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construção. 2018. 27 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Engenharia Civil) – Centro Universitário Anhanguera de Niterói - UNIAN, Niterói, 
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RESUMO 

 

O solo é caracterizado como a essência da construção e sem entender o que existe 
no subsolo as chances da estrutura da construção ou a fundação ter seu processo 
de dimensionamento medido de maneira errada são muito altas, sem contar que o 
número de obras que não investem em uma sondagem vem aumentando com o 
passar dos anos. Essa ausência da sondagem (investigação) é uma das causas 
mais frequentes de problemas com as fundações causando danos materiais que 
podem gerar acidentes fatais. O ensaio de sondagem no terreno é uma metodologia 
técnica substancial em qualquer obra, pois através dela é possível entender a fundo 
as propriedades do terreno. Nesta monografia foi empregada uma metodologia a fim 
de alcançar os resultados através de fontes de confiança e competentes, sendo 
também utilizada uma pesquisa documental, através de artigos, teses e monografias 
similares publicados nos últimos 30 anos. 
 

Palavras-chave: Sondagem SPT; Desvantagens; Solo; Vantagens; Falhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PASSOS, Jéssica. The importance of the survey in the preparation of the land 
for the construction. 2018. 27 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Engenharia Civil) – Centro Universitário Anhanguera de Niterói - UNIAN, Niterói, 
2018. 

 

RESUMO 

 

Soil is characterized as the essence of construction and without understanding what 
exists in the subsoil the chances of the structure of the building or foundation having 
its dimensioning process measured wrongly are very high, not to mention that the 
number of works that do not invest in a poll has been increasing over the years. This 
absence of probing is one of the most frequent causes of problems with foundations 
causing material damage that can lead to fatal accidents. The field survey is a 
substantial technical methodology in any work, because through it it is possible to 
understand in depth the properties of the terrain. In this monograph a methodology 
was used in order to reach the results through reliable and competent sources, and a 
documentary research was also used through articles, theses and similar 
monographs published in the last 30 years. 
 

Key-words: SPT survey; Disadvantages; Ground; Benefits; Failures. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os estudos de sondagem deveriam ser empregados em todo e quaisquer 

tipos de construção, mas em algumas construções os meios de averiguação do solo 

têm sido apenas visuais, uma forma inadequada em vista de que esse estudo além 

de essencial na construção é quem garante a seguridade e também a economia nos 

materiais, reduzindo as chances de construir uma estrutura oscilante e evitar 

preocupações futuras. 

O solo nada mais é do que a essência da construção, sem o entendimento 

sobre o que realmente existe no subsolo, a probabilidade da estrutura da construção 

ou a fundação ter seu processo de dimensionamento medido de maneira errada é 

bem relevante, sem contar que a ausência da sondagem (investigação) é uma das 

causas mais frequentes de problemas com as fundações causando danos materiais 

que podem gerar acidentes fatais. 

A quantia de obras que não investem no estudo de reconhecimento do solo, 

principalmente de baixo porte como casas vem aumentando com o decorrer dos 

anos, gerando possíveis falhas futuras na fundação da construção. Então, quais são 

as principais consequências em uma construção causadas por falhas de sondagem 

no solo? 

Esta monografia teve como objetivo demonstrar que o ensaio de sondagem 

no terreno é uma metodologia técnica substancial em qualquer obra, pois através 

dela é possível entender a fundo as propriedades do terreno, além de apresentar a 

definição e as principais características da sondagem à percussão (SPT), citar 

vantagens e desvantagens da sondagem à percussão (SPT) e analises das 

consequências por falhas da sondagem à percussão (SPT) mais comum nas 

construções. 

A metodologia empregada além de alcançar os resultados através de fontes 

de confiança e competentes, sendo ainda utilizada uma pesquisa documental, 

através de artigos, teses e monografias similares publicados nos últimos 30 anos, 

também foi empregada com o objetivo de ressaltar a importância da sondagem na 

preparação do terreno que, em conformidade com Consoli, Milititsky e Schnaid sua 

ausência pode representar sérios danos para as construções na área civil. 
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2. DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO SPT 

 

A sondagem é um meio de investigação e averiguação do subsolo de um 

território, através dela pode-se concluir qual forma de fundação deve ser feito no 

local, até porque sem conhecer as propriedades do terreno que está trabalhando, 

nada impede de que futuramente aconteça algo fora do planejado, essa segurança 

na construção é um dos principais motivos pela qual a sondagem é muito utilizada 

na engenharia da área das construções civis. 

Segundo Fonteles (2003), a sondagem à percussão foi criada para que fosse 

possível obter um parâmetro do ponto de persistência do solo em campo, coletando 

amostras efetuadas segundo a perfuração em cada metro em concordância à Norma 

Brasileira (NB) número 6484 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Fortuitamente, em um período maior ou menor este estudo pode ser exercido, onde 

fica a critério da necessidade do executor ou da espécie de projeto empregado. 

Com o SPT é possível entender e conhecer a fundo as propriedades do 

terreno, como a densidade das suas camadas, resistência, saber se há ou não a 

comparência de lençol de água, souber como que este solo vai reagir ao receber 

pesos ou cargas e com isso eleger qual a melhor qualidade de fundação a se 

construir, afinal, é sobre a fundação, seja ela profunda ou rasa, que se repousa toda 

carga ou peso da construção, por este motivo é de extrema importância à sondagem 

na preparação de um terreno. 

Segundo Câmera e Pereira (2005), a sondagem à percussão é um método 

precioso que transmite certa facilidade na escolha de qual modelo de fundação será 

empregada, não importando qual seja o seu porte, com influência direta nos 

parâmetros de economia, qualidade, segurança e a alteração do solo tornando-se 

indispensável à execução desse tipo de sondagem em todos e quaisquer espécies 

de fundações. 

Esse tipo de sondagem também é considerado como uma sondagem direta, 

ou seja, consiste em um contíguo de operações onde se observa de modo direto o 

solo, obtendo as respectivas amostras necessárias designando o melhor plano de 

fundação a ser seguido. 
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Segundo Souza (2003), o planeamento da edificação e o conhecimento da 

classe do solo trabalhado são os principais responsáveis para deliberar a opção 

mais compatível de fundação. A sondagem inicia-se montando um cavalete que 

possui ao todo quatro pernas sobre o respectivo solo na posição pretendida, por um 

cabo e uma roldana é orientado o peso em cima do amostrador tipo padrão e 

desprendido em caimento livre. 

A sondagem à percussão é a mais utilizada no Brasil, também conhecida 

como por outros nomes como: simples reconhecimento e teste de penetração 

padrão, ou seja, sondagem SPT (em inglês “Standard Penetration Test”). Um dos 

motivos para esta sondagem ser a mais utilizada é que seus equipamentos além de 

simples são relativamente baratos.  

O teste de penetração padrão nada mais é que um teste realizado no solo (ou 

subsolo), através de perfurações no terreno com equipamentos específicos, teste 

este realizado antes do iniciamento de projetos, com isso coleta-se do solo 

pequenas amostras e inicia-se a próxima etapa que é os ensaios em laboratórios, 

procedimento este que nos permite conhecer a classe do trabalhado. 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2001), a metodologia 

correta da aplicação do teste de penetração padrão, baseia-se na cravação e 

perfuração dinâmica a cada metro atravessado do solo mediante a um amostrador 

tipo padrão, para determinar as classes dos solos em suas devidas profundidades e 

também a relação de persistência à penetração para cada metro atravessado, saber 

se há ou não a existência do lençol de água juntamente com a posição em que seu 

nível se encontra, e com isso fazer uma relação da consistência do sol com seu 

estado de compacidade. 

Segundo Silva (2007), a sondagem à percussão começou nos Estados 

Unidos da América (EUA) em 1902 com um argumento para um procedimento de 

amostragem, mas foi somente no ano de 1972 que foi posto um amostrador que 

possuía diâmetros de medidas diferentes ao inicial com corpo bipartido capaz de 

possibilitar facilidade no colhimento de amostras do terreno. 

Para todo e quaisquer tipo de edificação, sem dúvidas deve ser feita antes 

uma averiguação geotécnica composta por sondagens à percussão (SPT) em 

consenso à NBR 6484-01. 
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No Brasil este tipo de sondagem foi inserido no ano de 1930 através do 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) do Estado de São Paulo, Seção de Solos 

e Fundações, sendo normalizado pela ABNT mediante a NB 1211 em 1979, a qual 

foi designada como Execução de Sondagens de Simples Reconhecimento dos 

Solos, e foi renomeada NBR 6484 no ano de1980, e remodelada com a designação 

de Solo Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT – Método de Ensaio em 

2001. 

No início foram encontrados múltiplos obstáculos para adquirir tubos que 

possuíam as mesmas propriedades e características do amostrador tipo Raymond, 

mas, só foi através dessa dificuldade na década 70 que foi desenvolvido um 

amostrador exclusivo onde o mesmo parou de ser utilizado devido à orientação 

exterior de normalização. 

De acordo com Consoli, Milititsky e Schnaid (2005), a inexistência da 

averiguação do solo (ou subsolo), é de longe uma das consequências mais 

frequentes dos problemas das fundações, identificar qual a classe de solo, suas 

características e comportamentos sem deixar passar os mínimos detalhes são 

essencial para solucionar quaisquer problemas de fundações. 

O ensaio de sondagem à percussão (SPT) possui uma fundição entre a 

sondagem de simples reconhecimento e a noção de resistência dinâmica, no qual 

sua perfuração é executada por meio da tradagem e fluxo de água manuseando um 

trépano de limpeza com instrumento de escavação. 

A sondagem à percussão (SPT) é considerada como um mecanismo 

geotécnico de campo, onde o mesmo é capaz de mostrar o subsolo com todas as 

suas respectivas particularidades e quando correlacionada ao estudo de penetração 

dinâmica (SPT) é possível de se determinar por toda a extensão da profundidade 

perfurada a resistência do terreno. 

Ao efetuar um procedimento de sondagem propõe-se identificar a metros 

gradativamente perfurados o gênero do solo permeado com a retirada de uma 

amostra deformada, o posicionamento do nível ou dos níveis d’água, isto é, quando 

encontrados no decorrer da perfuração e também na resistência (N) apresentada 

pelo solo à cravagem do amostrador de tipo padrão perfurado a cada metro. 
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Os resultados representados são para fins de projetos geotécnicos e podem 

ser adquirida através de duas abordagens diferentes como o método direto onde os 

resultados de SPT são empregados de modo direto na previsão de eficácia, e o 

método indireto onde os resultados do ensaio são usados na previsão de 

parâmetros constituintes, expressivos do comportamento do solo. 

A sondagem no terreno é empregada com equipamentos propriamente 

específicos para este ensaio como: amostrador, hastes, martelo, torre ou tripé de 

sondagem, cabeça de bater e conjunto de perfuração. A mesma é de extrema 

importância uma vez que após a sua realização permite que o engenheiro 

responsável pela obra saiba exatamente como agir e também quando agir com 

relação ao projeto. 

Para obter um conhecimento técnico tão perfeito quanto possível do solo e 

das suas condições é somente através da sondagem, pois só a mesma é quem 

permite este feito, isto é denominado como um reconhecimento da disposição, suas 

naturezas e também das suas características com relação aos seus problemas. 

Os aperfeiçoamentos do ensaio relacionado à suas propriedades exclusivas 

vêm assegurando ao decorrer dos anos a sua finalidade não só naquelas atadas de 

forma direta à estimação de recalques de fundações e a potência da respectiva 

carga, como também nas relações com os fundamentos de resistência, deformação 

do solo e também da relação de resistência da sondagem à percussão. 

Realizar um ensaio a fim de puro reconhecimento como é o caso da 

sondagem é importante independente de qual seja o modelo de obra, mas o fato do 

Brasil ter uma predominância de solo tropical, onde a mesma pode ser caracterizada 

por sua grande intemperização, se faz com que se torne mais importante ainda pelas 

condições encontradas propicia rápida degradação do terreno. 

As construções de obras civis devem ser sempre procedidas de estudos para 

caracterização geológico-geotécnica do setor de interesse, como as sondagens, pois 

a mesma permite uma definição da estratigrafia da camada inferior do solo e uma 

estimativa das propriedades geomecânicas dos materiais envolvidos. 

O teste de penetração padrão se consiste em uma cravagem no terreno 

mediante um amostrador tipo padrão, onde o mesmo possui uma carga de 65 

quilogramas (martelo) despencando em queda livre de uma altitude de 75 

centímetros. 
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O resultado obtido do teste SPT corresponde a quantidade necessária de 

golpes para fazer penetrar os últimos 30 centímetros do amostrador tipo padrão e, 

ao se retirar o amostrador do furo, é recolhida então as amostras de solo obtidos a 

cada metro que fica presente em seu “Bico” e encaminhadas ao laboratório para 

classificação táctil-visual mais esmerada. 

Quando é possível de serem observadas certas mudanças das classificações 

de solos no material coletado através do corpo do amostrador tipo padrão, as 

respectivas partes que as caracteriza devem ser armazenadas e identificadas. 

É de extrema importância que, no desenho das sondagens se esclareçam 

todas as camadas e/ou horizontes de solo encontrados, as posições dos níveis 

d’água, a quantidade de golpes N necessários à cravagem do amostrador dos 

últimos 30 (trinta) centímetros, juntamente com as ultimas demais informações que 

forem observadas. 
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3. VANTAGEM E DESVANTAGEM DO SPT 

 

São definidas as camadas de solos sedimentares com suas respectivas 

espessuras ou os horizontes de decomposição dos solos residuais. Eventuais 

dúvidas de classificação de materiais que se situam muito próximo a fronteiras 

granulométricas (argila siltosa ou silte argiloso), podem ser dirimidas com auxílio de 

ensaios de laboratório como, por exemplo, granulometria e Limites de Atterberg. 

É este método de análise que atesta a seguridade e também a economia nos 

materiais, reduzindo bastante as chances de construir uma estrutura oscilante e 

evitar preocupações futuras com reparos a serem feitos. Afinal, é sobre a fundação, 

seja ela profunda ou rasa, que se repousa toda carga ou peso da construção, por 

este motivo é de extrema importância na preparação de um terreno à sondagem. 

A sondagem SPT tem uma vantagem referente aos demais, pois o mesmo 

possui um custo abaixo de 0,2% a 0,5% do total da obra, além da simplicidade do 

equipamento. Porém, Apesar de suas vantagens este tipo de sondagem também 

possui desvantagens como a diversidade de procedimentos não padronizados 

utilizados para a execução do ensaio e o mínimo possível de racionalidade de 

alguns métodos de interpretação e uso. 

As vantagens deste ensaio SPT referente aos demais são: simplicidade no 

equipamento, baixo custo e obtenção de um valor numérico de ensaio que pode ser 

relacionado com regras empíricas de projeto (SCHNAID, 2000). 

Com o principal objetivo de ressaltar a importância da sondagem na 

preparação do terreno, mostrando como a sua ausência representa sérios danos 

para as construções na área civil, como problema de fundação tais como: recalques 

diferenciais que causam o surgimento de trincas; recalques uniformes que podem 

causar o afundamento da edificação; a ruptura de tubulações (água e esgoto) e 

problemas de afundamento do piso. 

Um dos motivos para a sondagem SPT ser a mais utilizada é que seus 

equipamentos além de bastante simples são relativamente baratos. Há sempre em 

toda obra de engenharia um parâmetro marcado indefinidamente pelo solo onde se 

repousa, pois não há como fugir ou correr contra a realidade que a natureza impõe. 

Assim, somos obrigados a aceitá-lo exatamente como é com todos seus defeitos e 

qualidades. 
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O custo relativo deste serviço é revertido em benefícios da obra de forma bem 

rápida, gerando assim uma economia no dimensionamento do projeto de fundação, 

desta forma evitando o desperdício de material por não conhecer as conjunções do 

subsolo.  

O relatório final traz a planta de locação, a situação e o RN (Referência de 

Nível) dos furos, as descrições das camadas do subsolo, o índice de resistência à 

penetração, o gráfico de resistência x profundidade, a classificação macroscópica 

das camadas, a profundidade e limite de sondagem à percussão por furo e, ainda, a 

existência ou não de lençol freático. 

É uma alternativa excelente para quem possui um desejo de adquirir um 

serviço que seja capaz de alinhar um grande desempenho com custo-benefício 

notória é a metodologia de Sondagem SPT, onde sua principal finalidade é coletar 

amostras do solo para obtenção de informações importantes e investigar suas 

condições.   

 

Figura 1 - Equipamentos utilizados durante uma sondagem tipo SPT 

 

Fonte: Escola de Engenharia (2015). 
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A Sondagem SPT  possui como funções principais como coletar amostras do 

solo semi-deformadas, para que posteriormente as mesmas possam ser analisadas 

em um laboratório, através do barrilete amostrador padrão; Traçar do local um perfil 

geotécnico; Identificar qual a profundidade dos lençóis freáticos; Determinar a 

resistência do solo; Providenciar inúmeras informações com relação à consistência e 

compacidade dos solos que foram analisados. 

Segundo Schnaid (2000), o SPT é a mais popular, rotineira e econômica 

ferramenta de investigação em quase todo o mundo, permitindo uma indicação da 

densidade de solos granulares, identificação da consistência de solos coesivos e de 

rochas brandas. Através dele é possível obter-se a estratigrafia do terreno ao longo 

do furo da sondagem e também a resistência à cravação do amostrador padrão aos 

golpes de um martelo.  

De acordo com Odebrecht (2003), embora o uso corrente o ensaio tenha sido 

objeto frequente de críticas da comunidade acadêmica, que abrangem aspectos 

relacionados à dispersão de resultados, dependência do operador e diversidade de 

equipamentos e procedimentos. 

Existe uma variação ao longo do mundo nos ensaios de SPT, sendo que as 

principais diferenças se referem à técnica de perfuração, diâmetro do furo, tipo de 

equipamento e os procedimentos na execução do ensaio, o que resultam em 

desuniformidade nos resultados obtidos. Além do processo executivo, temos a 

influência das características dos solos nas medidas de SPT. 

Segundo Schnaid (2000), Há alguns fatores que influenciam os resultados de 

ensaios realizados segundo recomendações de normas e da boa prática de 

engenharia. Estes fatores explicam porque no mesmo local, diferentes sondagens 

realizadas dentro da técnica recomendada podem resultar em valores desiguais, 

considerando se, por exemplo, a técnica de escavação, o equipamento e o 

procedimento de ensaio. 

A sondagem de simples reconhecimento ou sondagem à percussão é 

executada com a finalidade de se obter amostras pouca deformada e valores 

quantitativos de resistência dos solos através de ensaios expeditos padronizados, 

denominados SPT, também conhecidos como ensaios de penetração (SOUZA; 

SILVA; IYOMASA, 1998). 
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Ultimamente vem crescendo o campo de mapeamento com caracterização 

geológica – geotécnica e estimativa de comportamento a partir de informações 

obtidas em sondagens de simples reconhecimento (LIMA, 1997). 

A qualidade do projeto de fundação depende, entre outros fatores, do 

conhecimento do solo no qual o projeto será desenvolvido. Através do processo de 

sondagens e ensaios do maciço obtêm-se as propriedades físicas, químicas e 

mecânicas do solo, além da profundidade que nível d’água se encontra. Os 

resultados obtidos permitem classificar o tipo do solo e a partir disto começar a 

triagem de quais são os tipos de fundações que pode ser realizado e definir quais as 

correlações que serão feitas. 

Segundo Schnaid (2000), a sondagem SPT e reconhecidamente a mais 

popular, rotineira e econômica ferramenta de investigação em praticamente todo o 

mundo, permitindo uma indicação da densidade de solos granulares também 

aplicados à identificação da consistência de solos coesivos e mesmo de rochas 

brandas. 

Uma das melhores vantagens da Sondagem à percussão SPT, é o seu custo 

de aquisição relativamente baixo, serviço este de alta popularidade no mercado, seja 

tanto no comércio em modo geral ou setores diferentes da indústria quanto em 

residências.  

                       Quadro 1: Vantagens e Desvantagens da sondagem SPT 

VANTAGEM DESVANTAGEM 

Simplicidade e rapidez na execução; Diversos procedimentos de execução; 

Equipamento e procedimentos 

simples; 

Poucos operários qualificados; 

Baixo custo financeiro; Abrange uma pequena área; 

Identifica a espessura das camadas; Amostras de solo podem deformar 

facilmente; 

As amostras são representativas; A velocidade de perfuração pode ser baixa; 

Para manter a amostra indeformada, 

utilizam-se anéis de PVC ou 

metálicos; 

Análise e controle da energia transferida ao 

amostrador padrão durante a execução; 

A umidade natural pode ser mantida 

até análise em laboratórios se a 

amostra for parafinada; 

Formação precária das equipes 

ocasionando vícios na execução; 
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                       Quadro 2: Continuação 

Mundialmente utilizado, em função de 

muita experiência acumulada no meio 

técnico e da ampla utilização em 

correlações; 

Massa cadente, que é a energia obtida pela 

queda do peso de 65 kg a uma altura de 75 

centímetros onde a energia gravitacional é 

transferida para o trado (amostrador); 

As amostras de rochas duras, 

chamadas de “fragmentos” de 

sondagem são importantes, pois 

representa à umidade, compacidade 

ou consistência natural, composição, 

textura e estrutura da rocha; 

Grande número de empresas executoras, 

incorporando modificações no ensaio ou até 

mesmo não realizar a manutenção 

necessária no equipamento utilizado; 

Uma sonda de perfuração pequena 

permite a perfuração onde o acesso 

pode ser um problema com outros 

métodos de perfuração; 

O deslocamento de sedimentos não 

consolidados para o fundo do revestimento 

pode ser um problema; 

Informações suficientes para projetos 

de fundação de obras correntes; 

Suscetível a erros grosseiros por falta de 

manutenção do amostrador ou deficiência 

do técnico; 

A perfuração é possível em uma 

grande maioria dos tipos de rochas e 

solos; 

Necessita de revestimento com parede 
mais espessa e pesada e com diâmetro 
maior dos utilizados por outros métodos; 

É um método prático de perfuração 

em calhaus, seixos, matacões e 

rochas cáusticas ou fraturadas; 

 

Potencial mínimo para contaminação 

cruzada de água subtérrea devido ao 

revestimento; 

 

O uso do revestimento mantém a 

estabilidade do furo; 

 

Fonte: Adaptado de “Milititsky, Consoli e Schnaid” (2005). 

 

Como visto acima, as vantagens da Sondagem à percussão SPT sempre se 

sobressaem em relação as suas desvantagens. Por mais que existam as 

desvantagens o número de vantagens é sempre maior. 
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4. CONSEQUÊNCIAS E FALHAS MAIS COMUNS DO SPT 

 

A sondagem no solo é a principal responsável por evitar falhas na construção, 

onde tanto sua ausência quanto a sua má execução pode acarretar uma série de 

danos e consequências na edificação. Um dos maiores danos se não for o principal 

estão nos problemas de fundação onde existem recalques. 

A compreensão exata da capacidade do solo, aliada a um bom projeto, 

resultará em estrutura mais leve, o que requer menor quantidade de matéria-prima. 

Além disso, corrigir os danos resultantes de problemas de fundação quando a obra 

já está pronta ou em andamento é ação difícil e cara. Portanto, é muito mais barato 

investir em uma boa sondagem, ou seja, uma boa investigação do solo. 

A determinação errada de qual tipo de fundação executar gera erros bastante 

comuns, como o subdimensionamento, para as características geológicas da região 

e a falta de capacidade técnica, aliás, uma fundação com uma má projeção é a raiz 

de problemas. De forma global, as fundações são divididas em dois tipos, onde as 

mesmas são consideradas como grandes grupos de profundas e  rasas. 

A dessemelhança primordial existente entre estes grupos está justamente na 

transferência das cargas provindas para o solo da superestrutura. São as fundações 

rasas que transferem a carga para o solo localizado próximo à superfície do terreno, 

já nas fundações profundas essa transferência de cargas é ao longo da profundeza 

do solo.  

                       Quadro 2: Problemas decorrentes após realização das construções 

gerados devido à ausência de sondagem para as diferentes fundações. 

Tipo de Fundação Problemas Típicos Decorrentes 

 

 

 

Fundações Rasas 

Tensões de contato excessivas de forma incompatível com 
as características reais do solo, resultando assim em 
recalques inadmissíveis ou até mesmo ruptura; 

Fundações em aterros heterogêneos e solos provocando 
recalques diferenciais; 

Fundações  sobre os solos compressíveis sem estudos 
prévios de recalques, resultando grandes deformidades;  

Fundações apoiadas em materiais de comportamento  
diferente sem junta, acarretando o surgimento de recalques 
diferenciais; 
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                       Quadro 2: Continuação 

 

Fundações Profundas 

Ocorrência de atrito negativo não previsto, reduzindo então 
a carga admissível nominal determinada para a estaca; 

Estacas de tipo inapropriado para o subsolo resultando um 
mal comportamento;  

Geometria inapropriada, comprimento ou diâmetro inferior 
aos propriamente necessários; 

Estacas apoiadas em camadas resistentes sobre solos 
moles com recalques incompatíveis com a obra; 

Fonte: Milititsky, Consoli e Schnaid (2005). 

 

Para que seja possível a escolha da solução de fundação existe a 

dependência de três principais fatores como, por exemplo, as cargas provenientes 

da superestrutura, onde as mesmas dependem da concepção estrutural que é 

determinada pelo engenheiro na parte do dimensionamento; a classificação do solo 

incluindo suas características de resistência e deformabilidade; as máximas 

magnitudes de recalques, distorções e deslocamentos que a estrutura poderá sofrer 

durante toda a sua vida útil. Pelo fato de não existir uma solução fechada de 

fundação correspondente para cada estilo de obra, cada caso deverá ser tratado 

sem generalizações, ou seja, de um modo específico. 

É possível realizar uma divisão entre os principais problemas que surgem no 

processo de fundação entre os equívocos praticados no decorrer do projeto e 

aqueles que acontecem na fase de execução. A omissão de capacidade técnica e 

uma investigação do solo de forma inadequada ou proveniente da deficiência de um 

projeto estrutural são as causas primordiais dos problemas associados ao projeto. 

Tratando-se da parte de execução, já podem ocorrer centros imprevistos, 

como as falhas de instalação, erros na locação das fundações em campo, qualidade 

dos materiais utilizados, além do empirismo. A edificação pode entrar em ruína 

devido a uma fundação executada de modo incorreta. A prevenção é a principal 

alternativa para evitar a ocorrência desses problemas, isto é, se o mesmo for através 

de projetos com uma boa elaboração e detalhamento acompanhados da supervisão 

técnica de um profissional habilitado. 

Se a prevenção não for executada de maneira adequada e sejam constatados 

quaisquer indícios de problemas durante a fase da realização da fundação, ainda 

assim é viável controlar a situação, pois quando a dificuldade de desempenho é 

verificada os serviços de reparo abrangem o reforço das fundações.  
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Entretanto, em situações onde os problemas estão devidamente relacionados 

à localização, a execução de novas fundações propriamente no local correto 

juntamente com uma reanálise tanto da estrutura quanto da fundação em 

conformidade com os novos esforços é a solução.  

Figura 2 – Recalque diferencial causando rachaduras e trincas

 

              Fonte: Máquina de Aprovação – Engenharia Civil (2017). 

 

O Recalque diferencial é também conhecido como assentamento, onde seu 

termo é bastante usado tanto por arquitetos quanto por engenheiros a fim de 

descrever o fenômeno que acorre quando uma edificação devido ao espessamento 

do solo onde a mesma foi construída sofre um rebaixamento. Essa dessemelhança 

de nível, onde uma parcela da estrutura fica mais rebaixada que a outra se resulta 

em esforços estruturais repentinos, que em situações mais grave pode acarretar 

tragédias como, por exemplo, toda a obra entrar em ruína. 

Pode-se afirmar que a principal razão do surgimento de rachaduras e trincas 

nas paredes e estruturas das edificações é o recalque diferencial. Quando uma parte 

da edificação se desprende e afunda no sentido vertical, por causa do adensamento 

da fundação, ela sofre recalque. No entanto, quando parte dos elementos que 

compõem a sustentação da edificação se move e outros permanecem em seus 

lugares, há o recalque diferencial. 
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Os efeitos de recalques nas estruturas podem ser apontados como: Danos 

visuais ou estéticos, onde não expõem riscos de quaisquer natureza; Estruturais são 

os danos causados à estrutura (pilares, vigas e lajes); Arquitetônicos são os danos 

causados à estética da construção (trincas em paredes e acabamentos, rupturas de 

painéis); Funcionais são os causados ao uso da estrutura com refluxo ou ruptura de 

esgotos e galerias, emperramento de portas e janelas, desgaste excessivos de 

elevadores (desaprumo da estrutura/edificação).  

Figura 3 – Edifícios que compõem a orla da cidade de Santos 

 

                        Fonte: Máquina de Aprovação – Engenharia Civil (2017). 

 

Segundo Rebello (2008), O recalque nada mais é do que a deformidade que 

acontece no solo quando o mesmo é submetido a cargas. Esta deformidade é capaz 

de provocar movimentações na fundação que de acordo com a sua intensidade, sem 

dúvidas poderá resultar em uma série de danos à superestrutura. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A sondagem é um meio de investigação e averiguação do subsolo de um 

território, através dela pode-se concluir qual forma de fundação deve ser feito no 

local, sendo criada para que fosse possível obter um parâmetro do ponto de 

persistência do solo em campo, além de ser definida como um método precioso e de 

forme direta, ou seja, consiste em um contíguo de operações onde se observa de 

modo direto o solo. 

A sondagem SPT é a mais popular, rotineira e econômica ferramenta de 

investigação em quase todo o mundo possuindo uma vantagem referente aos 

demais, pois o mesmo possui um custo abaixo de 0,2% a 0,5% do total da obra, 

além da simplicidade do equipamento, também é considerado como um método de 

análise que atesta a seguridade e também a economia nos materiais. Apesar de 

tantas vantagens o SPT além de abranger uma pequena área as amostras de solo 

podem deformar facilmente. 

A sondagem no solo sem dúvidas é a principal responsável por evitar falhas 

na construção, onde sua ausência junto com a sua má execução acarretam muitos 

danos e consequências na edificação como, por exemplo, os problemas de 

fundação onde existem recalques. Em fundações rasas um dos problemas típicos 

decorrentes são as tensões de contato excessivas de forma incompatível com as 

características reais do solo, já nas fundações profundas as estacas de tipo 

inapropriado para o subsolo resultam em um mau comportamento.  
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