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CYPECAD 

SAPATAS COM DIMENSÕES 
EXCESSIVAS RELATIVAMENTE AO 
RESTO DAS FUNDAÇÕES 

1. INTRODUÇÃO 

Na presente FAQ pretende-se demonstrar o resultado de sapatas perante estruturas irregulares. 

2. DESCRIÇÃO 

Caso 1 – Vão grande seguido de um vão pequeno 

As imagens seguintes descrevem o exemplo. 

 

Fig.  1  
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Fig.  2  

Após o cálculo, o resultado das fundações será o seguinte: 
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Fig.  3  

As sapatas dos pilares menos solicitados em termos de carregamento (P3, P6 e P9), são as que 
apresentam maiores dimensões. Analisam-se os resultados da sapata do pilar P6. 

 

Fig.  4  
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Fig.  5  

 

Fig.  6  

 

Fig.  7  
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Fig.  8  

 

Fig.  9  

 

Fig.  10  

Analisando o valor máximo e o valor calculado para a tensão média, em combinações fundamentais, 
constata-se que estes são muito díspares.  

Verifica-se que o valor máximo corresponde ao valor de tensão admissível do terreno, introduzido nos 
Dados de fundação, e que o valor calculado é muito reduzido. Isto acontece porque o P6 apresenta 
esforços de tração e, uma vez que a respetiva sapata está encastrada e não são permitidos 
levantamentos, os esforços de tração devem ser contrariados com o peso da própria sapata.  

Vejam-se os esforços axiais do pilar P6.O CYPETHERM Improvements importa e permite analisar a 
eficiência energética. 
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Fig.  11  

 

 

Fig.  12  
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Fig.  13  
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Fig.  14  

Para a ação permanente e ação sobrecarga, o pilar P6 tem valores de esforço axial negativo.  

Como existem diferenças consideráveis entre os vãos seria previsível este comportamento.  

A imagem seguinte demonstra o comportamento das vigas, não considerando as deformadas dos 
pilares. 
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Fig.  15  

Voltando ao exemplo, propõe-se uma solução para as fundações. 

 

Fig.  16  

 

Fig.  17  

Clicar com o botão esquerdo do rato para abrir uma janela que englobe as duas sapatas.  

Clicando novamente com o botão esquerdo do rato, termina a seleção. 
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Fig.  18  

Clicando no botão direito do rato surge a seleção da excentricidade da sapata conjunta. Neste caso 
pretende-se uma sapata centrada. Para o efeito, premir com o botão esquerdo do rato no símbolo a 
vermelho. 
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Fig.  19  

A sapata conjunta fica com o seguinte aspeto. 
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Fig.  20  

Repete-se o mesmo processo para as restantes sapatas. 
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Fig.  21  

Voltando a calcular as fundações, obtêm-se as dimensões finais das sapatas. 
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Fig.  22  

Caso 2 – Estrutura irregular sujeita à ação do sismo 

O exemplo seguinte pretende demonstrar uma situação corrente, quando o centro de rigidez está 
afastado do centro de massa e a estrutura está sujeita à ação do sismo. 
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Fig.  23  

A estrutura é irregular em altura e existe uma concentração de pilares que faz com que o centro de 
rigidez se distancie do centro de massa. Esta situação deve ser evitada devidos aos esforços que daí 
resultam. 

Analisando o resultado das fundações. 
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Fig.  24  

A sapata do pilar P17 (pilar de canto com menos carregamento do que os pilares interiores) apresenta 
dimensões superiores ao resto das fundações. Este é um caso semelhante ao descrito anteriormente, 
ou seja o esforço axial de tração do pilar é compensado pelo peso próprio da sapata.  

3. CONCLUSÃO 

Estes exemplos demonstram o comportamento de pilares e fundações de estruturas irregulares, em 
que os esforços axiais nos pilares são compensados pelo aumento das dimensões nas sapatas, uma 
vez que estas se encontram encastradas e não podem estar sujeitas a levantamentos. 

A solução ideal para estas situações seria uma alteração da distribuição estrutural. Não sendo 
possível a introdução de sapatas conjuntas a dois ou mais pilares, poderá originar resultados mais 
adequados do ponto de vista económico. 


