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RESUMO 

 
Considerando a interação solo-estrutura e os diferentes perfis geológicos encontrados 
no país, o presente trabalho buscou apresentar como devem ser definidas as 
fundações rasas ou superficiais, baseado em bibliografias de renomados autores, 
cujas obras são pertinentes ao assunto abordado, que apresentam a conceituação e 
a importância das análises necessárias à escolha do elemento de fundação 
superficial, iniciando desde o conhecimento do solo, dado sua extrema relevância à 
escolha do elemento de suporte e os danos possíveis, caso não haja uma análise rica 
de informações para embasar o dimensionamento e escolha do elemento de 
fundação. Apresenta-se na pesquisa, o comportamento do solo, dado sua origem 
geológica, granulometria, distribuição granulométrica, índices físicos, químicos e 
interação entre os grãos que o compõem, também são apresentados todos os 
elementos de fundação superficial presentes na norma brasileira que a rege e sua 
definição. Por fim, apresenta-se as patologias que originar-se-iam caso haja 
imprudência, imperícia ou negligência em qualquer parte da análise necessária para 
definir-se e construir-se a fundação de suporte para determinada edificação, 
comprometendo a segurança dos usuários e gerando custos desnecessários de 
reparos corretivos. Com os objetivos propostos alcançados, apresentou-se a 
formação dos solos e sua interação com as estruturas de fundação quando 
submetidos à carga da edificação, permitindo a escolha correta do elemento de 
fundação sem que haja risco aos usuários e assegurando a economia financeira na 
construção e utilização, minimizando as necessidades de reparo. 
 

Palavras-chave: Fundação. Superficial. Rasa. Patologia. Recalque.  

 
 

  



GIBELO NETO, José. Foundations and their employability: Shallow or shallow 
foundations. 2020. 36 páginas. Trabalho de Conclusão de Curso Graduação em 
Engenharia Civil – Centro Universitário Anhanguera, Leme, 2020. 

ABSTRACT 

Considering the soil-structure interaction and the different geological profiles found in 
the country, the present work sought to present how shallow or shallow foundations 
should be defined, based on bibliographies of renowned authors, whose works are 
relevant to the subject addressed, which present the conceptualization and the 
importance of the necessary analyzes to choose the surface foundation element, 
starting from the knowledge of the soil, given its extreme relevance to the choice of the 
support element and the possible damages, in case there is not a rich analysis of 
information to support the dimensioning and choice of the foundation element. In the 
research, the behavior of the soil is presented, given its geological origin, granulometry, 
granulometric distribution, physical and chemical indexes and interaction between the 
grains that compose it, all the elements of superficial foundation present in the Brazilian 
norm that governs it are also presented and its definition. Finally, we present the 
pathologies that would arise if there is imprudence, malpractice or negligence in any 
part of the analysis necessary to define and build the support foundation for a given 
building, compromising the safety of users and generating unnecessary costs of 
corrective repairs. With the proposed objectives achieved, soil formation and its 
interaction with the foundation structures were presented when subjected to the 
building load, allowing the correct choice of the foundation element without risk to users 
and ensuring financial savings in construction and utilization, minimizing repair needs. 
 

Keywords: Foundation. Superficial. Shallow. Pathology. Repression. 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 

 

Figura 1 – Tamanho dos grãos .............................................................................. 16 

Figura 2 – Principais tipos de fundações rasas ...................................................... 23 

Figura 3 – Ensaio SPT ........................................................................................... 25 

Figura 4 – Trincas inclinadas em pilares com recalques diferenciados .................. 29 

 

 



LISTA DE TABELAS 
 

 
Tabela 1 – Classificação dos solos (SUCS) ............................................................ 18 

Tabela 2 – Classificação das areias segundo a compacidade ................................ 20 

Tabela 3 – Deformações diferenciais aceitáveis ..................................................... 30 

 
 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

CPT Cone Penetration Test – Ensaio de Penetração de Cone 

CR Compacidade Relativa 

DMT Ensaio Dilatômetro de Plano 

DPL Dynamic Probe Light - Ensaio de penetração leve 

e_max índice de vazios máximos 

e_mín índice de vazios mínimos 

e_nat índice de vazios 

kN/m³ kilonewton por metro cúbico 

LL Limite de liquidez 

LP Limite de plasticidade 

IP Índice de plasticidade 

NSPT N-value Standard Penetration Test 

SPT Standard Penetration Test – Ensaio de Simples Reconhecimento 

SUCS Sistema unificado de classificação dos solos 

NBR Norma Brasileira 

 



SUMÁRIO 
 

1. INTRODUÇÃO.................................................................................................. 13 

2. GÊNESE E MECÂNICA DOS SOLOS ............................................................. 14 

3. CONCEITOS E COMPOSIÇÃO DAS FUNDAÇÕES RASAS........................... 22 

4. PATOLOGIAS E IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS ...................................... 27 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................. 32 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 34 

 

 



 

 

13 

1. INTRODUÇÃO 
 

As construções civis utilizam o solo como suporte de carga, 

independentemente de seu porte (VELLOSO e LOPES, 2011). Logo, para que haja a 

correta aplicação dos elementos de fundação foi necessário entender o seu 

comportamento e a sua capacidade de redistribuição de tensões aos diferentes perfis 

geológicos. 

Com o crescente desenvolvimento econômico tornou-se imprescindível para a 

implantação de qualquer empreendimento a busca por métodos mais eficazes e 

viáveis. E foi nesse contexto que a análise dos elementos de fundações rasas buscou 

verificar os processos utilizados, a aplicação e sua viabilidade. 

Considerando a interação solo-estrutura e os diferentes perfis geológicos 

encontrados no país, como devem ser definidas as fundações rasas ou superficiais? 

Como objetivo geral, o presente trabalho dedicou-se em encontrar como 

acontece a distribuição de tensões no solo pelo elemento de fundação e o seu 

comportamento diante desta solicitação e como objetivos específicos, apresentou 

como ocorre a formação geológica e as características físicas como resistência, 

compactação e permeabilidade, ressaltou o uso dos materiais empregados em sua 

construção e as diferenças entres estes elementos. Pesquisou-se, por fim, as 

patologias originadas pela falha de dimensionamento, além de erros construtivos que 

comprometem a viabilidade financeira de uma edificação, mas que principalmente 

colocam em risco os usuários e os empreendimentos vizinhos. 

Este trabalho foi elaborado através de revisões literárias, com bibliografias que 

datam do ano de 1987 ao ano de 2019, onde autores como Velloso e Lopes (2011), 

Cintra et al (2003), Pinto (2006), Fernandes (2016) e principalmente a NBR 6122 

(ABNT, 2019) abordam assuntos pertinentes à elaboração desta pesquisa. 
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2. GÊNESE E MECÂNICA DOS SOLOS 
 

O estudo geotécnico é de fundamental importância para diversos trabalhos 

dentro da construção civil, tais como fundações, barragens, túneis e pavimentação por 

exemplo, onde é necessário conhecer as características e comportamentos dos solos 

para a efetiva funcionalidade dos elementos estruturais empregados nesses tipos de 

obras. 

A mecânica dos solos como ciência, surgiu no primeiro quarto do século XX 

com Karl Terzaghi, que viu a necessidade de aprofundar os estudos neste tema dado 

o início da construção de grandes edifícios. Com análises práticas e teóricas entendeu 

o comportamento dos diferentes tipos de solos e sua interação com aplicação de carga 

e diferentes níveis de umidade até a completa saturação. Ele conseguiu fundamentar, 

de forma aproximada, diversas teorias que se apresentam funcionais até hoje, visto 

que os solos não possuem tensão deformação linear, necessitando de técnicas para 

prever o seu possível comportamento (PINTO, 2006). 

São diversas as dificuldades em trabalhar-se com os solos. Além da ausência 

de linearidade devido a sua composição mineral, grau de saturação, número de vazios 

etc., o seu comportamento depende do tipo de solicitação, tempo de aplicação e meio 

ambiente em que se encontra devido a sua variância química e granulométrica que 

caracteriza sua heterogeneidade. Deve-se considerar, inclusive, que há uma variação 

no perfil geológico conforme aprofundasse em seu interior, apresentando diferentes 

camadas, cada qual com sua composição e comportamento distinto, podendo levar-

nos a estudar um horizonte mais profundo para assegurar a estabilidade da 

construção pretendida (FERNANDES, 2016). 

Para diferenciar os solos, necessita-se entender como são efetivamente 

formados e com isso adentrar na formação das rochas que são compostas por 

diversos minerais, que por sua vez são constituídos por substâncias químicas que se 

cristalizam em condições especiais, originando propriedades químicas e físicas bem 

definidas. Dada a composição química dos minerais que formam as rochas, Caputo 

(1983), classifica-as em: 

- Óxidos: hematita, magnetita, limonita; 

- Carbonatos: calcita, dolomita; 

- Sulfatos: gesso, anidrita. 
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As rochas ainda possuem três classificações principais quanto a sua formação: 

- Rochas ígneas (ou magmáticas): são formadas a partir do resfriamento e 

solidificação do magma oriundo da fusão do material do manto e da crosta terrestre 

gerando minerais de grande granulação, como o granito, basalto e diabásio. 

- Rochas sedimentares: são formadas a partir da sedimentação de erodidos de 

outras rochas que se acumulam e se aglomeram em depressões ou bacias 

sedimentares, por isso demanda tempo para se acumularem e se compactarem, 

transformando-se no final desse longo processo em rochas compostas de diferentes 

rochas e como exemplo, há os arenitos, calcários, argilitos, etc. 

- Rochas metamórficas: são formadas por agentes do intemperismo como 

variação de temperatura e pressão em rochas sedimentares, ígneas ou de outras 

rochas metamórficas. Os exemplos mais comuns são os gnaisses, xisto, quartzitos 

etc. 

Através de agentes do intemperismo, acontece a decomposição das rochas sãs 

que formam o solo como se conhece hoje. Esse processo de degradação é 

extremamente lento e através dele obteve-se os diferentes solos conhecidos. A 

decomposição decorre por meio de agentes químicos e físicos que podem ou não 

modificar a estrutura dos minerais que compõem a rocha, originando sua 

fragmentação. Sua intensidade está diretamente relacionada à temperatura, 

vegetação e pluviosidade e como exemplo cita-se a oxidação de rochas com minerais 

metálicos, hidrólise, lixiviação, carbonatação etc. (PINTO, 2006). 

A característica do tipo de solo depende diretamente das rochas de origem que 

ditam como será sua composição, granulometria e comportamento, porém segundo 

Pinto (2006, p. 15), “a primeira característica que diferencia o solo é o tamanho das 

partículas que o compõem”, pois sua granulometria pode especificar como será o 

comportamento do solo para diversas finalidades. 

Na figura 1, é possível observar a delimitação do tamanho dos grãos de acordo 

com a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 
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Figura 1 – Tamanho dos grãos 

 
Fonte: Pinto (2006, p. 16) 

 

A identificação dos solos não é tão simples como apenas definir sua 

granulometria, conforme observa-se na figura 1, pois em um mesmo solo há diversos 

módulos de finura, tendo que usar uma composição de dois ou mais solos 

predominantes no perfil estudado. Para a classificação e nomenclatura de cada tipo 

de solo é realizado a comparação com uma curva granulométrica, obtida através de 

um ensaio que consiste em vibrar uma série de peneiras com aberturas padronizadas 

variando de 0,076mm até 4,76mm, possibilitando, após a análise de percentual de 

massa de sólido retido nas diferentes peneiras, traçar o perfil predominante de solo 

na mistura (GONÇALVES, 2014). O perfil traçado geralmente denominará o solo em 

questão, entretanto, ainda que haja uma concentração maior de determinada 

granulometria, o comportamento do solo não está restrito ao tamanho de seus grãos, 

visto que um solo arenoso pode comportar-se como um solo argiloso. 

Assim explica Pinto (2006, p. 12) “só a distribuição granulométrica não 

caracteriza bem o comportamento dos solos sob o ponto de vista da engenharia. A 

fração fina dos solos tem uma importância muito grande neste comportamento”, visto 

que as partículas muito finas, que passam pela peneira de 0,076 mm, precisam passar 

por outro processo de separação, conhecido como sedimentação. 

Na sedimentação, é medido, basicamente, a velocidade de queda das 

partículas em água, de forma indireta, através da determinação de sua densidade em 
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intervalos de tempo específicos, aferidos com o auxílio do densímetro correlacionando 

com a queda da partícula suspensa. 

Outros ensaios são de grande importância para definição do solo e o seu 

comportamento, como a adaptação e padronização do índice de consistência (limite 

de Atterberg) realizado pelo professor Arthur Casagrande, onde é possível através da 

alteração da umidade nas argilas identificar um comportamento mais líquido, quando 

muito úmido; ao perder parte da umidade, o seu comportamento fica plástico e se mais 

seco ainda, ficará quebradiço (FERNANDES, 2016). 

Na variação do teor de umidade, há uma alteração de estado do solo que pode 

ser identificado quanto ao seu comportamento, onde são estabelecidos dois limites: 

Limite de Liquidez (LL) e Limite de Plasticidade (LP) dos solos. Conforme apresenta 

Pinto (2006, p. 25) “a diferença entre estes dois limites, que indica a faixa de valores 

em que o solo se apresenta plástico, é definida como o Índice de Plasticidade (IP) do 

solo”, onde este índice será apresentado junto ao LL para a definição do índice de 

consistência, desconsiderando o LP visto que já fora considerado para determinar o 

IP (GONÇALVES, 2014). 

O ensaio padronizado por Casagrande recebeu seu nome e é normatizado pela 

NBR 6459 (ABNT, 2016), para encontrar o limite de liquidez (LL) através da 

interpolação de resultados para diferentes teores de umidade e o limite de plasticidade 

é normatizado pela NBR 7180 (ABNT, 2016). Conforme explicado por Fernandes 

(2016), a transição de um estado para outro acontece de forma graduada com a 

variação da umidade de forma arbitrária. 

Com a consistência do solo e sua granulometria definida, é possível classificá-

lo segundo o Sistema Unificado de Classificação dos Solos (SUCS), proposto por 

Casagrande em 1942, que inicialmente destinava-se para as construções de 

aeroportos, mas que posteriormente ampliou-se para todas as obras geotécnicas 

(DAS, 2007), em solos grossos, onde mais de 50% de sua massa fica retido na peneira 

de 0,076mm e solos finos, que excede 50% da massa que passa pela mesma peneira. 

Conforme observa-se na Tabela 1, a identificação do solo é composta por duas 

letras, onde a primeira coluna determina o tipo considerando principalmente sua 

composição física e granulométrica e a segunda quanto aos seus dados 

complementares de acordo com o arranjo, formato e tamanho dos grãos para solos 

grossos e quanto a compressibilidade para os solos finos (PINTO, 2006). 
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Tabela 1 - Classificação dos solos (SUCS) 
Classificação dos solos pelo Sistema Unificado 
Solo Principal Dados Complementares 
G = pedregulho W = bem graduado 
S = areia P = mal graduado 
M = silte H = alta compressibilidade 
C = argila L = baixa compressibilidade 
O = solo orgânico Pt = turfas 

Fonte: Adaptado de Pinto (2006, p. 52) 
 

Além da definição de acordo com a Tabela 1, o solo também possui índices 

físicos para definição de seu volume, onde apenas uma parte deste total é ocupado 

por partículas sólidas, logo o volume excedente que costuma ser chamado de vazios, 

é ocupado por ar e água. Portanto, neste sentido, é correto afirmar que o solo é 

constituído por três fases: partículas sólida, água e ar (PINTO, 2006) e que a relação 

entre os índices desse volume influenciam o seu comportamento. 

Dentro das fases constituintes, há a possibilidade de alternância entre o volume 

de vazios, onde por exemplo, todo o ar pode ser expulso pela presença da água, assim 

como a água pode evaporar devido à elevação da temperatura e ambos podem ser 

reduzidos após a compactação. Diminuir o volume de vazios proporciona um aumento 

na resistência do solo (FERNANDES, 2016). 

Para que haja um aumento de resistência pela compactação do solo é 

necessário conhecer os índices que influenciam sua composição, como índice de 

vazios, grau de saturação, umidade, entre outros, pois correlacioná-los, pode por 

exemplo, auxiliar na identificação da umidade necessária de uma argila para a 

plasticidade ideal em que a compactação mecânica será mais efetiva (GONÇALVES, 

2014). 

O processo de compactação é realizado com o auxílio de equipamento 

mecânico, mas também, podem ser utilizados em obras de pequeno porte os soquetes 

manuais. 

Quando o solo natural onde haverá uma construção não possuir as 

características de resistência adequada realizar-se-á a distribuição de camadas 

alteradas, com espessuras que variam de 20 a 30 cm antes da compactação e repetir-

se-á o processo até que atinja-se a resistência almejada, porém nem sempre é preciso 

o empréstimo de solo de outras áreas ou com características diferentes, podendo 
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reaproveitar-se de um desnível do terreno, para realização do corte de nivelamento e 

posteriormente a redistribuição do solo retirado para as áreas acidentadas. Essa 

redistribuição do solo de mesmo terreno é conhecida como corte aterro. 

A energia de compactação que deve ser aplicada a determinado tipo de solo, 

está relacionada com a umidade ótima necessária para que haja a lubrificação dos 

grãos gerando um decréscimo no volume, porém mantendo a mesma quantidade de 

partículas, visto que haverá a diminuição de vazios, realizado pelo preenchimento com 

água, resultando em um aumento da capacidade de cargas desse solo (GONÇALVEZ, 

2014). O ensaio que correlaciona a energia de compactação e a umidade ideal 

necessária para a melhor compactação do solo foi publicado em 1933, pelo 

engenheiro norte americano, Ralph Proctor e no Brasil é normatizado pelo NBR 7182 

(ABNT, 2016). 

Ao realizar a compactação do solo com uma umidade abaixo da ideal, 

necessitar-se-á de uma maior energia de compactação para atingir a densidade seca 

esperada, porém se a umidade for maior do que a ótima, ainda que haja um aumento 

do esforço de compactação, haverá pouca ou nenhuma alteração na densidade, visto 

que os vazios não podem ser expulsos, devido estarem aprisionados por uma pressão 

hidráulica que repele a energia aplicada em um efeito conhecido como ricochete ou 

solo "borrachudo", efeito esse que é atribuído a água dada a sua capacidade elevada 

de absorver impactos sem se deformar (GONÇALVEZ, 2014). 

Quanto as particularidades de cada solo, nas argilas dado as suas partículas 

extremamente pequenas, na ordem de 10 angstrom (0,0000001 mm), há uma ligação 

quase que atômica realizada pelas moléculas de hidrogênio ou oxigênio que estão ao 

seu redor denominando esses solos como coesivos, ou seja, um solo que possui 

relativa atração entre os seus grãos e que permite a visualização dos diferentes 

estados (liquido, sólido e semissólido), variando apenas o teor de umidade. 

As argilas possuem certa consistência, que lhes conferem uma estrutura capaz 

de suportar a aplicação de carga para que seja medida sua resistência. Essa 

quantificação é feita através de compressão simples de um corpo de prova cilíndrico 

não confinado, onde há uma aplicação de carga até a ruptura deste corpo e que ao 

ser divido pela área do cilindro expressará sua resistência a compressão. 

Através dos valores de resistência é possível definir as argilas quanto a sua 

consistência em: muito mole, mole, média, rija, muito rija e dura (FERNANDES, 2016). 
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Diferentemente das argilas, as areias não sofrem ligação atômica e não 

possuem coesão devido ao tamanho de seus grãos e por isso são classificados como 

solos granulares. As areias devido a sua alta taxa de deformação exige cuidados 

adicionais para o seu uso como suporte ou quanto ao elemento de fundação. O grau 

de compacidade, que permite saber o quão compacta esta areia está, é definido pela 

compacidade relativa, e pode ser encontrado pela fórmula: 

 

CR = 𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑚𝑚𝑛𝑛
𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛

 

 

Onde: 

CR = compacidade relativa 

𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = índice de vazios máximos 

𝑒𝑒𝑚𝑚í𝑛𝑛 = índice de vazios mínimos 

𝑒𝑒𝑛𝑛𝑚𝑚𝑛𝑛 = índice de vazios 

 

Ao obter-se o resultado, poder-se-á definir o quão compacta é a areia, dado 

que quanto maior o CR maior será sua compacidade. Na tabela 2, pode-se encontrar 

a terminologia aplicada ao grau de compactação das areias com o CR 

 

Tabela 2 - Classificação das areias segundo a compacidade 
                
  Classificação       CR   

Areia fofa   abaixo de 0,33 
Areia de compacidade média   entre 0,33 e 0,66 

Areia compacta     acima de 0,66 
Fonte - adaptado de Pinto (2016, p. 28) 

 

E conforme afirma Pinto (2016, p. 28) “areias compactas apresentam maior 

resistência e menor deformabilidade. Estas características, entre as diversas areias, 

dependem também de outros fatores, como a distribuição granulométrica e o formato 

dos grãos”, pois quanto mais arredondado for os grãos e bem graduado for o solo, 

melhor será a compactação devido à redução de vazios. 

 A permeabilidade de um solo está diretamente ligada a existência intrínseca de 

poros que permite uma trajetória para a água de forma vertical e descente, porém 

sinuosa. A velocidade de percolação da água sofrerá alterações durante o seu trajeto 
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devido as sucessões de estrangulamentos e alargamentos dos canículos presentes 

no perfil geológico. Para o cálculo do coeficiente de permeabilidade do solo, utiliza-se 

a lei de Darcy, a qual estabelece relação entre a velocidade de percolação com o 

gradiente hidráulico (FERNANDES, 2016). 

 



 

 

22 

3. CONCEITOS E COMPOSIÇÃO DAS FUNDAÇÕES RASAS 
 

Para entender as diferenças entre os elementos de fundação e a sua 

capacidade de distribuição de tensões, necessitou-se identificar parâmetros de 

formação e classificação dos solos para estudar a interação solo-estrutura. 

No entanto, faz-se necessário entender o que são fundações rasas e 

superficiais para determinar qual elemento possuirá melhor capacidade de suporte e 

redistribuição das cargas oriundas da estrutura para os solos. 

 Segundo a NBR 6122 (ABNT, 2019), a fundação rasa ou superficial é 

caracterizada por estar apoiada no solo a profundidades pequenas. Nestas 

fundações, as cargas geradas pelo carregamento da superestrutura são transmitidas 

ao terreno principalmente pela distribuição de pressão da base do elemento de 

fundação e em que a profundidade de apoio em relação ao terreno adjacente seja 

inferior a duas vezes a menor dimensão da fundação. Caracteriza-se as fundações 

rasas ou superficiais também em fundações diretas, desde que não exceda 3 metros 

de profundidade. 

Consoante à esta definição, Rodrigues E. (2006), afirma que reconhece uma 

fundação direta quando há a distribuição da carga aproximadamente pontual do pilar 

pela base do elemento de fundação no solo transformando-a em carga distribuída, 

permitindo que a resistência do solo seja capaz de suportá-la. 

De modo a caracterizar estes elementos, Velloso e Lopes (2011), define as 

diferentes fundações rasas a partir dos blocos composto por concreto simples e 

dimensionado de modo que somente o concreto resista as tensões de tração sem 

armadura; as sapatas que são elementos superficiais de fundação confeccionadas em 

concreto armado e que devido à sua armadura disposta principalmente na parte 

inferior, tende a resistir às tensões de tração e, desta forma, possuem menor 

dimensão que os blocos se utilizados para a mesma sobrecarga; as sapatas corridas 

sujeita a ação de cargas dos pilares ou cargas distribuídas alinhadas à ela e que 

muitas vezes é denominada de viga de fundação ou baldrame, as sapatas associadas 

que recebem mais de um pilar não necessitando de alinhamento; as grelhas que são 

um conjuntos de vigas que se cruzam; e os radiers que são elementos de fundação 

superficial, possuindo característica análoga a uma laje e que pode receber todos os 

pilares da estrutura ou parte deles. 
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Na Figura 2, são apresentadas as representações gráficas dos principais tipos 

de fundações superficiais 

 

Figura 1 - Principais tipos de fundações rasas 

 
Fonte: Velloso e Lopes (2011, p. 26) 

 

Em relação ao que fora definido por Velloso e Lopes (2011) quanto aos tipos 

de fundações superficiais, a geometria do elemento de fundação, as dimensões e 

resistência dos materiais de construção da estrutura, dependem da carga aplicada 

pela superestrutura, da classificação e resistência intrínseca ao solo e sua 

granulometria, da cota do nível de água, além de outros fatores, como cargas 

acidentais, excepcionais e da qualidade do estudo geotécnico empregado antes de 

determinar o elemento de fundação. 

Correlacionando o que fora exposto por Velloso e Lopes (2011), Cintra et al 

(2003), identificam que a transmissão das cargas por uma fundação dependem 

diretamente da capacidade de absorção do solo e as tensões admissíveis dele, sendo 

a determinação destas tensões minoradas por um fator de segurança global à ruptura 

ou fatores de segurança frente a deformabilidade excessiva. Ressaltando que o solo 

deverá sempre apresentar uma tensão admissível superior a tensão aplicada. 
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 Segundo a NBR 6122 (ABNT, 2019) a tensão admissível ou tensão resistente 

de projeto deve ser ponderada utilizando e interpretando os seguintes procedimentos, 

de acordo com a necessidade: método analítico (Terzaghi), semiempírico (SPT) e 

prova de carga. A mesma norma determina que o dimensionamento geométrico 

considere as diferentes cargas que atuarão na estrutura, não desconsiderando a 

tensão admissível do terreno e limita a 0,60 m a dimensão das sapatas e blocos. 

Os solos possuem um peso específico natural que variam entre 17kN/m³ e 21 

kN/m³ e em situações especiais como as argilas orgânicas moles, podem apresentar 

peso específico de 14kN/m³. Já a água possui uma pequena variação de acordo com 

a temperatura, mas admitisse o uso de 10kN/m³. Identificar a capacidade de carga do 

solo (PINTO, 2016). 

A tensão admissível do solo é um valor não tão simples de se obter e por isso 

utiliza-se de métodos de ensaio práticos que visam auxiliar na obtenção desse 

resultado. O mais comum e consagrado no Brasil, dado a sua simples execução e não 

demandante de mão de obra muito especializada é o SPT (Standard Penetration Test 

– Ensaio de Simples Reconhecimento) regulamentado pela NBR 6484 (ABNT, 2001), 

que conforme explica Cintral et al. (2013), consiste na cravação mecânica de um 

amostrador padronizado, metro á metro, submetido à aplicação de uma força vertical 

descente por queda livre de um martelo de 65 kg de uma altura de 75 cm, conforme 

observa-se um exemplo na Figura 3 
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Figura 3 – Ensaio SPT 

 
Fonte: Cintra et al. – (2013, p. 20) 

 

Para a realização do ensaio, é necessário a montagem do tripé no ponto onde 

deseja-se realizar a sondagem centralizado ao ponto demarcado pela guia do martelo, 

escavar uma camada de 1 metro com trado ou cavadeira manual com diâmetro de 

100mm, posicionar a haste auxiliar do amostrador que deverá estar em 45 cm, dividido 

em 3 partes de 15 cm. Ao soltar o martelo padrão, deve-se anotar o número de golpes 

necessário para a penetração de cada trecho de 15cm, até completar a cravação dos 

45 cm demarcados. O NSPT será a soma dos dois últimos trechos de 15 cm, onde 

será desprezado o primeiro devido a possibilidade de alteração pela escavação ou 

impacto da cravação anterior (VELLOSO E LOPES, 2011) 

Retira-se o amostrador para uma análise tátil-visual do solo contido na sonda 

onde é possível realizar a pré-classificação do solo entre os três diferentes tipos: areia, 

silte e argila, mas a sua determinação final será realizada em laboratório. 

Repetir-se-á este processo de cravação até que se obtenha a cota definida em 

projeto ou quando a cravação do amostrador no solo tornar-se impetrável sob 

percussão, sendo o último o mais comum, bem como a quantidade de sondagens 

deverão seguir as quantidades mínimas estabelecidas em norma variando 

principalmente de acordo com o tamanho do terreno. 
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Através do NSPT é possível definir a coesão e a classificação da compacidade 

das argilas e o ângulo de atrito e a densidade relativa dos solos arenosos, também 

com o resultado do NSPT obtém-se o peso específico do solo, que varia de 17 à 21 

kN/m³ e em casos específicos como para as argilas orgânicas moles, podem 

apresentar pesos específicos de 14kN/m³. (PINTO, 2016) 

Além do SPT, outros ensaios podem ser necessários e são regidos por normas 

específicas, bem como possuem maior precisão de dados, porém possuem um custo 

maior e demanda mão de obra especializada, criando assim, uma barreira para a 

aplicação destes ensaios no viés econômico. Como exemplo, pode citar-se o CPT 

(Cone Penetration Test – Ensaio de penetração de cone), DPL (Dynamic Probe Light 

- Ensaio de penetração leve), DMT (Ensaio dilatômetro de plano), Vane Test (Ensaio 

de paleta), entre outros (VELLOSO E LOPES, 2011). 

Ainda sobre a escolha da fundação adequada, Velloso e Lopes (2011) afirmam 

que antes de considerar a utilização de um elemento específico a sinergia entre todos 

os projetistas possibilita uma análise interdisciplinar que resultará nas cargas e ações 

da estrutura bem como serão definidos os deslocamentos admissíveis e os fatores de 

segurança que serão aplicados para minimizar as imprevisibilidades intrínsecas à 

utilização do solo e que é necessário analisar os dados e levantamentos topográficos 

da área ao redor onde será edificado, realizar a investigação do subsolo, inclusive 

podendo ser feito em duas etapas: preliminar e complementar, identificar as 

construções vizinhas e se possível levantar os dados utilizado no projeto destas como: 

número de pavimentos, carga média por pavimento, tipo de estrutura, fundação 

utilizada e o seu desempenho até o momento e as possíveis consequências em 

decorrência de vibrações e escavações, além de considerar os dados da estrutura 

que pretende-se construir verificando qual será sua utilização, os sistemas 

construtivos e estrutural e a ação das cargas geradas que serão distribuídas às 

fundações. 
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4. PATOLOGIAS E IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS 
 

Em decorrência de diversos problemas que podem ocorrer durante a 

construção ou o uso de uma edificação, as manifestações patológicas são as mais 

indesejáveis, porém expressivas e diversificadas, contribuindo com o desconforto do 

usuário ou até mesmo a inutilização ou colapso da estrutura. 

Segundo Helene (1992), na engenharia a patologia é um ramo de estudo que 

analisa os motivos que levam à degradação de uma construção considerando 

sintomas, causas e as origens das anomalias observadas. 

Entre as diversas manifestações patológicas que podem ocorrer em uma 

edificação, as que se originam nas fundações possuem inúmeras causas, podendo 

ser isolada ou por associação de falhas, mas predomina-se os recalques diferenciais 

e a investigação insuficiente do perfil geológico sob o qual será aplicado a tensão da 

edificação pelo elemento de base (MILITITISKY, 2008). 

De acordo com Vargas (1998), recalque é um deslocamento vertical originado 

pela deformação do elemento estrutural quando submetido à compressão pela 

superestrutura ou flexão, por exemplo, originado pelo rebaixamento do lençol freático 

ou pela sobreposição de tensões de elementos de fundação das edificações vizinhas 

e que normalmente estas movimentações propiciam danos irreversíveis à estrutura da 

edificação. 

Para Milititisky (2008), algumas das causas mais prováveis de patologias nas 

fundações são decorrentes de falha humana, onde há a imprudência, por exemplo, na 

fase construtiva para com a compactação do solo e com a mistura do traço do concreto 

que deveria possuir resistência mínima àquela obra, reforça que há imperícia por parte 

dos projetistas e construtores, onde não se analisa corretamente os dados obtidos 

nos ensaios para determinação da tensão admissível do solo, cota de apoio, nível 

d'água e característica do solo por exemplo, e destaca a negligência às investigações 

geotécnicas e as análises de esforços que determinam à sobrecarga que os 

elementos de fundação devem retransmitir ao terreno. 
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Para Velloso e Lopes (2011), há dois procedimentos que permitem calcular 

uma estrutura, onde o primeiro considera a hipótese de apoios indeslocáveis, cabendo 

ao projetista de fundações, utilizando de bom senso e de sua competência, ponderar 

e satisfazer a estrutura sabendo que não é possível desconsiderar o deslocamento 

intrínseco à interação da estrutura com o solo e que usualmente aplicam-se aos 

projetos de edifícios, pontes etc. e o segundo, que geralmente é feito com o auxílio de 

software computacional, dado a complexidade e sofisticação do método, que 

considera o comportamento conjunto fundação-estrutura, como é o caso das 

estruturas hiperestáticas, bem como necessita de parâmetros de solo que 

representem a realidade para obtenção de resultados satisfatórios e condizentes com 

toda a sofisticação da análise empresa. 

As deformações sofridas pelo solo quando submetidas às cargas da estrutura 

devem ser previstas e são admissíveis de acordo com a análise do projeto desde que 

estabeleça segurança ao uso da edificação e os recalques estejam dentro dos limites 

estabelecido, segundo afirma Velloso e Lopes (2011). 

Para Caputo (2012), os recalques originados por cargas estáticas são: 

imediato, que ocorre à aplicação de cargas em solos não coesivos, ou seja, solos não 

argilosos; escoamento lateral, onde há a redistribuição das partículas de solo 

sobrecarregadas para áreas menos solicitadas, predominante em solos não coesivos 

e sob tensão de fundações rasas; adensamento, predominante nos solos argilosos, é 

divido em primário onde a sobrecarga da estrutura tende a expulsar o ar e a água 

intersticial através dos poros do solo e o secundário proveniente de deformações 

físicas das partículas sólidas devido ao carregamento aplicado pela estrutura. 

Silva (2008) complementa que o surgimento de recalque não se limita à 

influência de aplicação de carga estática, pois variações externas como vibrações, 

tremores de terra, escavações ou execução de obras vizinhas, erosão do solo, 

rebaixamento do nível da água etc., também são agentes que atuam contra a 

estabilidade das fundações. 

A evidência de patologia na fundação é decorrente, normalmente, do 

surgimento de fissuras verticais e/ou diagonais e conforme há o aumento dessa 

abertura, consequentemente há um potencial aumento do risco de colapso caso não 

haja a estabilização ou intervenção na estrutura que perdeu sua característica de 

suporte (SILVA, 2008). 
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Figura 4 - Trincas inclinadas em pilares com recalques diferenciados 

 
Fonte - Thomas (p. 98, 1949) 
 

Na figura 4, Thomas (1949), apresenta o comportamento típico de uma 

estrutura, originado através do recalque diferencial da fundação e o surgimento da 

fissuração diagonal por tração das paredes de vedação, inclinadas na direção do pilar 

que sofreu o maior recalque. 

Milititisky (2008), afirma que há um limite aceitável de fissuração para cada 

grupo de estrutura de uma edificação e seus valores devem ser analisados em 

conjunto com o comportamento estrutural para determinar se há um avanço ou 

estabilização das deformações para que se defina o risco de colapso do 

empreendimento. Na tabela 3, o autor apresenta as deformações aceitáveis por 

recalque diferencial em diferentes estruturas 
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Tabela 3 - Deformações diferenciais aceitáveis 

 
Fonte: Poulos et al. (2001 apud Milititisky, 2008, p. 23) 
 

Na tabela 3, Milititisky (2008) apresenta a relação dos danos patológicos 

originados pelo recalque, correlacionando as fissuras com diferentes estruturas e os 

limites máximos permitidos para a utilização sem que haja a necessidade de interdição 

do empreendimento, visto que ao exceder este limite haveria a possibilidade de 

colapso estrutural. 

Para que se possa minimizar os recalques e consequentemente o surgimento 

de patologias, Caputo (2012) afirma que os ensaios geotécnicos são imprescindíveis 

para uma estimativa do comportamento do subsolo e é a etapa inicial de qualquer 

projeto de fundação, pois é por meio dos ensaios geotécnicos que os elementos 

estruturais devem ser definidos considerando a tensão admissível que este suporta. 

Para Milititisky (2008) a falta de investigação dos subsolos é a causa mais 

frequente de problemas na fundação juntamente com investigações ineficientes e as 
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falhas no processo investigativo possibilitando o surgimento das patologias. 

Associado a isso, o autor afirma, que as análises dos relatórios e laudos de sondagem 

quando realizadas de forma incoerente contribuem para as irregularidades no 

processo executivo criando um cenário propício que levam as patologias. 

Brito (1987) identifica que o mal planejamento das fundações podem elevar o 

custo, oscilando entre 5 e 10 vezes o valor adequado a um projeto de fundação, que 

teria um custo final, se bem planejada, de 3% a 10% da obra. 

Para Dias (2016), os valores associados ao projeto das fundações devem 

consolidar-se todas as análises necessárias para compor o seu valor, desde à 

investigação geotécnica, insumos e todos os profissionais necessários à execução do 

serviço, considerando, inclusive os possíveis desperdícios durante confecção do 

elemento estrutural e os custos indiretos vinculados à obra proporcional à esta etapa. 

Joppert Junior (2007), afirma que para o controle de qualidade de uma 

fundação atender à sua especificação, deve-se iniciar com a escolha da melhor 

solução técnica e econômica possível, desde que se obtenha as características 

necessárias, considerando ainda um bom detalhamento do projeto executivo e 

estabelecendo um processo de controle da execução do projeto. 

Velloso e Lopes (2011) afirmam que a vivência com o trabalho de fundações é 

de fundamental importância e relevância para que haja um correto dimensionamento 

e salienta a necessidade de acompanhamento da obra, uma vez que a execução do 

serviço é feito por terceiros que por diversos fatores, muitas vezes, não realizam o que 

fora definido em projeto e alerta ao risco que o engenheiro corre de servir apenas 

como “objeto de decoração”, quando não observado todas as suas orientações por 

parte dos executores e principalmente por orientação dos investidores/proprietários 

que se justificam norteados apenas do ponto de vista econômico e tendem a ignorar 

os riscos à estrutura e usuários do empreendimento à ser construído.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante de edificações cada vez maiores, que consequentemente solicitam o 

solo ainda mais, o engenheiro de fundações precisa conhecer os diferentes perfis 

geológicos e correlacioná-los mediante a interação com as estruturas de suporte. 

De forma a cumprir com o objetivo exposto nesta pesquisa, no primeiro capítulo 

compreende-se a formação geológica, caracterizando os solos considerando suas 

características físico-químicas e o seu comportamento dado o arranjo, formato e 

tamanho dos grãos. Ressaltou-se também a alteração de comportamento do solo 

quando este possui vazios preenchidos ou não por água, sendo necessário, quando 

utilizado para fundações, eliminar o máximo possível desses vazios para o aumento 

da resistência. 

Afirma-se no segundo capítulo, correspondendo ao segundo objetivo proposto, 

que há diferentes formas geométricas de fundação e cada qual possui uma 

caraterística de suporte para as cargas oriundas da estrutura, sendo necessário 

avaliar a interação solo-estrutura bem como a capacidade de suporte do solo para que 

seja dimensionado o elemento correto, não esquecendo de considerar fatores de 

segurança devido a imprevisibilidade de se definir os perfis geológicos dado sua 

heterogeneidade e que as cargas aplicadas devem ser inferiores à tensão admissível 

do solo estudado. 

Atingindo o terceiro objetivo, no último capítulo, conclui-se que o cuidado em 

analisar o solo e com a escolha do elemento de fundação correto, após a definição da 

tensão de suporte deste solo e de se conhecer o quanto a estrutura dependerá dele, 

resultará em uma edificação mais segura, ressaltando que além das análises 

geotécnicas e estruturais é preciso conhecimento, habilidade e um rigoroso controle 

tecnológico durante a execução da obra para que se evite patologias à construção, 

que consequentemente minimizará as ações corretivas, resultando em economia na 

construção. 

De acordo com o que foi apresentado no desenvolvimento do presente 

trabalho, conclui-se que os objetivos pretendidos foram alcançados, visto que foi 

possível apresentar a formação do solo, a interação entre ele e a estrutura através 

dos elementos de fundação e como obter-se os parâmetros necessários para que haja 

a escolha correta deste elemento, onde o profissional considerará o elemento 
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correlacionando-o a economia imediata e a economia futura, pois a estabilidade da 

estrutura e a diminuição de reparos dar-se-á através do emprego correto destas que 

permite evitar o colapso estrutural. 
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