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1. RESUMO  
 

 

A identificação dos problemas patológicos de uma fundação é fundamental 

para o desempenho, durabilidade e segurança de um edifício. As situações que 

ocorrem patologia em fundações evidenciam a falta de conhecimento, projetos 

elaborados e/ou executados de forma inadequada e falta de investigações do 

subsolo. Devido à alta demanda do mercado imobiliário, há necessidade de uma 

construção mais rápida, inclusive da fundação, ocasionando diversas falhas 

técnicas. Este estudo visa apresentar causas e ocorrências patológicas mais 

comuns, com um foco principal em um projeto de fundações, analisando falhas e 

cargas em fundações rasas. A partir de cálculos aproximados das cargas atuantes, 

desenvolveu-se um novo projeto de fundações, minimizando recalques diferenciais. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 
 

 

A pesquisa abordará etapas fundamentais para a execução de um bom 

projeto prevenindo problemas patológicos futuros, principalmente recalque 

diferencial. Iniciando-se com um conceito básico de tipos de fundações, investigação 

de subsolo através de métodos como SPT, VANE-TEST e CPT, dando ênfase ao 

ensaio de SPT, que é um dos ensaios mais eficientes e simples de executar. A 

etapa seguinte compreende a análise de projeto e dos principais itens a serem 

conferidos antes de executar uma fundação, apresentando as principais causas de 

manifestações patológicas em fundações. No estudo, será utilizado como exemplo, 

uma patologia de fundação ocasionada por uma falha de projeto, onde será 

demonstrado, através de cálculos, a melhor maneira para executar uma fundação 

em tal situação. 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS 
 

 

3.1. GERAL 
 

 

Diagnóstico e prognóstico de manifestações patológicas em fundações. 

 

  

3.2. ESPECÍFICO 
 

 

Apresentar informações necessárias para executar uma fundação de maneira 

correta, prevenindo problemas patológicos. Demonstrar causas mais comuns de 

patologias em fundações. 

Além disso, será apresentado um estudo de caso, real, com falhas na 

execução de projeto, e qual deveria ser sua forma correta.  

 

 

4. METODOLOGIA 
 

 

O trabalho trata de pesquisa bibliográfica, quantitativa e estudo de caso. 

A primeira etapa foi desenvolver um “check-list” de verificação das fundações 

do estudo de caso, quadro 1. 

Quadro 1 - Check-listSapata 

Fonte: JOPPERT JR. IVAN (2007) pg-106 

SAPATAS 

CHECK LIST SIM NÃO OBSERVAÇÕES 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES NO CANTEIRO 

        

a. Força trifasica (potencia minima 20kW)       



b.Bancada de armação e carpinaria       

c. Areia ,pedra,cimento,madeira,aço       

d.Bomba de recalque 2"       

e.Vibrador       

f.InstalaçõesSanitarias       

        

2. PROJETOS DE FUNDAÇÕES , FORMAS E ARMAÇÕES 

        

a. Projeto de fundações       

Locação dos C.G dos pilares       

Dimensões das sapatas       

Indicar as vigas de travamento e vigas alavanca       

Interferencia com talude provisorio(projeto de 
escavação) 

      

Localização de poços de drenagem e caixa d'agua 
enterrada 

      

Locação de sondagem       

Compatibilização do projeto de fundação com sistema de 
drenagem 

      

        

b.Projeto de formas e armação       

Especificação do concreto e aço       

Locação dos pilares       

Altura da sapata       

Arrasamento dassapatas       

Armação das sapatas e arranque de pilares       

        

3.EXECUÇÃO DAS SAPATAS 

        

a. Gabarito da obra contendo os eixos dos pilares       

b.Boletim de controle da execução contendo:       

nome e local da obra       

identificação e dimensões teoricas       

cota de apoio       

verificação da locação       

dimensões reais da sapata       

controle do posicionamento da armação       

consumo real de concreto       

identificação do caminhão betoneira       

resistencia do concreto       

c.Locação dos C.G dos pilares e das sapatas        

(conferencia por triangulação)       



d.Definição da cota de apoio das sapatas pelo 
engenheiro de solos(função do solo de 
apoio,proximidade com as outras sapatas e altura 
estruturas das sapatas) 

      

e.Informar o engenheiro estrutural sobre mudança no 
comprimento dos pilares (problemas com 
flambagem),caso haja necessidade de rebaixar o apoio 
da sapata 

      

f.Verificação do terreno de apoio pelo engenheiro de 
solos 

      

g.Concreto magro no fundo  da cava que deve estar 
limpa (sem lama e sem solo proveniente do reaterro e 
sem água) 

      

h.Forma com medidas corretas ,armação de arranque 
dos pilares e viga de travamento de acordo com o 
projeto 

      

i.Concretagem       

molhar formas       

slumptest e moldagem de corpo-de-prova       

concreto com inicio de pega dentro do previsto       

agua adicionada deve estar correta       

j.Apos a concretagem ,reaterro da sapata compactada 
manualmente ou com auxilio de sapo mecânico 

      

 

A segunda etapa foi realizada através da sondagem CPT junto com a 

equação para determinação da tensão admissível do solo dada por: σa=qc/10 ≤4,0 

MPa  para argilas e σa =qc/15≤ 4,0 MPa  para areias . As cargas nos pilares serão 

estimadas através da área de influencia por pavimento, para assim ser lançado no 

software de calculo estrutural Cypecad versão 2012.i para o dimensionamento de 

nova proposta de fundação, desenhada no software cad: autocad versão 2013 

versão estudante. 

A última etapa, estudo de caso, apresenta-se na Figura 1, evidenciando uma 

grande falha de projeto. Foi projetada uma fundação onde determinadas sapatas 

isoladas se sobrepõem, podendo ocasionar problemas de recalque diferencial e 

manifestações patológicas sérias na edificação. 



 

Figura 1 - Projeto executado, com sapata sobrepostas 

Fonte: Pedro M.M.M. Marcão, 2014 

 

Por fim, apresenta-se um novo projeto de forma a executar uma nova 

fundação, mantendo a qualidade, segurança e desempenho da construção.   

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
 

 

SCHNAID; CONSOLI e MILITITSKY (2008) buscam soluções para problemas 

de manifestações patológicas que ocorrem em fundações.“O êxito ou fracasso de 

uma fundação , bem como a possibilidade de aparecimento de problemas , podem 



ter origem ou mesmo depender de uma imensa variedade de aspectos, alguns deles 

considerados como detalhe ou menos significativos”. 

Segundo JOPPERT (2007), o sucesso de uma obra de fundações e 

contenções depende de três fatores: projeto, materiais e execução. Torna-se, 

portanto, muito importante conhecer os itens que devem ser controlados em cada 

uma dessas etapas, para que a obra não apresente patologias como deformações e 

até mesmo rupturas durante e após a sua conclusão. 

De acordo com SCHNAID e ODEBRECHT (2012), o custo para uma 

execução de sondagem ira variar entre 0,2% e 0,5% do custo total da obra, e a 

informação obtida é indispensável para uma execução de fundação. 

A pesquisa realizada por SILVA DIAS (2010) aborda problemas de recalques 

que vem ocorrendo na Cidade de Santos desde o início dos anos 40, devido à 

implantação de edifícios com numero elevado de pavimentos sob fundação direta. 

Os estudos foram baseados em uma grande quantidade de sondagens de simples 

reconhecimento coletadas na cidade 

A análise do projeto de fundação executado mostrou claramente que 

ocorreram diversas sobreposições de sapatas. Esta forma de se executar uma 

fundação é completamente inaceitável e totalmente fora dos padrões normativos. 

Junto do projeto também foram fornecidos os ensaios CPT realizados na área 

onde será edificado o prédio em questão, sendo que os ensaios encontram-se em 

datas distintas (2008 e 2010). 

Ao observarmos os ensaios em determinados pontos de sondagens, foram 

encontrados picos de tensões. 

Segundo Budhu(2013) deve-se tomar muito cuidado com a analise dos 

resultados de valores muito altos ou muito pequenos, pois valores de resistência ao 

longo da profundidade de cinco vezes o valor do diâmetro do cone podem ocorrer 

devido a fragmentos de blocos de rocha, devendo portanto, ser desconsiderados .Já 

as baixas resistências podem ser decorrentes de solos moles ou bolsões de material 

fofo. 

Como o CPT não retira amostra de solo seria ideal utilizar o ensaio SPT em 

conjunto. 

As cargas na estrutura foram determinadas através das áreas de influencia 

dos pilares a partir das plantas da arquitetura. 



A proposta de solução foi o estudo de tensões e pressões atuando em um 

radier sobre molas – Modelo de Winkler.  

 

 

6. RESULTADOS 
 

 

A fundação proposta com base em todos os dados obtidos, que se adequaria 

melhor para este projeto seria uma fundação do tipo radier. 

 

De acordo com Budhu (2013), deve-se levar em consideração para a 

execução do radier: a sapata cobre 50% acima da área de fundação por causa das 

cargas elevadas de pilares; o solo é mole, com baixa capacidade de carga; há 

ocorrência de solo e/ou bolsões de solos moles variáveis sob a projeção da 

estrutura; o estado limite de serviço (recalque tolerável total ou diferencial) e/ou 

estado limite ultimo da estrutura usando sapatas corridas são excedidos; é 

necessário combater a sobre-pressão hidrostática. 

 

Já as considerações de projeto são: as cargas a serem suportadas; seleção 

do tipo de radier; cargas muito elevadas podem requerer a laje completa ou 

parcialmente enterrada compensada; a sensibilidade da estrutura e de quaisquer 

maquinas a recalques; determinação da capacidade de carga (ELU) e do recalque 

(ELS); estabilidade da escavação para laje enterrada compensada; análise estrutural 

do radier; distribuição de tensão, esforços cortantes e momentos fletores. 

 

A figura 2 apresenta a solução para a fundação: 

 

 



 

Figura 2 -  Projeto de fundação proposto 

 

 

Foi obtida uma fundação, associando uma média de 4 a 6 pilares em um 

único radier, com isso não havendo nenhuma sobreposição na fundação e evitando 

futuras manifestações patológicas, como por exemplo, os recalques diferenciais. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A partir dos resultados, conclui-se que a fundação executada em sapatas 

sobrepostas poderia ter sido executada em radier, com isso não havendo 

sobreposição das mesmas e minimizando quaisquer possibilidades de problemas 

patológicos nas fundações. 
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