) apresentou um estudo pioneiro em que mostrou que o solo, a subestrutura e a 

superestrutura trabalhavam de forma integrada para estimar os recalques totais e diferenciais 

dos componentes das fundações. Conforme Botelho e Carvalho (2007), os solos são 

constituídos de seixos e pedregulhos, areias, siltes e argilas. Essa classificação é obtida em 

função do diâmetro das partículas que compõem o solo. 

 

Quadro 1 - Distribuição dos tipos de solos e suas denominações. 

 
Fonte: REBELLO, 2008. 
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2.6.2.1 Solos argilosos 

Rebello (2008) afirma que a argila é um material de complexa constituição, por isso, 

não consegue se obter um índice que consiga definir a sua influência em se tratando do 

comportamento do solo. Algumas características importantes nos solos argilosos são:  

- Plasticidade: pode ser definida como a capacidade de deformar sem romper ao 

cisalhamento (REBELLO, 2008);  

- Limites de Consistência: a argila pode ir desde o estado líquido, ou seja, muito úmida, ao 

estado plástico, semissólido e sólido, conforme diminui o seu grau de umidade (REBELLO, 

2008); 

- Limite de Liquidez (LL): é o teor de umidade em que o solo se encontra entre o limite do 

estado líquido e plástico; 

- Limite de Plasticidade (LP): é o teor de umidade em que o solo se encontra entre o limite 

do estado plástico e semissólido;    

- Limite de Contração (LC): é o teor de umidade em que o solo se encontra entre o limite do 

estado semissólido e o estado sólido; 

- Índice de Plasticidade (IP): diferença entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade. 

Segundo Caputo (1988), o valor de IP mostra o estado em que o terreno está no estado 

plástico; 

- Índice de Consistência: Caputo (1988) afirma que o solo, em seu estado natural, pode ter 

sua consistência indicada através de tal índice; 

- Grau de Contração: Caputo (1988) afirma que tal índice indica a eficiência em relação à 

funcionalidade do solo;                               

- Impermeabilidade: por ser tratar de um tipo de solo em que as partículas são bem 

reduzidas, Botelho e Carvalho (2007) afirmam que esse tipo de solo tem grande facilidade de 

concentrar água. 

 

2.6.2.2 Solos arenosos 

De acordo com Botelho e Carvalho (2007), são solos em que não há coesão, por isso, 

caso haja a necessidade de se fazer cortes, têm que ser feitos como taludes, pois, assim, há a 

garantia de haver superfície inclinada. Nota-se que, quando se escava a areia, ela tem 

tendência a escorregar até atingir seu ângulo de atrito natural.  
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2.6.2.3 Solos siltosos 

Botelho e Carvalho (2007) afirmam que o tipo de solo siltoso está entre o tipo de solo 

argiloso e o tipo de solo  arenoso.  

 

2.6.2.4 Investigação do solo 

O número de pontos ou profundidade insuficientes de sondagem também pode 

acarretar recalques, pois cavernas, matacões, solos compressíveis e aterros podem passar 

despercebidos.                  

                                                  Quadro 2 - Números de furos de acordo com SPT. 

                      

                                                                        Fonte: NBR 8036/83 

Milititsky, et al. (2008) menciona que a observação das normas, visita ao local, 

inspeções às estruturas vizinhas, a experiência e o bom senso devem servir de guia para evitar 

problemas dessa natureza. 

 

2.6.3 Disposição do lençol freático e solos colapsíveis 

 

Vale salientar que a ocorrência de água em edificações é sempre tratada com muito 

cuidado na Construção Civil. Para Albuquerque Filho (2002), as fundações e estruturas 

podem ser alteradas na presença de umidade no solo, assim, quanto às fundações, é possível 

ocorrer os recalques. 
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O rebaixamento do lençol freático produz uma diminuição na pressão neutra – pressão 

de baixo para cima devido à água –, aumentando a pressão efetiva – provocada pelo peso do 

solo. Dessa forma, há um aumento de pressão sobre o solo, o que pode provocar recalques 

sem a necessidade de haver aumento na carga sobre a fundação. Esse procedimento tem, por 

objetivo, tornar possível a execução de fundações ou de garagens em subsolos de edifícios 

(REBELLO, 2008).  

Solos colapsíveis, de acordo com Alves (2013), são solos com alto índice de vazios em 

que há ruptura súbita da cimentação intergranular, que é causada pelo contato do solo com a 

água.  

 

2.6.4 Intensidade de carga 

 

Gonçalves (2004) ainda corrobora com o estudo dos recalques, ao observar que o 

recalque nos apoios tende a redistribuir as cargas entre os elementos estruturais. Quando o 

solo apresenta uma maior resistência para aquele apoio, ocorre uma transferência de 

solicitações para as fundações que estão apoiadas em solo com menor resistência. Para 

redistribuição das cargas atuantes, de acordo com Gusmão (1990), quando há acentuada 

transferência de tensão, há chance de haver danos à estrutura, como fissuras em vigas e lajes 

até o esmagamento de pilares. 

Para Futai (2010), há métodos que podem ser usados para determinarmos o 

comportamento do solo mediante as tensões impostas. Esses métodos variam desde modelos 

mecânicos de determinação; combinação de parâmetros de deformação do solo obtidos em 

laboratório e em campo com modelos exatos; previsão semi-empírica por meio de ensaios de 

campo com penetração e, empiricamente, com uso de tabelas com valores de tensões 

admissíveis do solo, representando valor aproximado de recalque limite. 

Velloso e Lopes (2004) apontam que, quando o recalque é uniforme, não há adição de 

novos esforços à estrutura, apenas “comprometimento das ligações de água e esgoto, escadas 

e rampas”. No entanto, ao se observar a transferência – ou redistribuição – das cargas entre os 

pilares, sobrecarregando as subestruturas, o recalque deixa de ser uniforme, tornando-se, 

assim, recalque diferencial que pode, por vezes, comprometer toda a estabilidade da 

edificação. 
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2.6.5 Tipos de fundações 

 

A escolha do tipo de fundação a ser utilizado em uma edificação será em função da 

intensidade da carga e da profundidade da camada resistente do solo. A fundação correta para 

a edificação poderá evitar que ocorra recalque e outras patologias que estejam relacionadas à 

fundação. 

 

2.6.5.1 Fundações superficiais 

São fundações em que, geralmente, as cargas são distribuídas diretamente ao terreno. 

 

As fundações superficiais (rasa ou direta) são elementos de fundação em que, a 

carga é transmitida ao terreno, predominantemente pelas pressões distribuídas sob a 

base da fundação, e em que a profundidade de assentamento em relação aos terrenos 

adjacentes é inferior a duas vezes a menor dimensão da fundação. Incluem-se neste 

tipo de fundação, as sapatas, os blocos, os radier, as sapatas associadas, as vigas de 

fundação e as sapatas corridas. (NBR 6122/2010).  

  

Figura 3 - Principais tipos de fundação superficial: (a) bloco, (b) sapata, (c) viga e (d) radier 

 
Fonte: FALCONI et al., 1996. 

 

2.6.5.2 Fundações profundas 

De maneira geral, são usadas em grandes projetos em que há necessidade de grande 

transferência de carga ao terreno. 
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Fundações profundas são elementos de fundação que transmite a carga ao terreno 

pela base (resistência de ponta), por sua superfície lateral (resistência de fuste) ou 

por uma combinação das duas, e que está assente em profundidade superior ao dobro 

de sua menor dimensão em planta, e no mínimo 3 metros, salvo justificativa. Neste 

tipo de fundação incluem-se as estacas, os tubulões e os caixões. (NBR 6122/2010). 

 

Figura 4 – Exemplo de fundação profunda estaca moldada in loco, hélice contínua. 

 
Fonte: MARINHO, 2008 

 

2.6.6 Interferências de fundações vizinhas 

 

Sobre o efeito das fundações vizinhas, Reis (2000) constatou que, considerando alguns 

edifícios, em tese, nota-se menor recalque quando aumentamos as distâncias entre 

edificações.  

Segundo Consoli et al. (2005), equipamentos industriais, compactadores de solo 

podem causar vibrações ao redor, afetando, assim, as construções vizinhas. 

Para nos instruir, Pelicani (2010) aconselha que, antes de iniciarmos a construção, 

deve-se fazer “Vistoria Cautelar”, que consiste em um relatório técnico completo com 

fotografias. De acordo com a NBR 6122/2010, o projeto deve garantir, também, a segurança 

das edificações vizinhas quanto aos mesmos estados limites nas diversas fases construtivas. 

Ferreira et al. (2003) afirmam que, quando solo sofre recalque, “arrasta” com ele o 

solo que está ao redor, próximo à fundação vizinha, provocando recalques e originando 

patologias na alvenaria. 
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Para se evitarem os recalques diferenciados é essencial que na hora de projetar, se 

leve em consideração o intertravamento entre componentes isolados da fundação, 

adensamento de aterros, falta de homogeneidade do solo, carregamentos muito 

diferenciados e a interferência com fundações de edifícios vizinhos. (THOMAZ, 

1989). 

 

2.7 SUPERPOSIÇÃO DE TENSÕES 

 

Costa Nunes (1956) foi o pioneiro no Brasil na discussão da influência das 

construções vizinhas na configuração dos recalques e desaprumos de prédios.   

Prédios vizinhos construídos simultaneamente causam uma superposição de tensões na 

região entre os prédios, induzidas por seus carregamentos. Com isso, uma concentração de 

tensões é gerada nessa região e, consequentemente, maiores recalques, induzindo o 

tombamento dos prédios em sentidos contrários. 

 

Figura 5 - Superposição de pressões. 

 
Fonte:  Superposições de pressões, bulbo de pressões (THOMAZ, 2007). 

 

2.8 MOVIMENTAÇÕES DAS FUNDAÇÕES 

 

Segundo Milititsky et al. (2005), “a manifestação reconhecível de ocorrência de 

movimento das fundações é o aparecimento de fissuras nos elementos estruturais. Toda vez 

que a resistência dos componentes da edificação ou conexão entre elementos for superada 

pelas tensões geradas por movimentação, ocorrem fissuras”. 
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2.9 CAPACIDADES DE CARGAS DO SOLO E DISTRIBUIÇÃO DE TENSÕES                                                        

 

Segundo Caputo (2012), quando é atingida a ruptura, o solo passa do estado elástico 

ao estado plástico, ocorrendo o deslocamento da fundação, consequentemente tal 

deslocamento poderá gerar certo recalque na estrutura. 

Sobre a distribuição de tensões, Pinto (2006) corrobora dizendo que, ao se aplicar uma 

carga na superfície de um terreno, em uma área bem definida, os acréscimos de tensão a certa 

profundidade não se limitam à projeção da área carregada. Nas laterais da área carregada, 

também ocorrem aumentos de tensão. 

 

2.10 TIPOS DE RECALQUES 

 

Das (2007) mostra que uma fundação, ao ser carregada, sofre recalques, podendo ser 

parte imediata e parte ao decorrer do tempo. Sendo o recalque total de uma edificação 

dividido em três tipos, que se mostra a seguir. 

 

2.10.1 Recalque imediato ou elástico 

 

Para Teixeira e Godoy (1998), denomina-se, também, recalque imediato quando 

levamos em conta a rigidez da fundação, forma, profundidade e a espessura da camada 

deformável do solo. Para Das (2007), devido às deformações elásticas do solo, ocorre, 

imediatamente, o carregamento da estrutura, desenvolvendo-se recalque em horas ou poucos 

dias. 

 

2.10.2 Recalque por adensamento primário 

 

Devido à expulsão de água e ar dos vazios do solo, Das (2007) explica que esse tipo de 

recalque ocorre de forma lenta, de acordo com a permeabilidade do solo carregado, 

desenvolvendo-se em meses ou anos. 

 

2.10.3 Recalque por adensamento secundário 

 

Para Das (2007), está associado ao rearranjo estrutural do solo provocado pelas 

tensões cisalhantes que estão atuando sobre ele. É observado em solos coesivos saturados e, 
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nos cálculos de fundações, geralmente, é desprezado, salvo em casos particulares, quando há 

grande relevância de importância decisiva. Tal recalque se desenvolve em longo prazo, 

superior a décadas. 

 

 

2.11 RECALQUES - CONCEITOS 

 

Fabricio e Rossignolo (2002) nos apresentam alguns conceitos importantes a respeito 

de recalques: 

- Recalque diferencial (δ): correspondem à diferença entre os recalques de dois pontos 

quaisquer da fundação;  

- Recalque diferencial específico (δ/l): é a relação entre o recalque diferencial e a distância 

horizontal “l” entre dois pontos quaisquer da fundação; 

- Recalque total (Δρ): é o recalque final ao qual o elemento de fundação está sujeito.  

 

 

2.12 RECALQUES ADMISSÍVEIS 

 

Alonso (1991) nos explica que os valores admissíveis são fixados pelos especialistas 

envolvidos com o projeto, a execução e o acompanhamento do desempenho da obra. São 

decorrentes da experiência local, ao longo do tempo, que permitam concluir que, para o tipo 

de estrutura, carregamento e solo, tais valores de recalque podem ser considerados aceitáveis, 

ou seja, admissíveis.  

Teixeira e Godoy (1998) ainda nos explicam que, para se obter limites de segurança 

para os movimentos de fundações, existem vários estudos. No entanto, há muitos estudos que 

não têm as informações completas a respeito de como a fundação irá se comportar. Dessa 

forma, os autores das bibliografias referentes ao assunto aconselham a observar os limites 

apresentados por pesquisadores como de natureza exemplificativa. 

 

2.13 DISTORÇÕES ANGULARES 

 

Cintra et al. (2011) nos mostram que, após observações em edificações, Skempton e 

MacDonald (1956, apud Burland et al., 1977) fizeram uma relação entre o acontecimento de 

danos e números limites à distorção angular. Há também estudos, nessa parte, de Bjerrum 



19 
 

(1963, apud Novais Ferreira, 1976), no entanto, deve-se ter cuidado, pois a distorção angular 

depende de alguns fatores. E, quando ocorre o recalque, ocorre também uma nova distribuição 

dos esforços que a edificação gera, assim, uma nova interação solo-estrutura. 

 

2.14 INFLUÊNCIA DO TEMPO NO RECALQUE 

 

Sobre a influência do tempo, Leroueil et al (1985) afirmam que a compressão 

secundária se dá em um sistema em que a velocidade diminui com o tempo. Caputo (1988) 

nos mostra o efeito do tempo em um ensaio de adensamento, traçando as curvas tempo-

recalque para cada um dos estágios de carregamento. Essas curvas permitem a determinação 

do coeficiente de adensamento e permeabilidade do solo.  

 

    Figura 6 - Curva de índice de vazios por pressão (carga) 

 

Fonte: Adaptado (CAPUTO, 1988). 

 

Em relação aos tipos de solo e recalque com o tempo, temos que, para solos argilosos, 

Botelho e Carvalho (2007) dizem que tendem a ter uma influência de ceder ou recalcar a 

fundação em longo prazo, pois se trata de um solo que tem a tendência a acumular água, então 

o recalque acontece quando esse tipo de solo expulsa a água. Os recalques nos solos arenosos 

são de forma imediata, ao contrário dos solos argilosos, em que o recalque acontece 

progressivamente ao longo do tempo. Como o solo siltoso é um meio termo entre argila e 

areia, Botelho e Carvalho (2007) nos indicam a tratar desse tipo de solo como argila, siltes 

argilosos, quando necessário, e como areia quando siltes arenosos. 
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2.15 CONTROLE DE RECALQUE 

 

Nesse aspecto, Milititsky et al. (2008) acentuam que, quando há dúvida quanto ao 

comportamento de uma fundação ou quando se pretende acompanhar seu desempenho em 

razão de uma situação que pode gerar recalque, é recomendado o controle de recalque da 

edificação. O controle de recalque tem, por objetivo, identificar a velocidade de recalque da 

fundação e, consequentemente, prever qual será seu comportamento futuro.  

Alonso (1991) destaca que o controle de recalques deve incluir a estimativa de carga 

atuante nos pilares, permitindo traçar a curva “carga x recalque”. As cargas são estimadas 

pelos engenheiros calculistas. Porém, em razão da evolução dos recalques diferenciais, as 

cargas nos pilares são alteradas.  

 

2.16 ESTABILIZAÇÃO DE RECALQUES 

 

2.16.1 Congelamento do solo 

 

Para Caputo (2012), o sistema é somente empregado em casos difíceis de fundações 

em terrenos com solos moles e saturados de água. É uma solução muito onerosa, que consiste 

em instalar tubos no solo por onde passa um líquido refrigerante, como nitrogênio ou 

salmoura. A temperatura do solo atinge o ponto de congelamento da água presente, fazendo 

com que seja estabilizado o recalque da fundação enquanto durar o processo de reforço. O 

autor ainda cita, como exemplo, o caso do edifício da Companhia Paulista de Seguros, em São 

Paulo, em que o recalque avançava a uma velocidade de 2 mm por dia, indicando perigo no 

colapso total do prédio. Foram instalados 130 congeladores, atingindo uma profundidade de 

13 metros. O solo atingiu a temperatura de -13 ºC e, em cerca de 80 dias depois, o recalque 

parou. Em seguida, foi possível iniciar o processo de reforço. 

 

2.16.2 Injeções de cimento 

 

Consiste em injetar uma camada de cimento no terreno abaixo das fundações através 

de tubos galvanizados de 2” a 3” de diâmetro. Os tubos são cravados até a cota desejada, e se 

faz a injeção de cimento através do tubo de ponta aberta ou de paredes perfuradas (CAPUTO, 

2012).  
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2.16.3 Estacas Mega 

 

Para Gotlieb (1998), esta técnica de reforço de fundações, que também é denominada 

como estacas prensadas, utiliza-se de pequenos elementos de estacas de concreto ou estacas 

metálicas, com dimensões entre 0,5 a 1 m, que são cravados no solo com o auxílio de um 

macaco hidráulico, que deve ser escolhido de acordo com tipo de dimensão da estaca, 

característica do solo, carga específica do projeto e peculiaridade do local. Este macaco 

hidráulico reage contra a estrutura ou fundação já existente. 

 

2.17 MÉTODOS DE PREVISÃO DE RECALQUE 

 

Para Velloso e Lopes (2010), os métodos de previsão de recalques podem ser 

separados em três grandes categorias: 

- Métodos Racionais: os parâmetros de deformabilidade, obtidos em laboratório ou in situ 

(ensaio pressiométrico e de placa), são combinados a modelos para previsão de recalques 

teoricamente exatos; 

- Métodos Semi-empíricos: os parâmetros de deformabilidade, obtidos por correlação com 

ensaios in situ de penetração (estática, CPT, ou dinâmica, SPT), são combinados a modelos 

para previsão de recalques teoricamente exatos ou adaptações deles; 

- Métodos Empíricos: o uso de tabelas de valores típicos de tensões admissíveis para 

diferentes solos. Embora as tabelas não forneçam recalques, as tensões ali indicadas estão 

associadas a recalques usualmente aceitos em estruturas convencionais. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para o trabalho, foi realizado o cálculo de recalque a partir de um exemplo de uma 

sapata executada, visto que havia, em mãos, projetos da locação das sapatas, projeto detalhado 

da sapata escolhida e relatório de sondagem. Visando fazer um comparativo, foram 

estipulados diferentes valores de carga – a tensão atuante – nessa mesma sapata, o que 

possibilitou ter um parâmetro de recalque desde tensões menores a tensões maiores. Vale 

ressaltar que foram feitas algumas adequações de valores para os cálculos serem realizados, 

de modo que, se isso não ocorresse, teriam que ser feitos alguns ensaios no local. Foram 

usados dois métodos de cálculo – Schmertmann e Janbu –, podendo-se observar o método que 

é o mais conservador e considera mais fatores para cálculo. 

 

3.1 DADOS DA FUNDAÇÃO 

 

Sapata executada em solo arenoso na cidade do Rio de Janeiro; com L= 1,25m e B = 

1,15m; assentada a 1m de profundidade; carga atuante de 19 tF.  

 

Figura 7 - Planta de locação sapata. 

 

Fonte: Projeto estrutural. 
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Figura 8 - Armaduras Sapata 66. 

 
Fonte: Projeto estrutural. 

 

Figura 9 - Relatório de Sondagem               

 
Fonte: Projeto. 
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MÉTODO DE SCHMERTMANN  

 

Schmertmann (1970) uniu perfis de deformação específica, medidos debaixo de placas 

de prova e observou que esses perfis mostravam o pico a uma profundidade. Posteriormente, 

em Schmertmann et al. (1978), o método sofreu modificações. Vale ressaltar que, como o 

método original se baseie no CPT (ensaio de cone), e, no entanto, o que temos para o caso é o 

SPT, foram feitas correlações e correções de valores para que o método pudesse ser aplicado. 

Primeiramente, a partir do perfil de sondagem (SPT), o solo foi dividido em camadas, 

auxiliando os cálculos e, a partir da base da sapata, desenhamos o triângulo para o fator de 

influência, proposto por Schmertmann. 

 

Figura 10 - Representação Fator de Influência X Profundidade 

 
Fonte:  Autor (2018). 

 

Foi feito uma tabela com seis colunas: número de camadas, ΔZ (profundidade das 

camadas), Iz (fator de influência – calculado através de semelhança de triângulos no gráfico 

“fator de influência x profundidade”), qc ou Nspt (ensaio CPT ou SPT), Es (módulo de 

deformabilidade, calculado pela fórmula, Es=  α*K*Nspt)  e Iz*ΔZ/Es.  

Tabelas que auxiliaram nos cálculos: 
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Quadro 3 - Fator α de correlação de Es com qc 

 
Fonte: Teixeira e Godoy (1996). 

 

Quadro 4 - Coeficiente K de correlação entre qc e Nspt 

 
Fonte: Teixeira e Godoy (1996). 

 

Para o caso desenvolvido, foi usado α de 3, para areias, e K de 0,90 Mpa. 

 

Portanto, temos: 

 

Quadro 5 - Resultados obtidos através do método de Schmertmann 

 

Fonte:  Autor (2018). 
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Após visualizarmos melhor o perfil do solo através do fator de influência na 

deformação vertical, conforme representado na Figura 13, foram feitos alguns cálculos de q 

(tensão vertical efetiva), σ* (tensão líquida), C1 e C2 (C1 para o recalque imediato e C2 para 

o recalque com o tempo) para cada carga atuante no solo. Para apoio nos cálculos, foi usado 

peso específico (ɣ) de areia muito compactada, 18 KN/m³, conforme Godoy (1972) nos 

apresenta em tabela de peso específico de solos arenosos. Com tais cálculos feitos e com a 

tabela da Figura 16 devidamente preenchida, foram feitos os cálculos dos recalques em cada 

camada do solo, que foi previamente dividido. Pela fórmula a seguir: 

 

. 

....................................................................................................(1) 

 

 

- Para carga atuante de 19,1 tF,  carga real que a sapata vai receber: 

q= 2 * ɣ = 2 * 18 = 36 kpa 

σ*= σ - q = 191 - 36 = 155 kpa 

C1= 1,0 - 0,5 * (q/ σ*) = 1,0 – 0,5 * (36/155) = 0,8839 

C2= 1,0 (Pois se conta com recalque imediato). 

Portanto, recalque imediato é dado por: 0,8839*1,0*0,1910*22,34 = 3,7715mm 

- Para carga atuante de 6 tF: 

q= 2 * ɣ = 2 * 18 = 36 kpa 

σ*= σ - q = 60 - 36 = 24 kpa 

C1= 1,0 - 0,5 * (q/ σ*) = 1,0 – 0,5 * (36/24) = 0,2500 

C2= 1,0 (Pois se conta com recalque imediato) 

Portanto, recalque imediato é dado por: 0,2500*1,0*0,0600*22,34 = 0,3351mm 

- Para carga atuante de 10 tF: 

q= 2 * ɣ = 2 * 18 = 36 kpa 

σ*= σ - q = 100 - 36 = 64 kpa 

C1= 1,0 - 0,5 * (q/ σ*) = 1,0 – 0,5 * (36/64) = 0,7188 

C2= 1,0 (Pois se conta com recalque imediato) 

Portanto, recalque imediato é dado por: 0,7188*1,0*0,1000*22,34 = 1,6958mm 
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- Para carga atuante de 30 tF: 

q= 2 * ɣ = 2 * 18 = 36 kpa 

σ*= σ - q = 300 - 36 = 264 kpa 

C1= 1,0 - 0,5 * (q/ σ*) = 1,0 – 0,5 * (36/264) = 0,9318 

C2= 1,0 (Pois se conta com recalque imediato) 

Portanto, recalque imediato é dado por: 0,9318*1,0*0,3000*22,34 = 6,2449mm 

 

MÉTODO DE JANBU 

 

Para o cálculo de recalque pelo método de Janbu, pode-se considerar que esse método 

de cálculo é mais simplificado que o método anteriormente apresentado, pois os fatores que 

são levados em consideração são: σ (tensão atuante), B (menor lado da sapata),  fator μ0 (fator 

de embutimento da fundação na camada de solo) e fator μ1 (fator que depende da espessura 

da camada de solo) – tanto μ1 quanto μ0 são determinados através de gráficos –, e Es (módulo 

de deformação longitudinal do solo). 

Através da seguinte fórmula: 

 

..................................................................................................................(2) 
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Figura 11 - Fatores μ1 e μ0. 

 
Fonte: (Janbu et al., 1956 apud Simons e Menzies, 1981). 

 

Para poder analisar esses gráficos, é preciso fazer cálculos auxiliares. 

 

Fator μ1 

L/B = 1,25/1,15 = 1,0870 (Usa-se 2) 

H/B = 6,00/1,15 = 5,2174 (Portanto, observando no gráfico, aproximadamente 0,88). 

Fator μ0 

L/B = 1,25/1,15 = 1,0870 (Usa-se 1) 

D/B = 1,00/1,15 = 0,8696  (Portanto, observando no gráfico, aproximadamente 0,74). 

- Para carga atuante de 19,1 tF, carga real que a sapata vai receber: 

Wi= 1,21*( σ*B / Es)* μ1 * μ0 

Wi= 1,21* (191*1,15 / 64,8)*0,88*0,74 

Wi= 2,6709mm 

- Para carga atuante de 6 tF: 

Wi= 1,21*( σ*B / Es)* μ1 * μ0 

Wi= 1,21* (60*1,15 / 64,8)*0,88*0,74 

Wi= 0,8390mm 
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- Para carga atuante de 10 tF: 

Wi= 1,21*( σ*B / Es)* μ1 * μ0 

Wi= 1,21* (100*1,15 / 64,8)*0,88*0,74 

Wi= 1,3984mm 

- Para carga atuante de 30 tF: 

Wi= 1,21*( σ*B / Es)* μ1 * μ0 

Wi= 1,21* (300*1,15 / 64,8)*0,88*0,74 

Wi= 4,1951mm 

 

Diante de todos os cálculos apresentados, foi feita uma tabela com os resultados 

obtidos tanto no método de Schmertmann quanto no método de Janbu, assim é possível ter um 

comparativo. 

 

Quadro 6 - Comparativo entre método de Schmertmann e método de Janbu 

 
Fonte: Autor (2018). 

 

Com esses valores de recalque e com a definição da destinação da edificação – se a 

mesma será residência, biblioteca, galpão em que terá grande circulação de máquinas pesadas, 

por exemplo, e que, em nosso caso real, será residência unifamiliar –, haverá a análise se o 

recalque é admissível ou não.  
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Figura 12 - Gráfico comparativo Schmertmann X Janbu. 

 
Fonte:  Autor (2018). 

 

3.2 RECALQUES ADMISSÍVEIS 

 

Para fazer essa análise, levamos em consideração fatores como: tipo de solo, 

finalidade da obra e cultural local. 

 

Quadro 7 - Tabela de recalques admissíveis 

 
Fonte:  Burland et. al. (1977). 

 

Diante dos recalques calculados e dos recalques admissíveis, segundo a tabela que 

Burland et. al. (1977) nos apresenta, podemos inferir que os recalques são ditos normais, com 

as cargas atuantes estipuladas e dentro da situação sapata isolada em areias. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto ao decorrer do trabalho, conclui-se que, ao iniciar a construção de 

uma edificação, é de extrema importância que se faça os devidos estudos preliminares do solo 

propriamente dito e do entorno de onde a edificação irá se instalar, a vizinhança. Dessa 

maneira, serão minimizados os possíveis riscos de ocorrer recalque na edificação. É 

importante que o responsável técnico ressalte o contexto geral dessa problemática e levante 

todas as potenciais falhas que podem ocorrer gerando recalque. 

A comparação desses dois métodos de cálculo de recalque citados, Schmertmann e 

Janbu, demostra que Schmertmann é mais conservador, pois já inicia o processo separando o 

solo por camadas, dando condições de fazer uma análise mais particular de tais camadas e, 

para seus cálculos, foram consideradas mais características. Já para o método de Janbu, as 

análises são realizadas de maneira mais generalizada, em síntese, não são considerados muitos 

fatores que exercem influência no solo. 

Todas essas ponderações podem ser verificadas quando se confrontam os valores 

obtidos para uma mesma sapata, com igual carga atuante. Temos, em Schmertmann, valores 

de recalques maiores, comparados aos valores obtidos em Janbu. Demostrando, assim, que, 

para o primeiro método citado, há uma maior cautela ao se calcular o recalque. 

Assim, pode-se considerar que é de grande valia fazer análises preliminares em futuras 

edificações, para que não haja surpresas futuras nem para o proprietário da edificação e nem 

para o responsável técnico. Percebe-se que grande parte dos recalques, causando desde 

patologias com interferências apenas estéticas a patologias que afetam a estrutura, poderiam 

ter sido evitadas se houvesse uma  maior preocupação em alguns fatores determinantes.  
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