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1. OBJETIVO
Apresentar o tema considerando sua abrangência 
e as medidas e ações necessárias para sua 
prevenção. 

Apontar os  DESAFIOS PARA MELHORIA  nos 
itens de maior incidência de patologias para 
motivar a discussão no meio profissional e 
melhorar a qualidade da prática.



ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES 
– ABRANGÊNCIA

“Conceber, projetar, especificar, executar e 
garantir a segurança na forma de transferir 
economicamente cargas de estruturas ao meio 
natural existente.” 



2. INTRODUÇÃO

Fases da vida da obra onde os problemas 
podem ocorrer ou ser originados :

 CARACTERIZAÇÃO DO COMPORTAMENTO 
DO SOLO 

 ANÁLISE E PROJETO

 EXECUÇÃO 

 EVENTOS PÓS-CONCLUSÃO, 



3. INVESTIGAÇÃO DO SUBSOLO
Aspectos relacionados com a investigação das 

características do subsolo são as causas mais frequentes de 
problemas de fundações. 

Estatística francesa - cerca de 80% dos problemas 
foram decorrentes do desconhecimento das características 
do solo. 

Patologias decorrentes de incertezas quanto às 
condições do subsolo podem ser resultado de:

- ausência de investigação, 
- investigação ineficiente, 
-investigação com falhas 
-má interpretação dos resultados obtidos. 



Table 1 Commercial in situ testing techniques (modified from Schnaid et al, 2004)

Category Test Designation Measurements Common Applications

Non-
destructive or 
semi-
destructive 
tests

Geophysical Tests: 
      Seismic Refraction  
      Surface Waves
      Cross hole Test 
      Down hole Test

SR
SASW
CHT
DHT

P-waves from surface
R-waves from surface
P & S waves in 
boreholes
P & S waves with depth

Ground characterization
Small strain stiffness, Go

Pressuremeter Test
      Pre-bored 
      Self-boring

PMT 
SBPM

G, ( x ) curve
G, ( x ) curve

Shear modulus, G
Shear strength In situ horizontal stress Consolidation 
properties

Plate loading test PLT (L x ) curve Stiffness and strength

Invasive 
penetration 
tests

Cone penetration Test
       Electric
       Piezocone        

CPT 
CPTU
 

qc, fs

qc, fs, u

Soil profiling
Shear strength Relative density Consolidation 
properties

Standard Penetration 
Test (energy control)

 SPT Penetration  (N value) Soil profiling 
Internal friction angle, ´ 

Flat Dilatometer Test DMT po, p1 Stiffness Shear strength

Vane Shear Test VST Torque Undrained shear strength, su

Combined 
tests 
(Invasive + 
Non-
destructive)

  Cone pressuremeter CPMT qc, fs, (+u), G, ( x ) Soil profiling  Shear modulus, G Shear strength 
Consolidation properties

Seismic cone SCPT qc, fs, Vp, Vs, (+u) Soil profiling  Shear strength Small strain stiffness, Go 
Consolidation properties

Resistivity cone RCPT qc, fs,  Soil profiling Shear strength Soil porosity

Seismic dilatometer po, p1, Vp, Vs Stiffness (G and Go) Shear strength



3.1. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO 
DO SUBSOLO

Típico de obras de pequeno porte, em geral por 
motivos econômicos, mas também presente em 
obras de porte médio, a ausência de investigação de 
subsolo é prática inaceitável. 



3.2. INVESTIGAÇÃO INSUFICIENTE

 programa de investigação inadequado à 
identificação de aspectos que comprometem o 
comportamento da fundação projetada. 

 Número insuficiente de sondagens
 Profundidade de investigação insuficiente 
 Propriedades de comportamento não 

determinadas
 Situações com grande variação de 

propriedades não identificada



3.3. INVESTIGAÇÃO COM FALHAS

Durante o processo de investigação poderão 
ocorrer problemas que comprometem os 
resultados obtidos e utilizados em projeto.

Na realização de sondagem são relativamente 
comuns as seguintes:



 Erro na localização do local da obra (ensaio 
feito em local diferente), 

 Localização dos furos incompleta, 
 Adoção de procedimentos indevidos ou ensaio 

não padronizado, 
 Uso de equipamento com defeito ou fora da 

especificação, 
 Falta de nivelamento dos furos em relação à 

referência bem identificada e permanente, 
 Descrição equivocada do tipo de solo, entre 

outros.



Neste título também se enquadram os 
procedimentos fraudulentos  de 
geração de resultados ou 
multiplicação de furos de sondagem 
(apresentação de relatórios de 
serviços não realizados).



Para evitar este grupo de problemas, é 
essencial a contratação de serviços de 
empresas comprovadamente idôneas e 
supervisão nos trabalhos de campo por 
parte do contratante. 



3.5. INTERPRETAÇÃO INADEQUADA DOS 
DADOS DO PROGRAMA DE INVESTIGAÇÃO 

Os problemas deste grupo podem ser 
enquadrados em: Análise e Projeto, no 
qual o projetista necessariamente adota 
um modelo para descrever o subsolo, com 
propriedades de comportamento 
representativo das diversas camadas.



DESAFIOS PARA MELHORIA 
DA INVESTIGAÇÃO
 Mudança de paradigma necessária: 

investigação do subsolo não é custo, é 
investimento. Um adequado programa de 
investigação resulta em menores custos 
globais das obras, com maior segurança 
nas soluções, minimizando incertezas e 
patologias decorrentes de problemas 
construtivos



 Para evitar esse grupo de problemas, é 
essencial a contratação de serviços de 
empresas comprovadamente idôneas e 
supervisão nos trabalhos de campo por parte 
da contratada (não se contrata investigação de 
subsolo, incluindo sondagens de simples 
reconhecimento, por custo mínimo, mas por 
qualidade dos executantes, mesmo para obras 
correntes).



 4 - ANÁLISE E PROJETO 
Fundações profundas – situação atual

Os processos utilizados na solução dos 
problemas na prática brasileira variam de 
acordo com a complexidade dos mesmos, 
região do país, prática local, forma de 
contratação, entre outros, podendo ser:

 Empíricos ou uso de cargas nominais nas 
estacas, caso das obras pequenas e regiões 
sem desenvolvimento importante; 

 Correlação com ensaios de SPT (prática mais 
comum e obras maiores) – mudança de 
paradigma com a contribuição de Nelson Aoki e 
Dirceu Veloso; 

 Correlação com ensaios de CPT;



 Uso de formulação analítica para casos de cargas 
especiais;

 Disponibilidade de métodos numéricos sofisticados 
(usados em geral na comparação entre soluções, 
analise paramétrica, etc., por falta de dados em 
projetos correntes e mesmo em projetos mais 
complexos). 

 Notável no Brasil o crescimento e a qualificação de 
profissionais e avanço do conhecimento de 
propriedades de comportamento de solos regionais e 
da disponibilizarão de ferramentas sofisticadas 
propiciados pelos Programas de Pós Graduação em 
Geotécnica, especialmente nas regiões Sudeste, Sul, 
Centro Oeste e Nordeste.



ANÁLISE E PROJETO - problemas

Os problemas que podem ser originados nesta 
etapa da vida de uma fundação :

 Relativos ao comportamento do solo sob carga; 
 Relativos a mecanismos de transferência de 

solicitações; 
 Desconhecimento do comportamento real das 

fundações; 
 Variabilidade das previsões e desempenho sob carga
 Relativos à estrutura de fundação
 Relacionados às especificações construtivas, ou sua 

ausência. 



4.2. PROBLEMAS ENVOLVENDO OS 
MECANISMOS DE INTERAÇÃO 
SOLO-ESTRUTURA 
1.  Quando uma fundação transfere carga ao solo e esta 

transferência é considerada de forma isolada, a 
existência ou ocorrência de outra solicitação altera as 
tensões na massa de solo. Nas situações em que ocorre 
sobreposição de esforços de fundações superficiais na 
massa de solo, sem avaliação adequada de seu efeito, os 
resultados obtidos na análise são não representativos. 
Os esforços sobrepostos podem ser originados na obra 
sendo projetada ou eventualmente produzidos pela 
implantação posterior de edificação junto à estrutura já 
existente



2.  Grupos de estacas apoiadas sobre camadas 
competentes pouco espessas, sobrepostas a 
camadas argilosas moles, podem romper em 
casos onde é desconsiderada a camada de solo 
mole abaixo da ponta das estacas na análise de 
capacidade de suporte [Figura 4.3 (a)]. Por outro 
lado, casos onde somente é feita a verificação de 
capacidade de carga, sem a análise de recalques 
da camada compressível inferior, devido ao 
acréscimo de tensões provocado pelo conjunto 
de estacas, podem conduzir a recalques 
incompatíveis com a estrutura [Figura 4.3 (b)].



(a)



(b)

Figura 4.3. Grupo de estacas apoiado em camada competente sobre solo mole: (a) ruptura; 
(b) problemas de recalque.



3.  Desconsideração da ocorrência do efeito do “atrito 
negativo” em estacas.  Esta situação é típica de 
horizontes com aterros recentes sobre solos moles, 
rebaixamento de lençol freático ou estaqueamento 
executado em solos moles sensíveis à cravação de 
estacas. O deslocamento relativo das camadas de solo 
em relação ao corpo das estacas provoca uma 
condição de carregamento nas fundações e não de 
resistência às cargas externas. A adoção de valores 
obtidos através do simples cálculo de capacidade de 
carga da estaca, com toda a parcela de atrito 
considerada como contribuinte, conduz a valores 
superdimensionados e inseguros de capacidade de 
carga (ver Figura 4.7).



Figura 4.7. Atrito negativo.



4.  Situação de “atrito negativo”, ou solos em 
adensamento, sobre estacas inclinadas, 
provocando solicitações de flexão nos elementos 
de fundação, para as quais as mesmas não foram 
dimensionadas (Broms et al., 1976, Narashima 
et al., 1994, Lopes e Mota, 1999).



5. Existência de condição geométrica caracterizando 
aterro assimétrico sobre camadas sub-
superficiais de solos moles, provocando o 
aparecimento de solicitações horizontais 
atuantes nas estacas em profundidade (“Efeito 
Tschebotarioff” – Tschebotarioff, 1962, 1967; 
Velloso & Lopes, 2002), como mostrado na 
Figura 4.8, não levado em consideração no 
cálculo e provocando seu comprometimento.



Figura 4.8. Condição geométrica caracterizando aterro assimétrico sobre camadas sub-
superficiais de solos moles, provocando o aparecimento de solicitações horizontais atuantes 
nas estacas em profundidade (“Efeito Tschebotarioff”).



VARIABILIDADE DOS 
MÉTODOS DE PREVISÃO E 
DE COMPORTAMENTO DE 
ESTACAS SUPOSTAMENTE  

IDÊNTICAS



Prática Inglesa – Estacas Escavadas

 Proposição clássica de Skempton para projeto 
de estacas escavadas de grande diâmetro em 
argilas de Londres é um exemplo da dispersão 
dos valores obtidos para a proposição de α = 
0,45

Fs= α Su

Resistência 
lateral unitária

Fator de 
correlação

Resistência 
não drenada

A resistência não drenada (Su) é “test dependent”, ou seja, não é uma 
propriedade característica do solo e sim um valor que depende do processo 
(ensaio) para sua obtenção (cone, vane, compressão simples, outros)



Prática Norte Americana – CFA (HC)

Valores de α (alfa) x 
Su resultantes de 
ensaios em estacas 
Hélice Continua 
(CFA) Clemente et 
al., 2000, 
experiência Norte 
Americana

Os métodos de cálculo sugerem valores de α constantes, 
o que não corresponde aos resultados experimentais



Prática Norte Americana – CFA 
(HC) Relação α x Su usada 

para o 
estabelecimento de 
um método de cálculo 
nos Estados Unidos 
de estacas Hélice 
Continua (CFA) em 
solos argilosos 
saturados, Coleman 
and Arcement (2002)

Evidente variação de α dependendo dos valores de 
resistência Su, ou seja, a relação entre a resistência 
lateral mobilizada pelas estacas e a resistência não 

drenada do solo não é constante



Prática Norte Americana – CFA 
(HC) Dispersão obtida das 

relações dos valores 
de Nspt com as 
resistências laterais 
máximas mobilizadas 
em provas de carga 
em estacas tipo Hélice 
Continua para o South 
California Limestone, 
USA 
(Frizzi e Meyer, 2000)

Fica clara a extrema variabilidade das relações 
entre resistências laterais mobilizadas e valores de 

NSPT., contrastando com as proposições lineares 
dos diversos autores



Prática Brasileira
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Prática Brasileira
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Aoki-Velloso: M=1,18 ; σ=0,87
Decourt-Quaresma:M=1,04 ; σ=0,61

Comparação entre métodos - estacas escavadas (Lobo, 2005)

Os coeficientes utilizados nos métodos de previsão de 
capacidade de carga representam valores médios ou 

conservadores das relações, e suas aplicações apresentam 
variabilidade significativa. Esta variabilidade independe da 

forma de obtenção das propriedades e do tipo de estaca.



Variabilidade de Comportamento de 
Estacas Idênticas
 Em ensaios de estacas idênticas, executadas 

pelo mesmo processo, equipamento, 
operador e local, com mesma geometria, 
dependendo do tipo de estaca os resultados 
também apresentam variabilidade

 Diferenças de comportamento resultam não 
somente da variabilidade natural do solo, 
mas dos efeitos de detalhes construtivos não 
controláveis no desempenho das estacas 
quando carregadas



Variabilidade de Comportamento de 
Estacas Idênticas

Resultados da avaliação de 
9 provas de carga estáticas 
mostrando a variabilidade 
de comportamento de 
estacas tipo Hélice 
Continua (CFA) 
supostamente idênticas 
quando ensaiadas 
(Mandolini, 2005)



Variabilidade de Comportamento de 
Estacas Idênticas

Local
Data de 
ensaio Estaca Composição

Comp. 
Total

Comp. 
Cravado

Resistência 
Máxima 

Mobilizada
(m) (m) (m) (kN)

SG3-11 14/12/2011 E-02A 11+11+11 33,00 28,50 2516
SG3-11 08/12/2011 E-06 11+11+11 33,00 30,20 3085
SG3-11 16/12/2011 E-06 11+11+11 33,00 30,20 3544
SG3-11 08/12/2011 E-20 11+11+11 33,00 30,00 3088
SG3-11 14/12/2011 E-20 11+11+11 33,00 30,00 3542
SG3-11 08/12/2011 E-24 11+11+11 33,00 29,70 2080
SG3-11 14/12/2011 E-24 11+11+11 33,00 29,70 2212

Resultados de ensaios em estacas pré-moldadas protendidas 
do mesmo bloco de fundação, diâmetro de 18 m, litoral do Rio 

Grande do Sul – Brasil (Milititsky, 2011)



Variabilidade de Comportamento de 
Estacas Escavadas Idênticas - Alemanha

(A) Comparação do desempenho de oito estacas escavadas 
idênticas quando avaliadas em provas de carga estática, ensaios 
dinâmicos e as proposições da Norma alemã de cálculo (DIN)



Evento internacional de previsão de 
comportamento de estaca escavada 
(bored pile- drilled shaft) executada 
com polímero - Campo experimental 
de Araquari – SC - Brasil



Campo experimental ARAQUARI
Santa Catarina - Brasil



Campo experimental ARAQUARI



Campo experimental ARAQUARI



Campo experimental ARAQUARI



Campo experimental ARAQUARI







Avaliação dos resultados das 
previsões
 Dispersão das previsões típica de eventos 

semelhantes
 Em geral subestimativa de desempenho
 Valor do ensaio acima dos usuais nete tipo 

de estaca na prática
 Possível efeito do polímero aumentando a 

mobilização da resistência lateral



Comentários

 O conhecimento das limitações das ferramentas 
utilizadas na prática profissional é essencial 
para evitar as perigosas certezas do “limitado 
saber” e evitar acidentes e problemas

 Conhecer “aquilo que sabemos” e suas 
limitações e, mais importante, “o que não 
sabemos”, continua sendo fundamental para a 
prática da engenharia de fundações, área 
desafiadora ainda hoje, apesar de toda a 
evolução do conhecimento realizada nos ultimos 
50 anos



 AS INCERTEZAS:
 Caracterizada a variabilidade de desempenho de 

estacas supostamente idênticas quando ensaiadas, 
da dispersão natural das relações entre propriedades 
ou índices de resistência dos solos (Nspt) e cargas 
máximas mobilizadas por este sistema de fundações 
e de situações de alta variabilidade natural dos solos

 Existem inúmeras propostas de métodos de previsão 
de “capacidade de carga” de estacas, com fatores de 
ajuste e coeficientes indicados por seus autores. 
Quando os métodos são utilizados em projeto, as 
previsões obtidas são diversas, para um mesmo perfil 
de subsolo. Dependendo do tipo de solo 
predominente e tipo de estaca, alguns mostram 
resultados mais “conservadores” e outros mais 
“otimistas”



 Não existem métodos melhores ou piores, 
eles são resultantes da experiência de 
seus autores em determinado universo e 
devem sempre ser avaliados por provas 
de carga  para o ajuste de 
representatividade



Comentários Finais – métodos de 
cálculo

 Quando os métodos são utilizados em 
universo de resultados de provas de 
carga que não foram utilizadas em sua 
determinação, a variabilidade entre 
valores medidos e previstos é 
significativa



4.4. PROBLEMAS ENVOLVENDO A 
ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO 
 Erro na determinação das cargas atuantes
 Ausência de verificação da situação “como 

construído”
 Erro no dimensionamento estrutural dos 

elementos de fundações



DESAFIOS PARA MELHORIA

 O conhecimento geotécnico e o controle de 
execução são mais importantes para 
satisfazer os requisitos fundamentais de 
segurança de uma fundação do que a 
precisão dos modelos de cálculo e os 
coeficientes de segurança adotados 
(Eurocode 7, 1990).

 A escolha adequada do tipo de solução de um problema 
de fundações, considerando a real natureza do subsolo, 
das solicitações atuantes e o desempenho da estrutura 
sendo suportada permite iniciar o processo de análise e 
projeto de forma mais segura, evitando problemas 
executivos, de segurança ou desempenho.



 A escolha adequada do tipo de solução de um problema 
de fundações, considerando a real natureza do subsolo, 
das solicitações atuantes e o desempenho da estrutura 
sendo suportada permite iniciar o processo de análise e 
projeto de forma mais segura, evitando problemas 
executivos, de segurança ou desempenho.



DESAFIOS PARA MELHORIA

 Modelos de cálculo e fórmulas de previsão de 
desempenho precisam ser utilizados com pleno 
conhecimentos de sua representatividade, limitações e 
variabilidade de comportamento de fundações profundas 
sobre carga, com a adoção de fatores de segurança 
correspondentes.

 Somente utilizar métodos de previsão que tenham sido 
“calibrado” com provas de carga realizadas em perfis de 
subsolo semelhantes ao da obra, preferencialmente 
comparando mais de um modelo de cálculo.



DESAFIOS PARA MELHORIA

 Questões como incertezas na obtenção das propriedades 
das perfis de solo, sua variabilidade, adoção de perfis de 
projeto representativos e efeitos dos processos 
executivos das fundações ou serviços necessários a sua 
implantação nas propriedades precisam ser consideradas 
na adoção de fatores de segurança que realmente 
cubram a disparidade entre as previsões e o real 
comportamento sobre carga das fundações de todos os 
elementos construídos.



DESAFIOS PARA MELHORIA

 Necessidade de especificação / obrigatoriedade de 
mudança da prática dos processos de investigação, com 
determinação de propriedades de deformabilidade dos 
materiais,.



DESAFIOS PARA MELHORIA

 Os controles e ensaios necessários à supervisão devem 
ser estabelecidos na fase de projeto, com limites de 
aceitabilidade, detalhamento dos elementos a serem 
obtidos, tanto no que se refere ao solo quanto materiais, 
procedimentos e efeitos da construção nas estruturas 
adjacentes, de acordo com os graus de complexidade e 
risco da obra

 Especificação e exigência de execução de ensaios nas 
fundações profundas de acordo com os requisitos da 
ABNT NBR 6122/2010 (provas de carga estática e 
ensaios dinâmicos)



DESAFIOS PARA MELHORIA

 Revisão de Projeto!!!!

    Uma forma de superar boa parte dos problemas indicados 
no item sobre análise e projeto seria o uso da prática de 
‘REVISÃO DE PROJETO’, adotada largamente em obras 
especiais e em situações que exigem programas de 
qualidade total ou certificação de seguro 

A partir de qual complexidade seria desejável 
?



5 -PROBLEMAS CONSTRUTIVOS
   As falhas de execução constituem o segundo maior 

responsável pelos problemas de comportamento das 
fundações. 
O sucesso da solução completa, envolvendo 
concepção e construção de uma fundação, depende 
não somente de uma caracterização conveniente das 
condições do subsolo e de cálculo e projeto adequado 
da solução a implantar, mas também de 
especificações precisas e detalhadas de materiais e 
procedimentos executivos adequados e em 
conformidade com a boa prática, uso de processos 
construtivos apropriados executados com pessoal 
experiente e equipamento adequado, acompanhados 
de supervisão e controle construtivo rigoroso.



Como garantimos que uma fundação profunda 
apresenta condições executivas adequadas 
e terá comportamento seguro?

Em casos especiais existe a necessidade de 
realização de ensaios complementares nas 
fundações para aceitação ou comprovação 
de adequação e segurança [e.g. Estacas - 
prova de carga estática [ABNT NBR 12131 
(xxxx)], Estacas – ensaio de carregamento 
dinâmico [ABNT NBR 13208 (yyyy)] ou 
verificação de integridade (PIT)]. 



5.1. FUNDAÇÕES PROFUNDAS

Uma estaca nem sempre é executada 
conforme as condições definidas no projeto, pois 
depende da variabilidade das condições de campo. 
Além da possibilidade de variação das 
características do subsolo identificadas na etapa 
de investigação, existem limitações de capacidade 
de equipamento e de geometria (comprimentos e 
diâmetros, por exemplo) e as condições de campo 
muitas vezes obrigam a mudanças substanciais no 
projeto original.



Fundações por estacas exigem uma 
comunicação eficiente entre o projetista e o 
executante, de forma a garantir que as reais 
condições construtivas sejam checadas, 
avaliadas, observadas e o projeto verificado 
e aprovado para a condição real executada.



5.1.1. PROBLEMAS GENÉRICOS

Problemas que ocorrem nas fundações profundas 
e que são comuns a mais de um tipo de 
procedimento construtivo.

 Erros de locação.
 Erros ou desvios de execução.
 Erros de diâmetro ou lado do elemento.
 Inclinação final  executada em desacordo com o 

projeto.
 Falta de limpeza adequada da cabeça da estaca 

para vinculação ao bloco.



 Ausência ou posição incorreta de armadura de 
fretagem  de projeto no bloco ou topo do 
elemento de fundação, quando necessária. 

 Posicionamento indevido de armadura ou falta 
de efetiva vinculação  nos casos de estacas 
tracionadas, não transmitindo a solicitação às 
estacas.

 Características do concreto inadequadas – 
problema típico das estacas moldadas “in 
situ”, responsáveis por inúmeros problemas 
construtivos e ·também de degradação.



5.1.2. ESTACAS CRAVADAS

As estacas executadas por cravação de elementos na 
massa de solo podem ter os seguintes problemas:

 Falta de energia de cravação, resultando elementos 
cravados aquém das necessidades ABNT NBR-6122 
(1996) especifica peso mínimo de martelo 
relacionado com o peso da estaca sendo cravada, e 
energia especificada nas estacas tipo Franki. 

 Excesso de energia de cravação, ou pelo uso de 
martelos muito mais pesados que o adequado em 
relação ao elemento sendo cravado ou altura de queda 
excessiva, provocando danos estruturais aos 
elementos de fundações. 



 Compactação do solo, especialmente os granulares nas 
estacas cravadas com deslocamento de solo, como as pré-
moldadas de concreto e tipo Franki, induzindo 
comprimentos diferenciados em blocos com grande 
número de estacas e até impossibilitando execução com 
espaçamento inicial de projeto. 

 Levantamento de elementos já cravados pela execução 
de novos elementos, típico de blocos com várias estacas 
que provocam deslocamento do solo na cravação (Franki, 
pré-moldada de concreto, tubulares de ponta fechada). 

 Falsa nega  – após obtenção de nega na cravação, ao 
verificar a penetração na recravação, a estaca penetra 
facilmente. Este fenômeno pode ter origem em vários 
mecanismos de comportamento do solo, tais como a 
geração de poro-pressões negativas durante a cravação ou 
relaxação do solo. 



Estacas escavadas com Lama Bentonítica 
apresentando problemas de integridade



Escavadas com Lama Bentonítica



Pré-moldada sem conexão com o bloco 



Estaca sem conexão com o bloco



Estaca metálica danificada na cravação



Bloco excêntrico descoberto ao ser escavado 
subsolo não existente no projeto original



Estaca pré-moldada com bloco 
excêntrico em fundação de ponte



Estacas escavadas de pequeno diâmetro com problemas 
disseminados, encontrados na escavação para determinação do 
mau comportamento das fundações de residência



Estaca Franki Standard exumada



Estaca Franki Standard com 
problema de integridade



Estacas Hélice Contínua com 
problemas construtivos



Hélice Contínua



Pré-moldadas



Pré-moldadas



Raiz



Raiz



Strauss







5.1.3. ESTACAS ESCAVADAS

O grupo que pode ser denominado como o das 
estacas escavadas, aquelas em que ocorre a 
retirada do solo para sua confecção, tem seus 
problemas correntes discutidos na seqüência:



 Problemas de integridade ou continuidade. A concretagem 
deve ser executada de forma compatível (material e processo) 
com o sistema construtivo, com supervisão estrita para garantir 
a qualidade da estaca. 

 Presença de armadura pesada ou mal posicionada, 
dificultando a concretagem  de estacas, especialmente as de 
diâmetro inferior a 50 cm. Deve-se ter cuidado especial nas 
estacas de grande diâmetro armadas quando é colocado 
enrijecimento na armadura, muitas vezes dificultando ou 
prejudicando a concretagem.

 Limpeza de base inadequada, resultando em 
comprometimento do contato entre o concreto e o material 
abaixo dele, com a conseqüente redução da resistência de 
ponta da estaca.

 Presença de água na perfuração por ocasião da 
concretagem, sem o emprego de lama bentonítica, resultando 
em elemento com problema de integridade ou baixa 
resistência.



 Instabilidade das paredes de escavação não protegida 
durante a concretagem e interferência na continuidade da 
estaca, comprometendo seu desempenho.

 Execução de estaca próxima a elemento recentemente 
concretado, em condição de solos instáveis ou pouco 
resistentes, afetando sua integridade. 

 Presença de situação de artesianismo  (água sob 
pressão), dificultando e comprometendo a concretagem, 
ou impedindo procedimento usual de execução. Situações 
de artesianismo são de difícil identificação na fase de 
investigação de subsolo; ensaios de piezocone são 
recomendados para esta finalidade em locais de possível 
ocorrência.



 Redução de resistência lateral das estacas pelo 
amolgamento do solo  devido ao movimento de 
colocação do revestimento, ou colocação do 
revestimento após o uso inicial de lama 
fortemente contaminada ou ainda, uso intencional 
de lama como lubrificante entre o revestimento e 
o material lateral para facilitar a retirada do 
revestimento.

 Falta de integridade do fuste ao ser utilizado 
concreto com baixa trabalhabilidade 
(abatimento reduzido) em estacas armadas, com a 
armadura impedindo o contato do concreto com o 
solo e resultando redução de resistência.





5.2. MÉTODOS DE CONTROLE E AVALIAÇÃO 
DE DESEMPENHO DE ESTACAS



5.2.2. ENSAIOS DE INTEGRIDADE

Existem procedimentos técnicos disponíveis para a 
verificação da integridade estrutural de fundações 
profundas, cujo uso pode eliminar dúvidas sobre as 
condições obtidas no processo construtivo. 

Os ensaios de verificação de integridade tipo PIT 
(Pile Integrity Testing), tornaram-se rotineiros em obras 
de responsabilidade na prática Internacional.

O baixo custo e a facilidade de execução do ensaio 
permitem testar qualquer quantidade de elementos, até 
mesmo todas as estacas executadas, e detectar padrões 
de anomalias ou conformidade.  As estacas pré-
moldadas de concreto são as de maior facilidade de 
interpretação dos resultados obtidos, pela condição de 
constância de geometria e propriedade do material.



A análise de ensaios de integridade em estacas 
moldadas “in situ” requer boa qualificação e muita 
experiência, uma vez que variações na seção e/ou 
nas características do material da estaca podem 
não se constituir em comprometimento dos 
elementos de fundação, mas serem considerados 
como “elementos com falha” ou não qualificados. 
Nesta circunstância, inspeção visual ou ensaios de 
carregamento devem ser utilizado para melhor definir 
a adequação dos elementos assinalados desta forma.



Um bom programa de avaliação de qualidade de um 
estaqueamento, além do controle construtivo minucioso, 
deve começar com a execução de controle de 
integridade, até para a escolha dos elementos a serem 
inspecionados por escavação ou testados em provas de 
carga estáticas ou ensaios dinâmicos.

É relevante indicar a necessidade de utilização de 
empresas qualificadas, com pessoal treinado e 
especializado, como requisito mínimo para atingir a 
condição de confiabilidade necessária nos resultados 
dos ensaios dinâmicos.







PROVAS DE CARGA

Quando ocorrem dúvidas sobre a real condição 
executiva das fundações profundas no que se refere 
à sua capacidade de transferência de carga ao solo, 
devem ser realizadas provas de carga ou ensaios 
estáticos, ABNT NBR 12131/1991, ou dinâmicos, 
ABNT NBR 13208/1994. Sua interpretação permite 
determinar a condição real de execução das 
mesmas.
Estes ensaios se constituem na única forma de 
provar o desempenho de uma estaca sob carga.
Ensaios dinâmicos devem ser realizados e 
interpretados por pessoal qualificado, sendo 
desejável sua calibração com ensaios estáticos. 



DESAFIOS PARA MELHORIA
 Nenhum equipamento sofisticado de execução, de 

ensaio ou produção de serviços ou método de análise 
prescinde da qualidade e do controle humano nas 
diversas etapas que constituem a solução de problemas 
de fundações

 Experiência, prática, treinamento, conhecimento 
acumulado ou desenvolvido, bom senso e controle 
permanente constituem ingredientes insubstituíveis na 
boa prática de Engenharia Geotécnica, especialmente 
em fundações profundas.



DESAFIOS PARA MELHORIA
 A contratação de empresa executante de fundações 

profundas, mesmo para obras correntes, deve ser 
realizada com base não somente em orçamentos de 
serviços, mas considerando a capacidade técnica e 
experiência na construção do tipo de fundações 
adequado à solução do problema

 Durante a execução das fundações, os registros 
construtivos e de controle e a monitoração, se houver, 
devem ser comunicados ao projetista para avaliação das 
reais condições da obra.



DESAFIOS PARA MELHORIA
 Supervisão de construção deve ser parte da 

implantação de fundações: a inspeção, o controle e os 
ensaios necessários à supervisão devem seguir o 
estabelecido na fase de projeto, com limites de 
aceitabilidade, com detalhamento dos elementos a 
serem observados, tanto no que refere ao solo quanto a 
materiais, procedimentos e efeitos da construção nas 
estruturas adjacentes, de acordo com os graus de 
complexidade da obra.



DESAFIOS PARA MELHORIA
 No caso de dúvida ou “não conformidade”, reforços 

executados durante a etapa de construções das 
fundações não menos traumáticos que posteriores 
intervenções.

 ABNT NBT 6122/2010 – Norma de “Projeto e execução 
de fundações” - define ensaios obrigatórios em estacas 
(provas de carga estática), de acordo com a carga, o 
tipo e o número de estacas do projeto..

 Elaboração de planejamento do programa de avaliação 
e controle antes do inicio da execução das fundações.;



DESAFIOS PARA MELHORIA
 Melhoria da confiabilidade dos ensaios de integridade e 

dinâmicos para seu uso confiável.
 Entendimento do real significado de “não 

conformidades” vs “problemas reais” em ensaios de 
integridade, para limitar as “interpretações indevidas” 
dos ensaios.



. 

COMENTÁRIOS FINAIS



COMENTÁRIOS FINAIS


 “O conhecimento geotécnico e o controle de 
execução são mais importantes para satisfazer os 
requisitos fundamentais de segurança de uma 
fundação do que a precisão dos modelos de cálculo 
e os coeficientes de segurança adotados”. - 
EUROCODE 7

 Supervisão de construção deve ser parte do projeto 
de fundações: a inspeção, o controle e os ensaios 
necessários à supervisão devem seguir o 
estabelecido na fase de projeto com limites de 
aceitabilidade, com detalhamento dos elementos a 
serem observados, tanto no que se refere ao solo 
quanto a materiais, procedimentos e efeitos da 
construção nas estruturas adjacentes, de acordo 
com os graus de complexidade e risco da obra. 



 Para desenvolver a qualidade da atividade 
profissional na área é necessário:

   Promover uma mudança de cultura geral, 
valorizando a boa engenharia e educando as 
futuras gerações para que não ocorra a 
“fossilização”da situação atual

 Novas gerações não podem aprender com a 
eventual má prática vigente!!!!



REFERÊNCIA GERAL

Milititsky, J. Consoli, N., Schnaid, F. – 2ª Edição - 
2015 – Patologia das Fundações, Oficina dos Textos, 
256 pp, São Paulo. 



ESCAVAÇÕES – patologias
Itens abordados na apresentação
1. Introdução – acidentes e problemas
2. Variáveis desconhecidas – identificação do 

problema
3. Escolhas – decisões de projeto
4. Projeto
5. Construção - cuidados e suas implicações 
6. Deslocamentos dos vizinhos - 

acompanhamento x danos
7. Instrumentação - controle
8. Recomendações



1. Introdução – ACIDENTES E PROBLEMAS

 Escavações nas proximidades de 
edificações nem sempre são conduzidas de 
forma segura e projetadas adequadamente, 
podendo resultar em acidentes



Cortina de estacas prancha executadas em argila 
mole resultando grandes deslocamentos e danos 
nas edificações vizinhas



     Cortina de estacas tipo hélice continua com   
ancoragens mal projetada resultando em colapso



Cortina de estacas tipo hélice continua com   
ancoragens mal projetada resultando em colapso



Escavação não protegida junto à vizinho com 
instabilidade afetando a segurança



Implantação de contenção por partes com instabilidade 
do talude e risco ao vizinho



Implantação de contenção em perfil 
prancheado causando colapso do talude



Contenção instável em elementos de madeira



Imagens de acidentes

Escavação junto à muro de gravidade 
causando colapso da estrutura existente



Colapso de grande escavação instrumentada 
suportada por parede diafragma e escoramento 
metálico em argila mole



 Complexidade do problema
 Participação de profissionais de várias especialidades
 Necessária comunicação permanente entre os 

envolvidos – todos eventos relevantes ao projeto 
durante implantação

 Novas ferramentas de análise – permitem a 
comparação de diferentes opções/soluções

 Instrumentação
 Pouco usada
 Informações importantes e valiosas para tomada de 

decisão

1. Introdução



2. Variáveis Desconhecidas
Identificação do Problema

 Condições reais de campo 
 Uso de soluções padrão inseguras em certas situações

 Condições do solo
 Investigação qualificada é importante variável do 

sucesso da obra
 Interferências (fundações vizinhas, tubulações, etc.)
 Contaminação do solo
 Contenções

 Água, Sobrecarga, Empuxo do solo, Integridade dos 
vizinhos durante a construção



 Solução do projeto 
 Determinação das ações deste material e a execução da 

escavação
 Implantação do sistema de contenção e estabilidade
 Importância fundamental o conhecimento do meio físico

 Investigação do subsolo 
 Identificar a natureza das camadas
 Resistência
 Estado inicial de tensões
 Permeabilidade
 Presença de água e sua natureza
 Eventual contaminação
 Presença de obstruções naturais (matacões)
 Outros

2. Variáveis Desconhecidas
Solo



 Grandes escavações em formações naturais não conhecidas
 Verificação de eventual natureza especial dos materiais, tais 

como a presença de material expansivo, colapsível, com alto 
pré-adensamento, etc. 

 O projetista da escavação e contenções deve especificar o 
programa de investigação
 Resultados devem ficar disponíveis durante a obra
 Devem ser do conhecimento de todos os envolvidos na solução 

do problema
 Discrepâncias entre as condições estabelecidas no programa de 

investigação e na implantação dos serviços devem resultar 
 Novos ensaios
 Novos procedimentos ou
 Eventualmente novo plano de execução ou de solução

2. Variáveis Desconhecidas
Solo



 Sondagens e ensaios de campo realizados a 
partir do topo do terreno devem ser avaliados à 
luz do alívio das tensões provocado pela 
escavação
 Realização de novas sondagens e investigação 

com a escavação próxima da cota inferior de 
implantação identifica este efeito e dirime dúvidas 
quanto às condições dos horizontes do 
geomaterial abaixo da implantação

 Comum ocorrência de alterações significativas 
nos casos de grandes escavações
 Poderá influir na escolha e projeto das fundações

2. Variáveis Desconhecidas
Solo



2. Variáveis Desconhecidas
SPT antes e depois da escavação

Resultados de Sondagens – Escavação/Porto Alegre - RS

Nível de Tensão



 Movimentação da massa de solo próximo às escavações 
ou às estruturas de contenção
 Inevitável variação no estado inicial de tensões
 Possível perda de material
 Eventual rebaixamento do lençol freático - possível adensamento de solos 

saturados

 Fundações nas proximidades e as estruturas próximas 
dependem desses efeitos

 A previsão ou cálculo dos deslocamentos - difícil solução
 Uso da experiência
 Cálculo com ferramentas modernas - com a limitação da necessidade de 

conhecimento de características do solo envolvido no projeto de complexa 
determinação

. Projeto - Segurança dos vizinhos durante a 
implantação: previsão de deslocamentos



I) Areia e argila mole a dura

II) Argila muito mole a mole com profundidade limitada de argila 
abaixo do fundo da escavação

III) Argila mole a muito mole para uma profundidade significativa 
abaixo do fundo da escavação

(PECK, 1969)

4. Projeto
A primeira coleção de casos reais organizada na bibliografia técnica foi a 
de Peck (1969)

Segurança dos vizinhos durante a implantação: previsão de deslocamentos



 Clough & O’Rourke (1990) mostram resultados de estudos 
de casos nos quais foram monitorados os valores de 
deslocamentos verticais e horizontais para diferentes 
materiais, sendo utilizada como forma preliminar de 
estimativa de valores máximos e padrões de 
deslocamento

 Os deslocamentos superficiais e a distância da parede são 
expressos pela relação destas com a máxima profundidade 
de escavação (H) e a distribuição dos recalques referida 
como proporção do recalque máximo atrás da parede

4. Projeto
Segurança dos vizinhos durante a implantação: previsão de 
deslocamentos



(CLOUGH & O’ROURKE, 1990)

4. Projeto
Segurança dos vizinhos durante a implantação: previsão de 
deslocamentos



 A figura a seguir mostra caso em que foi feito o 
acompanhamento de recalques das diversas etapas 
de implantação de escavação com 17,5 metros 
(contida por parede diafragma atirantada) junto a 
prédios assentes em fundações diretas e profundas 
em Porto Alegre, RS, Brasil (Milititsky, 2000)

 Após a escavação ultrapassar a cota da base das 
estacas a magnitude dos recalques dos prédios em 
fundações diretas e estaqueados foi a mesma

4. Projeto
Segurança dos vizinhos durante a implantação: previsão de 
deslocamentos



Recalques Medidos no Prédio B
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4. Projeto
Segurança dos vizinhos durante a implantação: previsão de 
deslocamentos



 Os recalques resultantes de escavação em frente à 
cortina (forma de recalque e sua magnitude) são 
influenciados por [Hong Kong Government (1990), 
Puller (1996)]:
 Variação de tensões devido à escavação
 Resistência e rigidez do solo
 Variação das condições do lençol freático
 Rigidez da parede e do sistema de suporte
 Forma e dimensão da escavação
 Outros efeitos, tais como preparação do local, execução de 

fundações profundas, etc.
 Qualidade executiva dos serviços

4. Projeto
Segurança dos vizinhos durante a implantação: previsão de 
deslocamentos



Projeto – verificações de possíveis rupturas



5. Construção: cuidados e implicações
Planejamento da implantação: vários serviços

 O planejamento das várias atividades que concorrem 
para a implantação de subsolo, usualmente envolvendo 
contratantes diferentes: essencial ao bom 
desenvolvimento das atividades
 A escavação e remoção do solo, sua sequência sincronizada 

com a execução dos tirantes ou apoios, as diversas 
atividades de execução de tirantes e sua protensão e teste, 
com prazos definidos, caracteriza um bom ou mau 
andamento dos serviços

 Atrasos e interferências nas etapas de efetiva ativação do 
escoramento conduzem a aumento nos efeitos sobre 
deslocamentos permitidos

 Definição e planejamento dos trechos a escavar/cotas para a 
implantação dos escoramentos - fundamentais para o bom 
andamento da implantação da obra (parte do projeto)



 A rampa para a retirada do solo a ser escavado à 
medida em que prossegue a implantação dos 
escoramentos deve ser objeto de planejamento, bem 
como sua remoção no final da escavação

 Uma sobre escavação na região central do terreno, 
quando existem blocos de fundação e/ou a implantação 
das fundações resulta em solo a ser removido,  longe 
das divisas, pode ser executada para que o material 
proveniente do final da remoção da rampa sirva de 
reaterro e não se constitua em material a ser retirado do 
canteiro a partir de nível inferior

5. Construção: cuidados e implicações
Planejamento da implantação: vários serviços



   

 

 

       

5. Construção: cuidados e implicações
Planejamento da implantação: vários serviços



 

 

       

5. Construção: cuidados e implicações
Planejamento da implantação: vários serviços



5. Construção: cuidados e implicações
Escavação das lamelas – estacas secantes

 A implantação das lamelas da parede diafragma até a 
profundidade de projeto deve ser objeto de análise 
conjunto entre a equipe de projeto e o executante. 
Previsão de uso de ferramentas adequadas, sistemas 
compatíveis com os materiais existentes ou 
necessidade de execução de pré-furo constituem 
importante decisão anterior ao início dos trabalhos

 Estacas secantes 
 Maior capacidade de penetração em materiais resistentes de 

difícil escavação com as ferramentas usuais (clam-shell) das 
paredes diafragma 

 Em algumas circunstâncias estacas escavadas 
(estacões) ou mesmo hélice continua são utilizadas



 Quando as lamelas servem de fundação para as cargas 
existentes a questão de limpeza da base é fundamental

 Se estiverem atuando cargas elevadas não compatíveis 
com a transmissão por atrito e pela base da lamela, 
podem ser introduzidos tubos junto às armaduras para, 
posterior à concretagem das lamelas, execução de 
estacas raiz, dentro da lamela já concretada até 
material resistente abaixo da base das mesmas, 
provendo a adequada e segura fundação no 
alinhamento das paredes

5. Construção: cuidados e implicações
Escavação das lamelas – limpeza de fundo



5. Construção: cuidados e implicações
Estacas secantes



5. Construção: cuidados e implicações
Solo Grampeado



5. Construção: cuidados e 
implicações
Parede diafragma contigua a escavação em perfil pranchado, 
com pranchas em estado deteriorado



5. Construção: cuidados e 
implicações
Parede diafragma contigua a escavação em perfil pranchado



5. Construção: parede diafragma (18 m) com 
tirantes e chumbadores



5. Construção: Parede diafragma não atingindo a 
cota final de escavação, complementada por partes



5. Construção: cuidados e implicações
Escavação das lamelas – limpeza de fundo e concretagem deficiente



5. Construção: cuidados e 
implicações
Concretagem das lamelas com falhas



5. Construção: cuidados e 
implicações
 Lamelas desalinhadas - detalhe



5. Construção: cuidados e implicações – perda de 
material pelas juntas das lamelas 
 



5. Construção: cuidados e implicações – 
concretagem deficiente originando vazios na 
parede
 



5. Construção: cuidados e implicações – parede diafragma com 
estaca raiz interna sem argamassa



5. Construção: cuidados e implicações – cortina de 
estacas escavadas justapostas com deficiência de 
concretagem



5. Construção: cuidados e implicações – parede diafragma 
com estaca raiz interna mal concretada e estacas 
escavadas justapostas com problemas 



5. Construção: cuidados e 
implicações
Concretagem Concretagem das paredes diafragma 

 Importante no seu desempenho e permeabilidade, além da 
integridade

 No caso de uso de fluido estabilizante, a verificação de sua 
condição e perfeita limpeza são fundamentais para a 
obtenção de elemento integro construído

 Interrupções de fornecimento de concreto, material de 
trabalhabilidade inadequada, dentre outros acabam 
resultando em falhas que podem resultar em problemas 
sérios de desempenho

 Durante a escavação, após implantação das paredes, 
qualquer imperfeição ou falha verificada ou percebida 
deve ser imediatamente tratada, evitando-se eventual 
fluxo de água, perda de material ou mesmo a 
fragilização e ruptura do elemento afetado



5. Construção: cuidados e 
implicações
Concretagem com falha e colapso (Dubai)



5. Construção: cuidados e 
implicações
Concretagem com falha e colapso (Dubai)



5. Construção: cuidados e 
implicações
Concretagem com falha e colapso (Dubai)



5. Construção: cuidados e 
implicações
Concretagem com falha e colapso (Dubai)



5. Construção: cuidados e 
implicações
Escoramento (tirantes)  Trechos a escavar para a implantação dos tirantes, 

cotas máximas de escavação, bermas, entre outros, 
devem ser objeto de especificação de projeto, não 
podendo ser resolvido no canteiro pela empresa de 
escavação ou pessoal da obra

 As fundações e elementos enterrados das edificações e 
utilidades vizinhas devem ser evitados no projeto

 Cuidados especiais devem ser tomados nos casos de 
interceptação de fundações e utilidades durante a 
perfuração dos tirantes
 Nestes casos as perfurações devem ser imediatamente 

colmatadas e nova posição estabelecida para a implantação 
do tirante

 O desempenho de todos os tirantes executados deve 
ser objeto de comprovação em ensaios



 A norma brasileira que rege o tema (ABNT, NBR 
5629/2006) deve ser seguida, especialmente quanto 
aos ensaios especificados

 Teste apenas dos primeiros tirantes executados não 
constitui garantia de bom desempenho

 É comum a ocorrência de tirantes com mau 
desempenho executados em mesmo material, com 
mesmo procedimento

 Tirantes que se situam em terreno não investigado, fora 
da área da obra, o cálculo se constitui normalmente em 
avaliação a ser sempre comprovada

 Tirantes com mau desempenho devem ser re-injetados 
ou substituídos

5. Construção: cuidados e 
implicações
Escoramento (tirantes) 



 No caso das cortinas ancoradas com tirantes, o tempo 
decorrente entre a escavação, implantação dos tirantes 
e sua protensão têm efeito marcante nos 
deslocamentos provocados
 Quanto maior o tempo até efetivamente conter a cortina, 

maior o deslocamento

 Quando são utilizados tirantes permanentes devem ser 
deixados comprimentos disponíveis dos mesmos para 
reensaio a serem programados ao longo de sua vida 
útil, bem como documentação para que tais ensaios 
sejam objeto dos procedimentos regulares de 
manutenção

5. Construção: cuidados e 
implicações
Escoramento (tirantes) 



6. Deslocamentos dos vizinhos

 Os movimentos ocasionados pelas escavações e 
procedimentos de implantação dos apoios podem 
causar deslocamentos às estruturas existentes na 
região afetada, tais como translações, rotações, 
distorções e possivelmente resultar em danos

 Movimentos rígidos de translação vertical e horizontal 
ou recalque uniforme influem pouco na sua distorção e 
trincamento, porém podem afetar conexões ou serviços 
vinculados à própria estrutura ou elementos adjacentes

 O uso ou funcionamento das edificações pode ser 
afetado, especialmente se os usuários tiverem 
percepção negativa do fenômeno ou se afetar 
instalações, elevadores e equipamentos em geral

Acompanhamento X Danos



6. Deslocamentos dos vizinhos
Controle de Recalques

 Acompanhamento do desempenho de estruturas 
existentes devidos á escavação de grande porte 
próxima: realiza-se o controle de recalques

 Consiste na medida, com equipamento topográfico de 
precisão, referenciado a um “bench mark” ou marco de 
referência, de forma regular, da evolução dos recalques com 
o tempo ou com os estágios de carregamento

 Instalação de controle [ABNT NBR 9061 (1985)] com o 
detalhe de um marco de referência e pinos são usualmente 
utilizados, nos quais é apoiada, por ocasião de cada leitura, 
uma régua “Invar”

 Resultados apresentados em gráficos tempo vs recalque



 Tão importante quanto o valor absoluto dos recalques 
medidos é sua velocidade de ocorrência
 Unidade na qual se explicita a velocidade é micras/dia, /dia, 

representando milésimo de milímetro por dia, indicando a 
tendência dos deslocamentos

 Os valores observados na prática dependem de 
inúmeros fatores, o mais relevante deles sendo o 
comportamento do solo sob carga

 Como indicação genérica de valores usuais, referimos os 
seguintes:
 Prédios com mais de 5 anos, velocidade menor que 10 /dia
 Prédios entre 1 e 5 anos, entre 10 e 20 /dia
 Prédios em fundações diretas, fase construtiva, até 200 /dia
 Prédios em fundações profundas, fase construtiva, até 80 /dia

6. Deslocamentos dos vizinhos
Controle de Recalques – avaliação dos resultados



6. Deslocamentos dos vizinhos
Controle de Recalques



 Os valores abaixo são indicados como 
orientação geral (Milititsky, 2000):
 Até 50 /dia: seguro
 Até 80 a 100 /dia e atenuando: razoável, usual
 Entre 100 e 200 /dia e constantes: necessária a 

adoção de medidas corretivas no processo executivo, 
cautela e aumento da regularidade de medidas

 Acima de 200 /dia: situação de urgência, reaterro ou 
adoção de medidas cautelares

 Acima de 400 /dia: emergência e risco de acidente

6. Deslocamentos dos vizinhos
Controle de Recalques – avaliação dos resultados



 É importante ressaltar que podem ser 
observados valores diários elevados
 A magnitude isoladamente não é indicador absoluto a 

considerar, a tendência, ou seja, aceleração, 
constância ou redução, é aspecto fundamental

 As medições devem ser acompanhadas 
imediatamente pelos executantes dos serviços e 
pelo projetista para tomada de decisão

6. Deslocamentos dos vizinhos
Controle de Recalques – avaliação dos resultados



6. Deslocamentos dos vizinhos
Danos devidos à execução de escavação
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6. Deslocamentos dos vizinhos
Danos devidos à execução de escavação



 Existem ensaios e instrumentação utilizados para o conhecimento da 
evolução das condições das ações, deslocamentos e solicitações nos 
elementos utilizados para estabilização de grandes escavações ou no 
material que está sendo suportado

 Controle e acompanhamento durante a implantação é elemento essencial 
para a comprovação das premissas de projeto, verificação do 
desenvolvimento da obra e segurança da mesma

 Ação da água: empuxos sobre as contenções ou rebaixamento indevido ou 
adensamento de solos e consequente recalques de camadas argilosas 
saturadas
 Piezômetros instalados na massa de solo, com monitoração ao longo 

da implantação dos serviços servem de indicação da eficiência dos 
trabalhos, adequação das premissas referentes aos empuxos de água 
e acompanhamento dos efeitos da execução das contenções, tirantes, 
rebaixamento, recarga, etc.

7. Instrumentação e controle



 O conhecimento dos deslocamentos da massa de solo em 
várias distâncias do paramento de contenção 
 Serve como observação da segurança ao longo do 

desenvolvimento da obra, bem como adequação das premissas de 
análise quando estimados deslocamentos

 Instalação de inclinômetros dentro da massa de solo, com leituras 
nas diversas etapas da obra possui esta finalidade e serve como 
suporte a “método observacional” de condução dos trabalhos

 Colocação de inclinômetros no corpo da parede de contenção 
permite a medição dos deslocamentos, a curvatura do elemento 
estrutural, e com análise dos dados, a determinação dos momentos 
atuantes

 Células de carga em estroncas ou em tirantes permitem o 
acompanhamento das reações ao longo da implantação, 
identificando situações anômalas ou sinais de risco

7. Instrumentação e controle



Medidas Instrumentação apropriada
Deslocamento da superfície do terreno, estrutura e 
topo das paredes

Controle de recalques por topografia de precisão

Deformações horizontais da superfície do terreno, 
estrutura e parte exposta da parede

Métodos de levantamento (trena, medidor de distância 
eletrônico – EDM); Métodos de convergência; Linhas de 
prumo

Deformações horizontais da subsuperfície do 
terreno

Inclinômetro; Transdutor de corda vibrante

Deformação subsuperficial do terreno e serviços
Pontos de deslocamento subsuperficiais; Extensômetros 
de haste; Transdutor de corda vibrante

Empuxo de terra atuando sobre as paredes Células de pressão total
Flexão das paredes Strain Gages diferenciais

Carregamentos nas no escoramento e ancoragens

Extensômetros de corda vibrante montados na superfície; 
Strain Gages mecânicos montados em superfície; 
Macacos hidráulicos calibrados e células de carga; 
Células de carga

Pressão de água
Piezômetros; Medidores de nível d’ água automáticos; 
Sensores de nível d’água elétricos

Levantamento de fundo da escavação
Extensômetros magnéticos; Placas e pinos de recalque; 
Transdutor de corda vibrante; Inclinômetro

Mudança na espessura de fissuras em estruturas e 
serviços

Medidores de fissuras

Temperatura das estroncas Termômetro diferencial

Variáveis a serem monitoradas e os elementos correntes usados na sua avaliação ou medida

7. Instrumentação e controle



 A adoção das recomendações abaixo estará vinculada 
à complexidade do desafio a ser enfrentado e riscos 
associados

 A condição de complexidade envolvida na solução de 
problemas de grandes escavações em perímetro urbano 
implica na necessidade do envolvimento de profissionais 
com várias especialidades com atuação conjunta, sob 
uma liderança

 Dentre as variáveis desconhecidas na solução do 
problema, incluem-se o solo a ser escavado, as eventuais 
interferências, as condições das edificações e serviços 
vizinhos e a eventual contaminação do solo, que devem 
ser objeto de investigação preliminar à elaboração da 
solução

8. Recomendações - Comentários



 A elaboração do projeto, que envolve desde a determinação 
das propriedades do solo, o uso de métodos de análise para 
o cálculo das reações no escoramento e o dimensionamento 
da parede considerando a sequência construtiva e a 
condição final de apoio na estrutura, o dimensionamento do 
escoramento (tirantes) deve incluir a previsão dos recalques 
e seus efeitos nas estruturas e serviços vizinhos

 O avanço no desenvolvimento das ferramentas numéricas de 
análise e dimensionamento se constitui em valioso auxílio 
nas etapas de análise e projeto, permitindo a comparação de 
diferentes opções e detalhes, devendo ser utilizadas sempre 
que a complexidade do caso, deslocamentos provocados ou 
diferença de soluções deva ser investigado. Recomenda-se, 
entretanto que não se constitua em ferramenta única na 
solução do problema

8. Recomendações



 Considerando que os recalques na vizinhança 
resultantes de escavação são influenciados pela 
variação de tensões devido à escavação, resistência e 
rigidez do solo, variação das condições do lençol 
freático, rigidez da parede e do sistema de suporte, 
forma e dimensão da escavação, outros efeitos, tais 
como preparação do local, execução de fundações 
profundas, etc. e pela qualidade executiva dos 
serviços, estes aspectos devem ser considerados na 
elaboração do projeto, escolhas das soluções e controle 
de execução da obra

8. Recomendações



 Durante a construção existem cuidados específicos que 
podem resultar no sucesso ou dificuldades na obra, 
com implicações sérias, tais como

 Planejamento das várias atividades que concorrem para a 
implantação de subsolo, usualmente envolvendo contratantes 
diferentes, é essencial ao bom desenvolvimento das atividades

 Escavação das lamelas – limpeza de fundo – ou uso de estacas 
secantes - a implantação das lamelas da parede diafragma até 
a profundidade de projeto deve ser objeto de análise conjunto 
entre a equipe de projeto e o executante. Previsão de uso de 
ferramentas adequadas, sistemas compatíveis com os materiais 
existentes ou necessidade de execução de pré-furo constituem 
importante decisão anterior ao início dos trabalhos

8. Recomendações



 Quanto aos escoramentos (tirantes) – desempenho, prazos e 
sequências construtivas, trechos a escavar para a implantação 
dos tirantes, cotas máximas de escavação, bermas, entre 
outros, devem ser objeto de especificação de projeto. O 
desempenho de todos os tirantes executados deve ser objeto 
de comprovação em ensaios

 O controle de deslocamentos da vizinhança deve ser realizado, 
com o uso de procedimentos para controle de recalques, de 
verticalidade quando necessário, e controle de fissuras, quando 
ocorrem e são significativas

8. Recomendações



 Não existem critérios absolutos de aceitabilidade ou 
segurança quanto a recalques admissíveis decorrentes 
de escavações, nem de velocidade de recalques 
seguros, mas indicações são feitas e podem servir de 
recomendação inicial

 É de absoluta importância a comunicação permanente 
entre todos os participantes, especialmente na etapa de 
implantação dos serviços, e da tomada de decisões 
imediatas ao ser constatado falha construtiva ou 
sinalização de risco ou mau desempenho no 
acompanhamento do desenvolvimento dos serviços

8. Recomendações



 A instrumentação disponível, nem sempre utilizada na 
rotina de engenharia, é extremamente importante no 
acompanhamento das etapas construtivas, seja para a 
confirmação das premissas de projeto, seja para 
fornecer dados essenciais sobre a segurança dos 
trabalhos

8. Recomendações
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