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 Mesmo o leigo sabe que é 

fundamental uma boa fundação 

ou alicerce, para evitar sérios 

problemas no futuro, como o 

surgimento de trincas vivas, que 

mesmo tratadas com colocação 

de ferro ou telas de náilon não 

resolvem o problema, uma vez 

que ele não está na alvenaria, e 

sim na movimentação das 

fundações. 

Fundações
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 Ausência ou falhas nas investigações dos solos:  

 Número insuficiente de sondagens ou ensaios para áreas extensas de 

subsolo variado, eventualmente cobrindo diferentes unidades 

geotécnicas;

 Profundidade de investigação insuficiente, não caracterizando 

camadas de comportamento distinto, em geral de pior desempenho, 

também solicitadas pelo carregamento

Causas de falhas em fundações
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 Ausência ou falhas nas investigações dos solos:  

 Erro de locação; 

Causas de falhas em fundações

Projeto

O topógrafo marca em algum ponto fixo da obra a Referência de Nível 

(RN) e os eixos. A partir dessas informações que estão nos projetos de 

arquitetura, estrutura e fundação, a construtora consegue ter base para 

dar início ao gabarito. É importante também sempre verificar se os 

projetos estão atualizados porque esta fase de início de obra sofre 

muitas revisões.
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 Ausência ou falhas nas investigações dos solos:  

 Erro de locação; 

Causas de falhas em fundações

Chumbamento

O pontalete deve ser concretado na terra para dar mais resistência e 

não permitir nenhuma movimentação. Não se pode encostar nesses 

pontaletes, pois qualquer movimento pode resultar numa marcação 

errada.
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 Ausência ou falhas nas investigações dos solos:  

 Procedimentos fraudulentos; 

 Influência da vegetação;  

Causas de falhas em fundações
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 Ausência ou falhas nas investigações dos solos:  

 Presença de matações

Causas de falhas em fundações
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 Problemas envolvendo o 

desconhecimento do 

comportamento real das 

fundações: 

 Adoção de sistemas de 

fundações diferentes;  

 Recalques diferenciais;  

 Adoção de fundações profundas 

para solos compactados 

assentes a camada 

compressível;  

 Elementos de fundação como 

reforço. 

 Problemas envolvendo o 

comportamento do solo:  

 Adoção de perfil de projeto 

otimista;  

 Existência de aterro assimétrico;  

 Falta de travamento em duas 

direções no topo das estacas;

 Não observação da flambagem

das estacas muito esbeltas, 

dependendo das cargas nominais 

da superestrutura.

Principais causas
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 Problemas envolvendo as 

especificações construtivas:  

 Cota de assentamento;  

 Tipos e características do solo;   

 Tensões admissíveis adotados;   

 Características do concreto;  

 Cobrimento da armadura. 

Principais causas
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 Falhas executivas

 Envolvendo o elemento estrutural 

da fundação: 

 Adensamento deficiente e 

vibração inadequada do 

concreto;  

 Estrangulamento de seção 

de pilares enterrados;

 Junta de dilatação mal 

executada. 

Principais causas
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 Falhas executivas

 Envolvendo o solo:  

 fundações assentes em 

solos de diferentes 

comportamentos;  

 Substituição do solo por 

material não apropriado e 

sem compactação; 

 Sapatas executadas 

diferente do projetado (cotas, 

dimensões)



Principais causas
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 Problemas gerais: 

 Erros de locação;  

 Falta de limpeza da cabeça de estaca para vinculação ao bloco;  

 Flexão dos elementos cravados. 

 Eventos pós-conclusão da fundação:  

 Carregamento próprio da superestrutura;  

 Movimento da massa do solo; 

 Vibrações ou choques. 

Principais causas
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 A fundação direta através de 

sapatas isoladas ou corridas são 

as mais usadas em obras de 

pequeno porte; no entanto, são 

essas as que dão o maior número 

de problemas. É uma solução 

rápida, de baixo custo e muito 

eficiente, quando adotada 

corretamente. 

 O que se verificam nas pequenas 

obras são a falta de sondagem e 

a ausência de um engenheiro de 

solos para definir a solução ideal.

 Em muitos casos é comum que o 

assentamento das sapatas 

isoladas se dê em cotas 

diferentes, em função da 

variação de nível na camada 

resistente.

 O construtor inexperiente ou 

desatento poderá generalizar a 

cota de apoio de todas as 

sapatas, tomando por base 

apenas uns poucos pontos de 

solo que ele julgar adequados 

para suportar as cargas da 

edificação. 

Fundação direta em solo fraco
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 Aterro sanitário : além de problemas nas fundações temos o lençol 

freático contaminado e a presença de gases inflamáveis e tóxicos 

que são nocivos à saúde do homem)

 o construtor devem tomar todos os cuidados para atravessar o 

aterro e buscar um solo natural adequado para se apoiar a 

sapata, uma vez que devemos lembrar que não basta ser solo 

natural, o mesmo deve apresentar características adequadas para 

suportar a carga da edificação.

Fundação direta em aterro
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 Os problemas que temos observado com mais frequência na 

execução das fundações com estacas são: 

 Estacas fora da posição correta.

 Erros de cravação. 

 Falsa nega. 

 Falhas na execução de estacas moldadas no local. 

 Outros.

Falhas de execução de estacas
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 Estacas fora da posição correta

Falhas de execução de estacas
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 Erro de cravação

Falhas de execução de estacas
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Fundação em contato com vegetação
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Sobreposição de bulbos de tensão


