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RESUMO

Trata-se de um trabalho cuja proposta é apresentar recomendações em forma
de procedimentos escritos para o controle e fiscalização de obras públicas de
edificações, para as atividades de estudos geotécnicos e de execução de
fundações, consideradas de fundamental importância para a qualidade e o custo da
edificação. Pretende-se assim, reduzir de forma significativa problemas patológicos
oriundos dessas etapas, evitando ou minimizando demandas envolvendo prefeituras
e outros órgãos públicos e seus agentes de fiscalização e acompanhamento de
obras públicas de edificações. Essas recomendações para a implantação dos
procedimentos propostos proporcionarão um controle mais efetivo e rigoroso para
aceitação e rejeição, organizados de tal forma que seja de fácil aplicação no
ambiente da obra. Considerou-se no presente trabalho uma amostragem das obras
públicas executadas em anos recentes na região de Sorocaba-SP, onde a coleta de
dados se deu junto às prefeituras quanto ao tipo de construção, tipo de sistema de
fundação utilizado e patologias surgidas relacionadas com a execução de
fundações, e de atividades desenvolvidas atualmente pelas equipes de fiscalização
de execução de obras nesses municípios. A análise dos dados propiciou a
elaboração e a apresentação de procedimentos para o uso na fiscalização e controle
da execução de estudos geotécnicos e da execução de fundações rasas e
profundas em obras públicas de edificações, inclusive na etapa de pós-ocupação.

Palavras-chave: Fundações; Procedimentos; Obras Públicas de Edificações.

ABSTRACT

Public works of buildings: procedures for the supervision and control of
geotechnical studies and the execution of foundations

It is a work whose proposal is to present recommendations in the form of
written procedures for the control and inspection of public works of buildings, for the
activities of geotechnical studies and execution of foundations, considered of
fundamental importance for the quality and cost of edification. The aim is to
significantly reduce pathological problems arising from these stages, avoiding or
minimizing demands involving municipal governments and other public agencies and
their agents of supervision and monitoring of public works of buildings. These
recommendations for the implementation of the proposed procedures will provide a
more effective and rigorous control for acceptance and rejection, organized in such a
way that it is easy to apply in the work environment. A sample of the public works
carried out in recent years in the Sorocaba-SP region was considered in the present
work, where data collection was given to the city halls regarding the type of
construction, type of foundation system used and pathologies related to Execution of
foundations, and activities currently carried out by the inspection teams for the
execution of works in these municipalities. The analysis of the data allowed the
elaboration and presentation of procedures for the use in the control and control of
the execution of geotechnical studies and the execution of shallow and deep
foundations in public works of buildings, including in the post-occupation phase.

Keywords: Foundations; Procedures; Public Works of Buildings.
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1 INTRODUÇÃO

A seção 1 deste trabalho, que faz um relato sobre o tema “Fiscalização de
obras públicas”, é de grande interesse nos âmbitos federal, estadual e municipal, por
envolver a aplicação de recursos públicos elevados. A lei nº 8666 de 1993 disciplina
o assunto, porém, em comparação à compra de bens e produtos, à contratação de
serviços especializados, à alienação de bens, à concessão, permissão e locação de
bens e equipamentos, a fiscalização da execução de obras de construção de
edificações é bem mais complexa (BRASIL, 1993). Exige conhecimentos e
necessidade de interpretação de aspectos jurídicos específicos, mas exige, acima
de tudo, conhecimento dos processos executivos e de controle da qualidade que
podem ser aplicados aos diversos serviços ou atividades. Há interação entre a
engenharia, ou seja, a técnica e os aspectos administrativos e jurídicos, tornando o
assunto complexo e abrangente, de difícil implantação e operacionalização,
particularmente se não houver instrumentos técnicos adequados.
A fim de colaborar com documentos técnicos para uso em campo, propõe-se
apresentar recomendações para procedimentos de fiscalização e controle da
qualidade, de uma forma prática, para as atividades relativas a estudos geotécnicos
e fundações, considerando a regulamentação e as normas técnicas existentes.
Assim, espera-se que haja melhorias na qualidade do processo de execução dessas
atividades e do produto gerado, diminuindo a ocorrência de vícios construtivos, seja
no sistema em execução, seja na edificação como um todo.
Tais recomendações poderão servir como ferramenta importante para uso em
órgãos públicos, principalmente prefeituras, a fim de evitar problemas e facilitar a
etapa de fiscalização com eficácia, como forma de garantir um acompanhamento
efetivo e seguro, o cumprimento das leis e normas, além de diminuir os riscos
existentes de irregularidades junto aos órgãos fiscalizadores externos e instituições
normativas.
A justificativa para a escolha do tema pode ser atribuída à atividade do autor
em área de gestão de obras no poder público municipal, à atualidade do tema
qualidade e desempenho de obras de edificações, aos avanços técnicos que podem
ser incorporados e ao grande volume de recursos públicos investidos. Tais recursos
devem ser otimizados e, para tanto, devem ser aplicados considerando que haverá
uma fiscalização eficiente, sistemática e abrangente, instrumentalizada com
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documentos técnicos de fácil aplicação e adequados às atividades a serem
controladas.
A escolha das atividades de estudos geotécnicos e de execução de
fundações deu-se pela importância das mesmas na segurança e impacto no custo
da edificação, pelos inúmeros e variados aspectos e comportamentos dos materiais
envolvidos, considerando ainda que as obras enterradas são de difícil acesso caso
haja necessidade de intervenções corretivas.

1.1 Objetivo

O objetivo do trabalho é apresentar recomendações para procedimentos de
fiscalização e controle da execução de obras de edificações, na forma de um
documento técnico específico para as atividades de realização de estudos
geotécnicos e de execução de fundações.
Tais procedimentos devem estar integrados aos dispositivos legais vigentes,
de forma a propiciar melhorias no controle da execução e da entrega da obra,
diminuindo a ocorrência de vícios construtivos e problemas patológicos.
Complementarmente, é propósito identificar e relacionar as principais
patologias das fundações usuais de edificações e suas causas e contribuir para
melhoria da atuação de engenheiros e pessoal de fiscalização de obras públicas em
prefeituras e outros órgãos públicos, auxiliando os profissionais envolvidos.

1.2 Contextualização

O trabalho se propõe a apresentar procedimentos de fiscalização e controle
para atividades de estudos geotécnicos e de execução de fundações rasas em
sapatas e fundações profundas em estacas, em obras públicas de edificações.

Os estudos geotécnicos estão divididos e abordarão somente:
a) Ensaios SPT - Standard Penetration Test;
b) Ensaios SPT -T - Standard Penetration Test com medida de torque.

As fundações estão divididas e abordarão:
a) Fundações rasas: sapatas;
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b) Fundações profundas: estacas Strauss, estacas escavadas, estacas de
reação "Mega", estacas cravadas pré-moldadas de concreto, estacas
escavadas hélice contínua monitorada.

A escolha apenas dos ensaios SPT e SPT-T baseou-se na constatação de
que são os ensaios mais utilizados na região estudada e nos órgãos e prefeituras
consultados. Já a escolha das fundações em sapatas, estacas Strauss, estacas
escavadas, estacas de reação "Mega", estacas cravadas pré-moldadas de concreto
e estacas escavadas hélice contínua monitorada deveu-se à constatação de serem
as mais usuais nas obras pesquisadas.
Os diversos sistemas de uma edificação podem sofrer impacto em custo e
segurança se o sistema infraestrutura e sua interação com o solo não forem
devidamente projetados e executados com observância rígida de procedimentos.
A fundação pode ser compreendida como parte de uma estrutura, que estará
em contato e transmitindo diversas cargas da estrutura ao solo, sendo o maciço que
envolve a fundação parte do sistema.
A Figura 1 a seguir mostra os sistemas de uma edificação e suas interações.
Figura 1 - Esquema de interações entre sistemas de uma edificação.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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1.3 Organização do trabalho

O presente trabalho encontra-se organizado em 9 seções, iniciando-se em
sua seção 2 com a metodologia utilizada para o desenvolvimento da dissertação. E
na seção 3 com aspectos da legislação pertinentes à licitação e à contratação de
uma obra pública, abordando em seguida aspectos da fiscalização, as funções de
um fiscal, o exercício profissional, suas atribuições e responsabilidades.
O trabalho segue em sua seção 4 com uma revisão bibliográfica da literatura
especializada existente, iniciando-se pela questão da qualidade das obras públicas,
por levantamentos existentes das principais irregularidades existentes nessas obras,
seguindo-se com abordagem de patologias e vícios construtivos, a fim de subsidiar o
entendimento e a importância desses na consecução de uma obra pública.
A seção 5 trata dos estudos e investigações geotécnicas necessários para a
caracterização do solo onde as obras serão implantadas, os métodos correntes de
investigação do subsolo e as falhas oriundas dessa etapa.
A partir da seção 6 são tratadas a execução e as patologias das fundações,
desde conceitos técnicos até o estudo para entendimento das causas de patologias
relacionadas à execução das fundações rasas (sapatas) e profundas (estacas),
abordando a origem e o diagnóstico dos problemas patológicos em fundações e os
métodos e procedimentos de recuperação como forma de dar suporte para decisão
para a solução dos defeitos.
A seção 7 trata primordialmente da importância do projeto e do planejamento
na área de fundações e remete à interação entre o projeto e a qualidade.
A seção 8 abrange as recomendações para a implantação de procedimentos
de campo para a fiscalização, tanto na etapa de investigações geotécnicas, com
ênfase nas sondagens e ensaios SPT (Standard Penetration Test) e SPT-T
(Standard Penetration Test com medida de torque), quanto na etapa de execução de
fundações rasas em sapatas e fundações profundas em estacas, limitadas às
estacas Strauss, estacas escavadas, estacas de reação "Mega", estacas cravadas
pré-moldadas de concreto e estacas escavadas hélice contínua monitorada.
A seção 9, apresenta o estudo de caso escolhido na região de Sorocaba,
interior do Estado de São Paulo, abrangendo 66 obras públicas realizadas nos
municípios da amostra.
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Finalmente nas seções 10 e 11 apresentam-se as principais conclusões e
recomendações deste trabalho.
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA

Este trabalho considerou as seguintes etapas:

a) Escolha do tema através de evidências de dificuldades de fiscalização de
etapas importantes de execução de obras de edificações em prefeituras e
órgãos

públicos,

principalmente

com

relação

às

investigações

geotécnicas e à execução de fundações, relevantes para o custo,
qualidade e segurança;
b) Definição dos objetivos do trabalho, dos benefícios que seriam trazidos à
esses órgãos públicos, da importância em se propiciar melhorias na
atividade de fiscalização, em relação à eficácia, eficiência e qualidade;
c) Levantamento de bibliografia e documentação existente referente ao
tema, incluindo legislação e normalização;
d) Pesquisa em prefeituras municipais da região de Sorocaba com relação à
experiência a respeito do tema, dificuldades e ocorrências;
e) Levantamento de dados junto a prefeituras quanto aos tipos de
edificações mais utilizados e seus sistemas de fundação, incluindo
levantamento das ocorrências de patologias e suas consequências;
f)

Coleta de dados sobre o assunto através de entrevistas com pessoal
envolvido na área de fiscalização e execução de obras públicas;

g) Elaboração de procedimentos para fiscalização das etapas de sondagens
e

execução

de

fundações,

incluindo

recomendações

para

acompanhamento pós-execução. Especialistas recomendam as práticas
para esses serviços, além de existir também sugestões e experiências de
órgãos reconhecidamente capacitados como a Associação Brasileira de
Empresas de Fundações e Geotecnia (ABEF) relacionada ao tema.

2.1 Características das obras pesquisadas

Com o intuito de obter uma amostra significativa de obras de edificações das
prefeituras da região de Sorocaba, Estado de São Paulo, a pesquisa abrangeu 66
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obras públicas. Algumas são obras muito similares, já que vários municípios adotam
projetos fornecidos através de convênio, tanto federais quanto estaduais.
Procurou-se elencar obras de edificações médias, com área de 1.000 a 3.000
m2, sendo a grande maioria em construção convencional em estrutura de concreto
armado e alvenaria de blocos.
Apesar de inúmeros contatos com gestores públicos de alguns órgãos
públicos da região, alguns municípios não forneceram dados à pesquisa. Este fato
leva a crer que, em se tratando de órgãos públicos e prefeituras, existe o receio de
expor possíveis erros de planejamento, projetos e execução em suas obras.
O total da amostra é de 66 obras públicas de edificações.
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3 OBRA PÚBLICA: ASPECTOS DA LEGISLAÇÃO

3.1 Obra Pública

Edificações públicas, sejam elas escolas, hospitais, postos de saúde, sedes
administrativas, ginásios esportivos, creches, etc. são frequentemente construídas
para propiciar os benefícios a que a população necessita.
Obra pública é considerada toda construção, reforma, fabricação,
recuperação ou ampliação de bem público. Ela pode ser realizada de
forma direta, quando a obra é feita pelo próprio órgão ou entidade da
Administração, por seus próprios meios, ou de forma indireta, quando
a obra é contratada com terceiros por meio de licitação (BRASIL,
2013, p. 11).

Define Rocha (2011) que uma obra pública de engenharia visa o atendimento
de interesses públicos, e cujos serviços são competências legais dos profissionais
de engenharia. Dentre eles, destaca o acompanhamento de obras, a fiscalização,
entre os demais, enfatizando a pouca formação dos estudantes de engenharia com
relação à gestão pública e suas especificidades.

3.2 Legislação

Em se tratando de obras públicas, as regras e conhecimentos específicos, e
por força da legislação, as fases de planejamento, execução e controle são
diferentes e desconhecidas de muitos profissionais, afirma Rocha (2011).
A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 é a que regulamenta o artigo 37,
inciso XXI, da Constituição Federal e que instituiu as normas para licitações e
contratos da administração pública. De acordo com o artigo 37 da Constituição:
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços, compras e alienações serão contratados mediante
processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a
todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações
de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos
termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações. (BRASIL, 1988).
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Após definido o vencedor da licitação, o contratado deve manter as
obrigações assumidas. O fiscal acompanha o cumprimento dessas obrigações,
concretizando a execução do objeto. O Tribunal de Contas da União define:
Fiscalização é a atividade que deve ser realizada de modo
sistemático pelo contratante e seus prepostos, com a finalidade de
verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e
administrativas em todos os seus aspectos. (BRASIL, 2013, p. 49).

Também orienta que o órgão público contratante, municipal, estadual ou
federal, deverá manter até o recebimento definitivo, uma fiscalização, constituída de
profissional ou equipe habilitada, com experiência técnica.
[...] Os fiscais poderão ser servidores do órgão da Administração ou
pessoas contratadas para esse fim. No caso da contratação da
fiscalização, supervisão ou gerenciamento da execução da obra,
essas atividades podem ser incluídas no edital de elaboração do
projeto básico. (BRASIL, 2013, p. 49).

O Tribunal de Contas da União (BRASIL, 2013), relaciona em seu Manual os
principais aspectos na fiscalização de uma obra pública, onde deverão ser atendidas
as normas e práticas complementares a seguir:
•códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e
municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços
públicos;
•instruções e resoluções dos órgãos do sistema Confea/CREA;
•normas técnicas da ABNT e do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). (BRASIL, 2013, p.
50).

Nesse

contexto,

trata-se

de

um

profissional

ou

equipe

altamente

especializada, para que essa atividade possa ser realizada de modo sistemático,
verificando o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas,
atendendo às normas e práticas, códigos, leis, decretos, portarias e normas federais,
estaduais e municipais, normas de concessionárias de serviços públicos; instruções
e resoluções dos órgãos do sistema Confea/CREA; normas técnicas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), além das boas práticas de
engenharia.
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3.2.1 Fiscal de contratos

Em conformidade com o artigo 67 da Lei nº 8.666/1993, a execução deverá
ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, permitida a
contratação de terceiros. Assim se pronuncia Costa (2013):
Terceiro é a pessoa física ou jurídica contratada para auxiliar o fiscal
na sua tarefa, conforme facultado pelo art. 67 da Lei 8.666/1993. A
contratação do terceiro não é obrigatória, cabendo à Administração
verificar se a complexidade do contrato exige a assistência desse
terceiro. Trata-se de uma atividade assistencial, cabendo a
responsabilidade pela fiscalização à Administração Pública. (COSTA,
2013, p. 62).
É conferido ao Fiscal do Contrato, como profissional designado para
acompanhar e controlar a execução de determinado contrato, a
responsabilidade de, em primeira instância, defender o interesse
público. (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL,
2010, p. 5).

Complementa o mesmo Manual que essa fiscalização eficiente e eficaz é
tarefa importante e imprescindível ao gestor para a defesa do interesse público.
É a atividade de maior responsabilidade nos procedimentos de
Gestão contratual, em que o Fiscal deve exercer um
acompanhamento zeloso e diário sobre as etapas/ fases da
execução contratual, tendo por finalidade verificar se a Contratada
vem respeitando a legislação vigente e cumprindo fielmente suas
obrigações contratuais com qualidade. (INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2010, p. 15).

Não obstante a legislação estabelecer essa obrigatoriedade, torna-se
imperiosa sua implantação efetiva pelas prefeituras, para que, além de cumprirem os
dispositivos legais, não subestimem essa atividade, relegando-a a simples
cumprimento de lei.
Não é incomum que se nomeie o fiscal de contratos sem lhe
desincumbir de outras tarefas que lhe são afetas, sem considerar
que será necessário dedicar parte de seu tempo ao labor de fiscal.
Outras tantas vezes, a capacidade técnica do servidor a ser
nomeado é desconsiderada pela autoridade que o nomeia. (COSTA,
2013, p. 59).

Um município da região pesquisada neste trabalho, utiliza 3 profissionais no
exercício da fiscalização, fiscalizando em média 5 obras cada, conseguindo no
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máximo 4 visitas semanais em cada obra. Também utiliza-os em diversas tarefas
como: projetos, relatórios, medições, vistorias, orçamentos, atendimento à
empreiteiras, fornecedores, gestores e outros, convênios, comissões, análises de
editais e habilitação de empresas. A formação mais comum é em engenharia civil.
Não utiliza fiscalização contratada de terceiros.
Tal informação exemplifica que o fiscalizador exerce diversas funções
simultâneas, porém, essa frequência de visitas pode ser considerada suficiente, se
considerado o contexto geral dessa atividade.
Obras com qualidade deficiente, problemas técnicos e legais são resultado de
controle gerencial deficiente de engenharia, observa Rocha (2011).

3.2.2 Exercício profissional, atribuições, responsabilidades e nomeação do fiscal

Todo o processo para a concretização de uma obra pública é um conjunto de
atividades muito complexo. Mais importante nos casos de prefeituras municipais,
onde nem sempre as equipes técnicas são especializadas e em número suficiente.
O gerenciamento da execução de uma obra é complexo, pois
envolve aspectos jurídico-administrativos e técnicos. Este último
pressupõe a responsabilidade técnica do fiscal, o controle de
materiais, utilização adequada dos métodos construtivos, a
observância das normas de segurança do trabalho e das normas
ambientais, entre outras. (BRÄUNERT, 2010, p. 82).

O exercício da profissão de engenheiro é regulamentada através de leis de
competência do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA). Bräunert
(2010) informa que o CONFEA é a instância máxima e o CREA é o conselho que
representa as entidades de classe e instituições e controla e fiscaliza o exercício da
atividade profissional.
É notória a grande responsabilidade e as numerosas atribuições do
fiscalizador de uma obra de engenharia.
Ao atestar a correta execução do contrato, o fiscal está participando
da fase de liquidação da despesa, reconhecendo que houve o
adimplemento por parte do contratado, fazendo nascer para o
contratado um crédito perante a Administração e permitindo à
autoridade competente realizar o devido pagamento. (COSTA, 2013,
p. 67).
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Lembra o mesmo autor que também compete ao fiscal o recebimento
provisório de obras e serviços mediante termo circunstanciado.

A gama de atividades do fiscal de contratos tem potencial para
causar dano ao erário, podendo ele vir a responder civil, penal e
administrativamente e por ato de improbidade administrativa, estando
ainda sujeito às sanções dos Tribunais de Contas. Por tudo quanto
exposto, fica patente a necessidade de se dar mais atenção à
atividade de fiscal de contratos, destacando para esse labor servidor
que detenha capacidade técnica para verificar o cumprimento do
objeto pactuado, disponibilizando-lhe tempo suficiente para que
possa exercer a atividade de fiscal de contrato público. (COSTA,
2013, p. 67).

Costa (2013) afirma que a Administração tem o poder-dever de proceder a
fiscalização do contrato.
A escolha do fiscal deve recair sobre pessoa que tenha um
conhecimento técnico suficiente do objeto que está sendo fiscalizado,
pois falhas na fiscalização podem vir a alcançar o agente público que
o nomeou, por culpa in eligendo. (COSTA, 2013, p. 61).

O Tribunal de Contas da União (BRASIL, 2013) considera a conclusão de
uma obra pública dependente de uma série de etapas fundamentais, anteriores à
licitação, cujo cumprimento leva à adequada execução do objeto licitado. A Figura 2
a seguir apresenta o fluxograma de procedimentos para essa execução.
Figura 2 - Procedimentos para execução de uma obra pública.

Fonte: Brasil (2013, p. 12).
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4 A QUALIDADE NA EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

A concepção, contratação e a execução de uma obra pública estão sujeitas a
variadas etapas e procedimentos de elevada complexidade para sua conclusão.
Essa sucessão de eventos pode causar efeitos prejudiciais à qualidade das obras.

4.1 A execução de obras públicas e a qualidade

Nogueira (2008) considera adversas as condições para a melhoria da
qualidade das obras públicas no Brasil, desde a liberação dos recursos até a
execução em si. Elenca a falta de fiscalização, a má qualidade dos materiais, os
métodos

de

execução

e

projetos

inadequados.

Propõe

a

cobrança

da

responsabilidade dos construtores através da exigência de qualidade das obras que
executam, as garantias de que a obra seja sólida, segura, funcional e durável.
Se já é difícil exigir qualidade de obras particulares, mais difícil nas públicas,
tendo em vista a diversidade de atribuições de um órgão público municipal, com
recursos escassos. Thomaz (2001) apresenta um diagrama de Ishikawa com os
intervenientes para a ocorrência de problemas, conforme Figura 3 a seguir.
Figura 3 - Influência dos intervenientes para a ocorrência de problemas na
construção

Fonte: Thomaz (2001).
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Thomaz (2001) elenca diversas características da construção civil em relação
às indústrias seriadas: processo artesanal, mão-de-obra pouco qualificada e com
elevada rotatividade etc..
Toda essa gama de características da construção civil, para Thomaz (2001),
aliada à produção intermitente, planejamentos falhos, prazos políticos e insuficiência
na normalização técnica, influem na qualidade. Desses, pode-se afirmar serem os
prazos políticos das obras públicas, fator desencadeador de diversos problemas.
O desenvolvimento de um município, qualquer que seja a região do país,
depende muito da administração pública, principalmente com relação às obras.
Nogueira (2008) frisa que as três esferas irão construir as obras públicas que
contribuirão para o desenvolvimento, citando as pontes, escolas, adutoras etc.
"Dessa forma, resta clara, claríssima, a relação entre as obras públicas e os
mais diversos aspectos da vida dos indivíduos e dos grupos sociais do país."
(NOGUEIRA, 2008, p. 6).
Na tentativa de melhorar, diversos órgãos e entidades têm tentado a
implantação de programas de certificação de qualidade, explica Nogueira (2008).
Porém, considera o risco de não atingirem os objetivos por motivos de ordem legal
ou prática. Com relação ao empecilho de ordem legal, alerta que a criação de
sistemas de credenciamento pode ferir os princípios de isonomia e igualdade e
outros balizadores das licitações. O de ordem prática é que a certificação da
qualidade traria mais burocracia.
Thomaz (2001) concorda, colocando que é um engano supor que um sistema
da qualidade garantirá qualidade para um produto, serviço ou obra.
Completa Nogueira (2008) que o poder público já possui instrumentos para
qualificação das empresas e que, aprimorando os mecanismos já existentes, poderia
trazer bons resultados. Opinião compartilhada por Rocha (2011) ao afirmar que
alguns municípios conseguem estruturar unidades de controle, com ótimos
resultados no gerenciamento das obras e serviços municipais de engenharia.
A fiscalização da execução de uma obra pública torna-se imprescindível, na
medida que ajuda a formar um corpo técnico efetivo, em etapas importantes, como a
das fundações. Visando o aprimoramento de mecanismos são propostas essas
recomendações para os estudos geotécnicos e execução das fundações, que
podem vir a trazer ganhos de qualidade nas obras públicas de edificações.
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4.2 Principais irregularidades em obras públicas

O Tribunal de Contas da União (BRASIL, 2013, p. 53-56) apresenta em suas
recomendações as principais irregularidades em obras e serviços de engenharia
verificadas em suas auditorias, com objetivo de alertar os gestores para que adotem
acompanhamento de todas as etapas concernentes à realização de obra pública.
Dentre elas, aponta as relativas ao procedimento licitatório: exigências
restritivas no edital, ausência de critérios de aceitabilidade de preços, projeto básico
inadequado ou incompleto, entre inúmeras outras. Com referência ao contrato
apresenta entre as principais: divergências relevantes entre os projetos básico e
executivo, execução de serviços não previstos no contrato original etc.
Relaciona também irregularidades concernentes à execução orçamentária, às
medições e pagamentos e ao recebimento da obra.
Na maioria desses procedimentos há o envolvimento da fiscalização, em
pagamentos e medições (serviços não executados, não aprovados pela fiscalização,
falta de comprovação e conferência pela fiscalização, etc.), mas principalmente no
recebimento provisório e definitivo da obra pelo responsável pelo acompanhamento
e fiscalização, notadamente no recebimento com falhas visíveis de execução.
Para Nogueira (2008) problemas e acidentes ocorridos em obras públicas
decorrem de erros de detalhamento ou de concepção no projeto.
Em novembro de 2014, o Tribunal de Contas da União, em seu relatório
Fiscobrás 2014 - Consolidação das fiscalizações de obras públicas realizadas no
exercício de 2014, para apuração dos gastos custeados pela União aponta as áreas
onde foram feitas as auditorias, em quantidade do número de fiscalizações:
Transportes

55%, Edificações 25%, Outras (Obras hídricas 10%, Energia 5%,

Infraestrutura urbana 5%) (BRASIL, 2014).
Já com relação à dotação orçamentária, a fiscalização das obras de
Edificações correspondem à 65% do total de R$ 12,38 bilhões, seguindo critérios do
órgão fiscalizador quanto aos grandes valores e vulto do projeto. Assim, apesar de
constar como segundo lugar em número de auditorias, a área de Edificações, nesse
caso, corresponde ao primeiro lugar em valores envolvidos.
O Gráfico 1 a seguir apresenta a distribuição da dotação orçamentária
fiscalizada por tipo de obra pelo Tribunal de Contas da União.
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Gráfico 1 - Distribuição da dotação orçamentária fiscalizada por tipo de obra.

Fonte: Brasil (2014).

Segundo o Tribunal de Contas da União (BRASIL, 2014, p. 24) foram
registrados 840 achados nas 102 auditorias que envolveram 389 empreendimentos.
A Tabela 1 a seguir mostra as áreas de ocorrências.
Tabela 1 - Ocorrências apontadas pelo TCU

Área de Ocorrência (*)
Execução da Obra
Projeto básico ou executivo
Fiscalização da obra
Formalização e execução do convênio
Processo licitatório
Formalização e execução do contrato
Sobrepreço/superfaturamento
Descumprimento/obstrução
Meio ambiente
Dotação orçamentária
Total

Quantidade de
achados
362
173
105
95
37
33
11
10
10
4
840

% Sobre o
Quantidade
total de
de
fiscalizações
fiscalizações
(**)
42
41,20%
35
34,30%
21
20,60%
15
14,70%
18
17,60%
20
19,60%
9
8,80%
6
5,90%
3
2,90%
4
3,90%

(*) A área de ocorrência agrega diversos achados. Por exemplo, “Execução da Obra compreende:
“Avanço desproporcional das etapas de serviço”, “execução de serviços com qualidade deficiente”,
entre outros.
(**) Percentual calculado sobre o total de 102 fiscalizações.

Fonte: Brasil (2014).
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Através dos dados observa-se uma grande incidência de indícios de
irregularidade na execução e fiscalização, deficiências em relação aos projetos
básico e executivo, na formalização e execução do convênio e do contrato, no
processo de licitação da obra, entre outras áreas
Dentre os achados de auditorias mais recorrentes no ano de 2014, o Tribunal
de Contas da União elenca a fiscalização deficiente ou omissa e a execução de
serviços com qualidade deficiente, dentre 12 achados, responsáveis por 82% da
incidência de indícios de irregularidade nas obras fiscalizadas. (BRASIL, 2014).
Como se pode observar, a fiscalização da obra é uma ocorrência significativa
nesses apontamentos. Assim, essa constatação do Tribunal de Contas da União
reforça a hipótese de que as obras públicas precisam de instrumentos para a
melhoria dessa importante fase, objetivo principal proposto pelo presente trabalho.

4.3 Irregularidades e fiscalização

Obviamente, os apontamentos do Tribunal de Contas da União referem-se à
fiscalização de maneira geral, abrangente, não entrando no mérito e detalhamento
das ocorrências, que são demonstradas em documentos específicos do órgão.
Mas, em se tratando de um importante dado, relevante do ponto de vista
técnico,

podemos

salientar

o

caráter

preventivo

de

uma

fiscalização

e

acompanhamento de etapas primordiais da execução de uma obra pública, na fase
contratual. Irregularidades como falta de conferência de serviços executados,
serviços com visíveis falhas de execução podem ser evitados.
Nogueira (2008) aponta que a gravidade dos problemas encontrados em
obras públicas é maior em relação às particulares devido à falta de fiscalização,
omissões no acompanhamento, insumos de baixa qualidade, entre outros.
Considerando os aspectos descritos, os fatores que afetam o comportamento
dos solos, as causas de patologias em fundações diretamente relacionadas à
deficiências na investigação do solo e a execução das fundações, a necessidade de
acompanhamento, além sua importância na segurança e no custo da edificação,
abordam-se essas duas matérias, investigações geotécnicas e execução.
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5 INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS

Uma importante etapa no contexto da execução de obras públicas e privadas,
é a das investigações geotécnicas, indispensável durante o projeto das fundações
das obras. Cintra et al. (2013) alertam para a necessidade de se avaliar
corretamente a resistência disponibilizada pelo maciço geotécnico para que se
possa quantificar adequadamente os níveis de tensões a serem aplicados.
Em se tratando de solos, material heterogêneo, natural, e portanto
apresentando elevada variação na sua composição e sob carga aplicada sobre ele,
pode-se comprovar essa importância na caracterização e “[...] detectar a
variabilidade do maciço de solos propiciada pela natureza em termos de tipos de
solo, consistência, compacidade, sobretudo, características de resistência e
deformabilidade.” (CINTRA et al., 2013, p. 17)
É fácil concluir, portanto que um determinado problema na fase de projeto das
fundações pode impactar negativamente em todo o restante do desenvolvimento.
Para enfatizar essa importância Cintra et al. (2013) colocam:
Sabemos que os recalques são inevitáveis, pois maciços de solo são
sempre deformáveis [...] Mas o projeto de fundações deve conduzir a
valores aceitáveis (ou admissíveis) de recalques, tanto absolutos
como diferenciais. Para isso, é imprescindível realizar uma adequada
investigação geotécnica antes dele. (CINTRA et al., 2013, p. 11).

Assim, nos projetos de fundação é necessária a análise minuciosa do solo,
com dados reais, já que pode haver variação e heterogeneidade no perfil do mesmo
terreno.
Milititsky, Consoli e Schnaid (2015) afirmam que a causa mais frequente para
os problemas de fundação está relacionada à etapa de investigação do subsolo.

[...] Na medida em que o solo é o meio que vai suportar as cargas,
sua identificação e a caracterização de seu comportamento são
essenciais à solução de qualquer problema. (MILITITSKY; CONSOLI;
SCHNAID, 2015, p. 28).

5.1 Métodos de investigação do subsolo

O conhecimento do solo onde se pretende projetar e implantar uma edificação
é de extrema importância para a correta compreensão de seu comportamento, já
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que a partir dessas informações será adotada pelo projetista a concepção do melhor
sistema de fundação. As informações advirão das amostragens e ensaios precisos.
Schnaid e Odebrecht (2012) enfatizam que descrever o ambiente físico do subsolo
deve ser um pré-requisito para projetos seguros e econômicos.
[...] o conhecimento geotécnico e o controle de execução são mais
importantes para satisfazer aos requisitos fundamentais de um
projeto do que a precisão dos modelos de cálculo e os coeficientes
de segurança adotados. (SCHNAID; ODEBRECHT, 2012, p. 13).

Esta colocação dos autores é de singular importância para o presente
trabalho, já que vem de encontro e solidifica a intenção e o propósito do mesmo em
propiciar ferramentas mais eficazes aos fiscalizadores de obras públicas.
Freitas e Ferreira (2004, p. 511-520) ressaltam:
Todas as obras de engenharia têm o solo como elemento integrante,
o que torna indispensável sua análise ao projetá-las. Esta análise
deve ser constituída por um estudo no próprio local da obra,
envolvendo sondagens e ensaios in situ.

A grande variabilidade e diferenças de suas características, são acentuadas
por Pinto (1998) ao considerar que os solos são muito distintos entre si, e toda
experiência transmitida se relaciona sempre ao tipo de solo existente.
A engenharia de Fundações é uma arte, que se aprimora pela
experiência, com o comportamento das fundações devidamente
observado e interpretado, e isto não se faz sem atentar para as
peculiaridades dos solos. Por outro lado, todo desenvolvimento de
técnicas de projeto e de execução das fundações depende do
entendimento dos mecanismos de comportamento dos solos.
(PINTO, 1998, p. 51).

Também, nesse mesmo sentido Quaresma et al. (1998) afirmam que projetos
geotécnicos e de fundações exigem conhecimento do solo, e que é necessário
identificar e classificar as camadas, avaliando suas propriedades, se necessário,
utilizando-se de análises de laboratório, e que na prática entretanto, predominam os
ensaios "in situ".
Freitas e Ferreira (2004) também concordam que a análise pode ser
complementada por ensaios de laboratório, com coleta de amostras: “O
reconhecimento das condições do subsolo constitui pré-requisito para projetos de
fundações seguros e econômicos." (FREITAS; FERREIRA, 2004, p. 511).
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Estimam esses autores que o custo para a execução de sondagens está entre
0,2 e 0,5 % do custo da obra, e reconhecem que as informações são indispensáveis
à previsão dos custos fixos de projeto e sua solução.
A importância da execução das sondagens é notória.
As sondagens fornecem os dados básicos que irão alimentar
concepções de obras, definição de fundações e de escavações
subterrâneas e a céu aberto, angulo de corte de taludes, custos das
obras em diferentes etapas de projeto, cálculo de estabilidade,
dimensionamento de recuperação e remediação de terrenos
contaminados etc.[...] (DELATIM, 2013 p. 13).

Os trabalhos, segundo Belincanta, Peixoto e Miguel (2010, p. 9) podem ser
subdivididos em:
a) investigação geotécnica de campo: composta de sondagens, de ensaios
e, quando necessário, também de coleta de amostras;
b) investigação geotécnica de laboratório, composta de ensaios realizados
com amostras trazidas de campo.

É

extremamente

necessário

que

as

sondagens

sejam

executadas

corretamente. No caso das obras públicas, a legislação preconiza que a realização
de estudos geotécnico-geológicos sejam contratados e executados anteriormente à
etapa de licitação para que se possa conceber a viabilidade dos projetos e antever
possíveis problemas com o orçamento da obra, aditivos de prazo e de valor e
problemas ambientais.
Deve, então, ser feito com muito controle e colaboração mútua entre
contratante e contratado, já que para nenhuma das partes interessa incorrer em
erros, litígios e deficiência em projetos. Provém disso a necessidade de
procedimentos de fiscalização organizados.

5.1.1 Tipos de investigação do subsolo

Segundo Belincanta, Peixoto e Miguel (2010, p. 11) uma investigação
geotécnica tem como objetivo básico recolher informações sobre:
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a) extensão, profundidade e espessura de cada camada de solo, com
descrição completa de sua natureza (tipo: areia, silte, argila) e de seu
estado (compacidade, consistência e estrutura);
b) gênese do solo e a profundidade da rocha existente, quando for interesse;
c) ocorrência e posição de água no subsolo; e
d) propriedades dos solos e das rochas (compressibilidade, deformabilidade,
resistência ao cisalhamento e permeabilidade).
Belincanta, Peixoto e Miguel (2010, p. 11), comentam que em obras comuns
duas fases formam as investigações: primeiro através de levantamento de superfície
feito no escritório e em visita à obra, e a segunda com sondagens de campo,
basicamente a de simples reconhecimento com SPT.
Ensaios de campo são muito utilizados para os projetos geotécnicos, e suas
medidas são satisfatoriamente usadas para definir a estratigrafia do subsolo e
estimar o comportamento dos materiais, sustentam Schnaid e Odebrecht (2012).
Para esses autores um dos requisitos fundamentais para o projeto básico é a
caracterização do meio físico e as propriedades do subsolo e as particularidades da
obra (presença de materiais compressíveis, taludes, escavações, entre outras).
Existem diversos métodos e técnicas de investigação de subsolo, incluindo-se
entre eles as sondagens de simples reconhecimento, como exemplo as sondagens a
trado, as trincheiras, cavas e poço para inspeção, as sondagens rotativas entre
outras. Schnaid e Odebrecht (2012) lembram que a escolha do ensaio deve ser
compatível com as propriedades que se deseja medir e as características do
subsolo. Dentre os ensaios utilizados podem ser citados:

a) Ensaio SPT - Standard Penetration Test;
b) Ensaio SPT – T - Standard Penetration Test com medida de torque;
c) Ensaio de CPT (penetração de cone) e de CPT-U (penetração do cone
com medida de pressão neutra - piezocone);
d) Vane test (ensaio de palheta);
e) Pressiômetro;
f)

Dilatômetro de Marchetti (DMT);

g) Provas de carga (carregamento de placa);
h) Ensaios geofísicos.

34

A Figura 4 a seguir mostra um fluxograma orientativo para a seleção do
ensaio e para a identificação para a interpretação de ensaios de campo.
Figura 4 - Fluxograma Orientativo para a seleção do ensaio e para a identificação das abordagens para a interpretação de ensaios de campo.

Fonte: Schnaid e Odebrecht (2012).

Orientam Schnaid e Odebrecht (2012) que a escolha da abordagem direta ou
indireta depende do ensaio, do tipo de solo, normas e práticas regionais, cabendo ao
engenheiro definir qual o procedimento mais apropriado. Afirmam que o SPT é o
mais conhecido dos métodos diretos de previsão, aplicado à estimativa de recalques
e à capacidade de carga de fundações.
Salienta-se que este trabalho dedica-se a recomendar melhorias nessa etapa,
assim, para cada região deverão ser tomadas pelo órgão público, precauções
quanto aos procedimentos e ensaios escolhidos.
Quaresma et al. (2002) consideram que o ensaio de SPT é, de longe, o mais
utilizado no Brasil e na maioria dos países do mundo. Na mesma linha concordam
Schnaid e Odebrecht (2012, p. 22).
O Standard Penetration Test (SPT) é, reconhecidamente, a mais
popular, rotineira e econômica ferramenta de investigação geotécnica
em todo o mundo. Ele serve como indicativo da densidade de solos
granulares e é aplicado também na identificação da consistência de
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solos coesivos, e mesmo de rochas brandas. Métodos rotineiros de
projetos de fundações diretas e profundas usam sistematicamente os
resultados de SPT, especialmente no Brasil.

Com relação a novos ensaios, Quaresma et al. (2002) declaram que tem sido
tendência nos últimos anos a substituição do SPT pelo SPT-T (Standard Penetration
Test com medida de torque). Opinam tratar-se de um ensaio mais completo e com
mesmo custo do SPT, e sugerem o uso dos ensaios CPT e CPT-U para quando
houver necessidade de maiores detalhes, ou seja, em casos especiais.
Baseado na pesquisa realizada no estudo e nos dados colhidos junto às
empresas de sondagem e fundações atuantes na região e também junto a um
especialista, ficou constatado que a maioria das prefeituras utiliza o ensaio SPT para
a investigação de subsolo para suas obras.
A Figura 5 e a Fotografia 1 ilustram um esquema de um ensaio e uma
investigação de campo realizados em uma obra estudada.

Figura 5 - Ensaio de sondagem realizado

Fonte: Reforsonda - Sondagens e Fundações
Ltda (2011).
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Fotografia 1 - Execução de sondagem sendo realizado na obra F.

Fonte: Arquivo do autor.

Não foi constatado nenhum ensaio realizado em laboratório, confirmando as
afirmações dos autores sobre a predominância de ensaios de campo.
Por esse motivo o trabalho irá se ater a esses dois métodos de ensaios, SPT
e SPT-T, não desconsiderando a possibilidade e a recomendação dos especialistas
de que deverão se utilizar dos outros métodos e ensaios de campo, para, de acordo
com Milititsky, Consoli e Schnaid (2015) “[...] definir a abrangência do programa
preliminar, do complementar, e a eventual necessidade de um programa especial de
ensaios geotécnicos”.
Constata-se, assim, que a sondagem à percussão largamente utilizada em
prefeituras, é o SPT (Standard Penetration Test).
Falconi (2013) comenta que deve haver mudanças e melhorias.
[...] Mas, mais do que isso, precisamos de ensaios melhores. O SPT
(Standard Penetration Test) é indispensável, é a nossa cultura, mas
acho que precisamos avançar. Com informações mais precisas, é
possível propor uma solução mais adequada para aquela fundação.
Um exemplo é o CPT (Cone Penetration Test), um ensaio de cone
melhor do que a sondagem à percussão, que faz uma amostragem
contínua e não deixa de fora nenhuma parte do terreno. Outros
ensaios são o SPT-T (Sondagem com Medição de Torque), o DMT
(Dilatometer Marchetti Test) e os pressiômetros. Quando você está
preocupado com recalque, por exemplo, é mais do que obrigatório
fazer um pressiômetro ou dilatômetro. Há ainda o SPT automático,
que está sendo normatizado. (FALCONI, 2013).
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5.1.2 Ensaios SPT e SPT-T

No Brasil, o ensaio mais utilizado para se conhecer o solo e se iniciar um
projeto de fundações, é conhecido como SPT, sigla de Standard Penetration Test. O
SPT é um ensaio cujos resultados são sistematicamente utilizados, constituindo-se
em uma medida de resistência dinâmica conjugada a uma sondagem de simples
reconhecimento, segundo Schnaid e Odebrecht (2012).
A Figura 6 mostra um equipamento de sondagem SPT.
Figura 6 - Desenho do equipamento de
sondagem.

Fonte: Schnaid e Odebrecht (2012).

A sondagem a percussão, segundo Delatim (2013, p. 39):
[...] é um método de investigação de solo cujo avanço da perfuração
é feito por meio de trado ou de lavagem, sendo utilizada a cravação
de um amostrador para a medida de índices de resistência à
penetração, obtenção de amostras, determinação do nível d’água e
execução de vários ensaios in situ. É possível, ainda, no final do
ensaio à penetração, medir o torque para ruptura da amostra e
instalar instrumentação.
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No Brasil a normalização do ensaio existe, porém Schnaid e Odebrecht
(2012) observam que existem procedimentos regionais não padronizados e
equipamentos diferentes. Os equipamentos utilizados podem ser divididos em:
a) Amostrador;
b) Hastes;
c) Martelo;
d) Tripé ou Torre;
e) Cabeça de bater;
f)

Conjunto de perfuração.

O amostrador pode ser visto na Figura 7 a seguir:
Figura 7 - Imagem de amostrador.

Fonte: Schnaid e Odebrecht (2012).

Trata-se de uma sondagem com perfurações verticais no solo através de um
trado, obtendo-se amostras desse solo oriundas da execução dos furos, conhecida
como sondagem à percussão. Na sequência da operação pode-se obter o nível da
água, denominado como NA, cuja determinação final deve ser acompanhada
através do tempo de observação. Essa informação é importantíssima pois influi
diretamente na definição da forma e tipo de fundação a ser projetada e realizada.
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Através de novos segmentos a sondagem continua para se coletar amostras
de solo para exames imediatos. Outras amostras são retiradas de metro em metro
para a caracterização no laboratório. É realizado através da queda de um peso.
Com as amostras obtidas a cada metro até a profundidade de
interesse, podemos identificar as camadas do maciço (tipo de solo e
espessura) presentes ao longo do furo de sondagem. Com dois ou
mais furos, obtemos os chamados perfis do subsolo, muito úteis para
o projeto de fundações. (CINTRA et al., 2013, p. 19).

Através de uma medida indireta, ou seja, de uma relação do número de
golpes para a cravação do amostrador, obtém-se a resistência do solo, e assim
pode-se concluir que se trata de um ensaio de penetração dinâmica.
Depois de obtidos os valores dos números de golpes para a cravação de 45
cm do amostrador (15 em 15 cm) define-se o Índice de Resistência à Penetração (N
spt) com sendo: Nspt = N2 + N3 , que é a soma do número dos golpes nos últimos
30 cm do amostrador. Geralmente utilizado como número inteiro arredondado.
Como trata-se de ensaio manual e realizado por muitas empresas
especializadas de maneira diferente, apesar de ser um ensaio normatizado, há
necessidade de uma análise bem detalhada dos resultados obtidos.
Sobre as vantagens obtidas através dele, manifestam-se Schnaid e
Odebrecht (2012), que em relação aos outros podem ser elencados a simplicidade
do equipamento, custo baixo e obtenção de valores numéricos que podem ser
relacionados diretamente com regras empíricas de projeto.
Apesar das críticas pertinentes que são continuamente feitas à
diversidade de procedimentos utilizados para a execução do ensaio e
à pouca racionalidade de alguns dos métodos de uso e interpretação,
esse é o processo dominante ainda utilizado na prática de
Engenharia de Fundações. (SCHNAID; ODEBRECHT, 2012, p. 24).

Deverão estar identificadas pelas letras SP as sondagens a percussão, sendo
que para cada obra, independente de local, fase ou objetivo da sondagem, o número
indicativo deverá ser crescente, e sendo necessário mais de um furo no mesmo
local, deverá ser acrescido as letras A,B,C etc., de acordo com Delatim (2013, p. 39).
Segundo Quaresma et al. (2002, p. 119) pretende-se conhecer, pela
sondagem, o tipo de solo atravessado através da amostra retirada, a cada metro; a
resistência (N) à cravação do amostrador padrão e a posição do nível de água.
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Cintra et al. (2013, p. 23) opinam que o ensaio SPT consegue sondar maciço
de solos mesmo empregando um equipamento rústico, com retirada de amostras de
solo deformadas, determinar o nível d’água e obter medidas indiretas em diferentes
camadas. Entendem que a sondagem deve sofrer modernizações, principalmente a
mecanização do ensaio. O ensaio é normalizado pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas (2001) através da NBR 6484, que prescreve o método de
execução das sondagens de simples reconhecimento de solos com SPT.
O SPT-T é o mesmo ensaio com a associação do torque, aplicado através da
instalação de um torquímetro na parte superior da haste, com finalidade de fornecer
um dado adicional à resistência à penetração, de acordo Schnaid e Odebrecht
(2012). Cintra et al. (2013, p. 22) citam que algumas empresas executam esse
ensaio no Brasil e que seus resultados tem sido utilizados por projetistas de
fundações, porém ainda não sendo uma prática corrente. A Figura 8 a seguir mostra
o esquema do torquímetro.
Figura 8 - Torquímetro para ensaio SPT-T.

Fonte: Schnaid e Odebrecht (2012).

Os resultados dos ensaios de SPT são apresentados em planilha, com
descrição das características do solo, profundidade do nível de água, número de
golpes necessários para penetração do amostrador padrão a cada profundidade,
cota e localização do furo de sondagem. No ANEXO A apresenta-se um modelo de
perfil individual de sondagem a percussão..
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5.2 Falhas na etapa de investigação do subsolo

Tal qual a uma investigação de subsolo falha ou ineficiente, ou uma má
interpretação dos resultados dos ensaios, os mesmos Milititsky, Consoli e Schnaid
(2015, p. 29) consideram a ausência de investigação do subsolo, seja por motivo
econômico ou outro qualquer como “uma prática inaceitável”, já que existe uma
normalização que rege o assunto, e que o conhecimento acumulado até hoje sobre
solos sugere que a investigação é prática necessária. Afirmam que “[...] em mais de
80% dos casos de mau desempenho de fundações de obras pequenas e médias, a
ausência completa de investigação é o motivo de adoção de solução inadequada." O
Quadro 1 mostra essas ocorrências:
Quadro 1 - Problemas típicos decorrentes de ausência de investigações para os diferentes
tipos de fundações.
TIPO DE
FUNDAÇÃO

PROBLEMAS TÍPICOS DECORRENTES

Tensões de contato excessivas, incompatíveis com as reais características do solo,
resultando em recalques inadmissíveis ou ruptura
Fundações em solos/aterros heterogêneos, provocando recalques diferenciais
Fundações
Diretas

Fundações sobre solos compressíveis sem estudos de recalque, resultando grandes
deformações
Fundações apoiadas em materiais de comportamento muito diferente, sem junta,
ocasionando aparecimento de recalques diferenciais
Fundações apoiadas em crosta dura sobre solos moles, sem análise de recalques,
ocasionando a ruptura ou grande deslocamentos de fundações

Estacas de tipo inadequado ao subsolo, resultando mau comportamento
Geometria inadequada, comprimento ou diâmetro inferiores aos necessários
Fundações
profundas

Estacas apoiadas em camadas resistentes sobre solos moles, com recalques
incompatíveis com a obra
Ocorrência de atrito negativo não previsto, reduzindo a carga admissível nominal adotada
para a estaca

Fonte: Milititsky, Consoli e Schnaid (2015).

Os autores alertam que decorre de uma investigação deficiente os casos de
realização de números insuficientes de ensaios, áreas não investigadas ou que
possuem

subsolo

com

características

variáveis,

profundidade

insuficiente,

propriedades de comportamento não determinadas devido limitação do ensaio,
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variação de propriedades, anomalias ou situação não definida, ficando impossível a
identificação dos aspectos essenciais para que se execute um projeto adequado.
Quanto a ocorrência de falhas na investigação do subsolo que possam comprometer
parâmetros de projetos afirmam que, entre outros, são comuns:
a) Erros na localização da obra, com a execução feita em outro local;
b) Localização incompleta;
c) Procedimentos e ensaios não padronizados ou indevidos;
d) Equipamentos errados;
e) Falta de nivelamento dos furos em relação à referência;
f)

Má descrição do tipo do solo.

Ainda, citam procedimentos fraudulentos na apresentação de resultados,
como a multiplicação de furos de sondagem, podendo a presença do fiscalizador
tornar a sondagem um processo confiável. Esses, podem ocasionar problemas no
projeto e na execução das fundações. Os autores ainda elencam: diferença no
comprimento das estacas, negas em profundidades diferentes das do projeto,
ocorrência de rochas, tipos e espessuras de solo não descritas, erros na definição
do nível d`água etc.
Pode-se considerar que esses fatos decorrem da contratação desses serviços
pelo menor preço.
Para se evitar tais erros é recomendável a contratação

de empresas

idôneas, ensaios com equipamentos calibrados e com procedimentos de norma
realizados por pessoal técnico, além do acompanhamento dos trabalhos por parte
dos contratantes, uma fiscalização durante os ensaios, o que nem sempre é
possível, principalmente pela logística da área de engenharia dos órgãos públicos.
Também é necessário que o planejamento de um programa de investigação
seja concebido por um profissional com conhecimento geotécnico com experiência.
O uso de diferentes métodos e ensaios, tanto de campo como de laboratório,
usados de forma racional, também é uma prática recomendável.
Sobre problemas nas sondagens, Falconi (2013) coloca :
O grande problema são as sondagens mal feitas, mal cuidadas, sem
cota e, às vezes, feitas por pessoas inexperientes. As informações
precisam ser bastante confiáveis, mas elas nem sempre são. Os
profissionais devem ser treinados para dar respostas adequadas,
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entender a importância do que fazem e conhecer os procedimentos
indispensáveis para uma sondagem. (FALCONI, 2013).

Nesse ponto é importante destacar que a legislação pertinente às obras
públicas, para a contratação, a Lei nº 8666/1993, em seu art. 6º, IX, traz a definição
de projeto básico:
[...] conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de
precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo
de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas
indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a
definição dos métodos e do prazo de execução (BRASIL, 1993).

Podemos considerar em face da lei citada que o ideal seria que os estudos
geotécnicos fossem incluídos como “estudos técnicos preliminares”. Trata-se de uma
providência que traria grandes melhorias.
No caso de prefeituras, alguns estudos mais simples são executados
anteriormente à fase licitatória, não descartando porém, o aprofundamento para
melhor caracterizar o solo em estudo. Essa foi uma constatação nas prefeituras
estudadas.
Tal procedimento pode ser imputado ao conhecimento dos solos da cidade
por experiência acumulada, uso de sondagens próximas ao local das obras, o que
não parece ser a melhor solução para todos os municípios, conforme se pode
observar em orientações técnicas do Instituto Brasileiro de Auditorias de Obras
Públicas (IBRAOP), que descreve detalhadamente o conceito de projeto básico,
incluindo aí a descrição das características do solo e perfil geológico do terreno.
A Orientação Técnica 001/2006, segundo o Instituto Brasileiro de Auditorias
de Obras Públicas (2016) "[...] visa uniformizar o entendimento quanto à definição de
Projeto Básico especificada na Lei Federal 8.666/1993 e alterações posteriores".
O Quadro 2 (parcial) a seguir relaciona os elementos técnicos de um projeto
básico para obras públicas de edificações.
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Quadro 2 - Projeto básico – Edificações IBRAOP.
Especialidade
Levantamento topográfico

Elemento
Desenho

Conteúdo
•Levantamento plani-altimétrico

Sondagem

Desenho

• Locação dos furos

Memorial

• Descrição das características do solo
• Perfil geológico do terreno.
• Situação
• Implantação com níveis
• Plantas baixas e de cobertura
• Cortes e elevações
• Detalhes (que possam influir no valor do orçamento)
•Indicação de elementos existentes, a demolir e a
executar, em caso de reforma e/ou ampliação.
• Materiais, equipamentos, elementos, componentes e
sistemas construtivos

Projeto arquitetônico

Desenho

Especificação
Projeto de terraplanagem

Desenho

Memorial

Projeto de Fundações

• Implantação com indicação dos níveis originais e dos
níveis propostos;
• Perfil longitudinal e seções transversais tipo com
indicação da situação original e da proposta e definição
de taludes e contenção de terra.
• Cálculo de volume de corte e aterro/Quadro Resumo
Corte/Aterro

Especificação

• Materiais de aterro

Desenho

• Locação, características e dimensões dos
elementos de fundação.

Memorial

• Método construtivo;
• Cálculo de dimensionamento

Fonte: Instituto Brasileiro de Auditorias de Obras Públicas (2016). (Parcial)

Baseado nessas considerações, tem-se como prioridade, dentro do processo
de estudo para projeto de uma obra pública, a execução de sondagens ou outros
estudos, de modo a caracterizar precisamente o solo a ser considerado.
A interpretação inadequada de resultados com a adoção de valores errôneos
é um fator de importância. Nesse âmbito pode-se adotar conselho dos especialistas:
“Em obras de maior porte e/ou complexidade, faz-se necessário o cruzamento
de dados provenientes de ensaios de campo e laboratório para aumentar a
confiabilidade das previsões de projeto". (MILITITSKY; CONSOLI; SCHNAID, 2015,
p. 34).
Deve ser dispensada atenção especial para que as investigações não
mascarem resultados, em função de ocorrências menos comuns, mas de grande
efeito, denominado de “casos especiais”. Os autores citam casos de presença de
vegetação, solos expansíveis e colapsíveis, ou em adensamento, matacões,
materiais cársticos e regiões de mineração, ou a subsidência devido extração de
água ou combustíveis fósseis do subsolo.
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O programa complementar que os autores se referem é pouco utilizado, pela
tradição de se utilizar somente o SPT. Neste estudo não se identificou a ocorrência
desses casos, mas eles devem ser observados, considerando a variabilidade do
solo de cada região. Conforme Albiero e Cintra (1998), os solos colapsíveis ocorrem
em boa parte do estado de São Paulo, no Brasil e no mundo.
Caracterizam-se por apresentar colapso em resposta à infiltração de
água, sob carga constante, ou seja, um recalque adicional brusco e
elevado. Em consequência, fundações executadas em solos
colapsíveis podem se comportar satisfatoriamente por algum tempo,
mas bruscamente sofrem um recalque diferencial considerável, por
causa do aparecimento acidental de uma fonte de água que passa a
inundar o solo [...] (ALBIERO; CINTRA, 1998, p. 320-321).

Ferreira et al. (1989, apud ALBIERO; CINTRA, 1998, p. 321) colocam, "[...] os
solos colapsíveis são representados geralmente por alúvios, colúvios e até solos
residuais que passaram por uma intensa lixiviação". No estado de São Paulo a argila
porosa vermelha da cidade de São Paulo e o sedimento cenozóico que ocorre no
interior. A Figura 9 mostra o mapa com a localização de solos colapsíveis no Brasil.
Figura 9 - Mapa dos solos colapsíveis no Brasil.

Fonte: Modificado de Ferreira et al.1989 (apud ALBIERO; CINTRA, 1998, p. 321).

Não se deve descartar no solo da região em estudo, a presença de matacões
no maciço. As ocorrências desses matacões estão distribuídas em toda a região,
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com maiores incidências na região sul. Quanto aos colapsíveis, podem ocorrer em
camadas superficiais algumas argilas porosas.

5.3 Recomendações para a etapa de estudos geotécnicos

Recomenda-se que haja um parecer prévio de um consultor de fundações,
conhecedor da região e das características geológicas particulares daquele subsolo;
que poderá indicar o tipo de sondagem, a localização dos seus pontos e as outras
exigências desse ensaio. (BERNARDI, 1998 apud THOMAZ, 2001, p. 100).
Thomaz (2001, p.100-101), faz recomendações para as investigações:
•

não economizar no número e profundidade das sondagens; os custos são
muito menores comparados com o custo da obra e a responsabilidade;

•

em terrenos com ocorrência de pedregulho ou

rocha, substituir

sondagem a trado por sondagem rotativa;
•

adotar mesmo RN dos projetos, prover coordenadas e cota de cada ponto
de sondagem, não localizar RN em locais sujeito a cortes ou aterros, em
locais sujeito ao acesso de veículos (meio-fio, calçada);

•

sempre prever

ensaios SPT com torque (SPT-T), para detecção de

pedregulhos ou matacões, auxiliando o projetista no estabelecimento dos
parâmetros de resistência e deformabilidade das camadas;
•

no caso de dúvidas sobre horizonte de camadas ou natureza do solo
(solos colapsíveis principalmente), nível do lençol ou intensidade da
pressão neutra, recorrer a ensaios complementares (in situ ou em
laboratório): granulometria, ensaios triaxiais, Cone Penetration Test CPT, piezocone, ensaios de palheta, dilatômetro;

•

observar as condições de manutenção dos equipamentos de sondagem e
a forma de operação do ensaio.

Niyama (2015) trata essa fase de fundação como a de maior imprevisibilidade
(custo e prazo), com maiores surpresas, devidas à natureza do solo, com sondagens
SPT sem qualidade, podendo comprometer o projeto e a execução das fundações.
Mais do que ratificar a importância das investigações de subsolo e sua
relação direta com a análise e projeto, a assertiva de Thomaz (2001, p. 100)
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corrobora com o presente trabalho no tocante à necessidade do acompanhamento
da etapa pelo contratante ou fiscalizador do contratante: "O bom projeto de
fundações passa necessariamente por um bom plano de investigações geotécnicas”.
A legislação preconiza seja feita a contratação anteriormente à licitação das
obras públicas, para se evitar problemas com relação ao orçamento e execução.
Milititsky, Consoli e Schnaid (2015) observam que a abrangência e o custo de
um programa de investigação do subsolo é proporcional ao valor e a complexidade
da obra iniciando pelo que denomina de “estudo de escritório” (desk studies).
Nesta etapa, os dados hidrogeológicos, pedológicos,
geotécnicos, conhecimentos regionais etc. são coletados e
comparados, buscando identificar as possíveis condições do
local de implantação da obra. As características específicas
de cada problema devem definir a abrangência do programa
preliminar, do complementar, e a eventual necessidade de um
programa especial de ensaios geotécnicos. (MILITITSKY;
CONSOLI; SCHNAID, 2015, p. 105).

Botelho (2015) propõe que antes de iniciar uma obra é necessária uma
inspeção no local para se verificar o nível d’água, as obras vizinhas, se existe
aterros mal feitos, existência de rochas etc.
Assim, melhorias podem ser conseguidas, conforme Milititsky (2013), através
do entendimentos de todos os envolvidos que a sondagem se constitui num ensaio,
devendo ser executado por técnicos treinados, com equipamento padrão e
calibrado, além da formação de técnicos para realização desses ensaios, conjugado
com planejamento do programa de investigação anteriormente ao inicio dos projetos,
além do incentivo à disseminação da cultura de realização de ensaios especiais.
O Quadro 3 a seguir relaciona as causas referentes às investigações.
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Quadro 3 - Causas de patologias relacionadas às investigações geotécnicas.
INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS

Desenho

Causas relacionadas às investigações
geotécnicas

Procedimentos e
providências para evitar a
ocorrência

Erros de planejamento do programa de
investigação geotécnica

Planejamento executado por
profissional com conhecimento
geotécnico

Ausência de investigação do sub-solo: falta
de programa de ensaios, falta de número
mínimo e de profundidade de sondagens

Investigação
insuficiente:
número
insuficiente, profundidade insuficiente,
propriedades não determinadas, situações
com grande variação de propriedades

Investigação com falhas: local errado,
incompleto,
procedimentos
indevidos,
ensaio não padronizado, equipamento
defeituoso, falta de nivelamento em relação
à referência,, má descrição do tipo de solo.
Procedimentos fraudulentos

Interpretação inadequada dos dados das
investigações:
adoção
valores
não
representativos, ausência de identificação
de problemas

Influência de vegetação, solos colapsíveis,
expansíveis, materiais cársticos, matacões,
ou mineração.Subsidência por extração de
água ou fósseis

Falta de acompanhamento de fiscalização
do contratante

Fonte: Elaborado pelo autor.

Necessidade da execução dos
ensaios
previstos
no
planejamento

Execução correta
Fiscalização
e
acompanhamento da execução
em campo
Contratação de empresa idônea
Execução correta
Fiscalização
e
acompanhamento da execução
em campo
Contratação de empresa idônea

Execução correta
Fiscalização
e
acompanhamento da execução
em campo
Contratação de empresa idônea
Ensaios específicos
Cruzamento de ensaios de
campo e laboratório
Planejamento executado por
profissional com conhecimentos
geotécnicos
Execução
de
ensaios detalhada
Cruzamento de ensaios de
campo e laboratório
Fiscalização
e
acompanhamento rigoroso da
execução em campo
Fiscalização
e
acompanhamento rigoroso da
execução em campo
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6 EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES E PATOLOGIAS

A complexidade de um sistema de fundação é notória. Exige conhecimentos
do solo devido as variações de seus tipos e propriedades, ocorrência de água, as
solicitações a que estará sujeito, incertezas de cálculos, requerendo especialmente
uma execução correta, além de outros cuidados. Patologias poderão surgir,
resultantes de diversas causas, algumas de difícil caracterização.

6.1 Patologia e Vícios Construtivos das Fundações

O termo Patologia pode ser traduzido como um ramo da Medicina cujo
objetivo é o conhecimento da origem, dos sintomas e da natureza das doenças.
Composta da palavra grega pathos = doença e logos = estudo.
Patologia das Construções pode então ser a Ciência ou o ramo da
Engenharia que estuda a origem e os sintomas das “doenças” na área da
construção civil, assim como as medidas para a prevenção e o tratamento para a
recuperação de tais “doenças”.
Conforme definição da norma NBR 13752:1996 - Perícias de engenharia na
construção civil, em seu item 3.75, vícios são as anomalias que afetam o
desempenho de produtos ou serviços, ou os tornam inadequados aos fins a que se
destinam, causando transtornos ou prejuízos materiais ao consumidor. Podem
decorrer de falha do projeto, ou da execução, ou ainda da informação defeituosa
sobre sua utilização ou manutenção. Os problemas patológicos podem ser
entendidos, de forma análoga, como vícios e defeitos construtivos (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1996).

As patologias das fundações estão relacionadas a inúmeros fatores, alguns
de difícil descrição, como recalques diferenciais, recalques totais, rotações relativas,
distorções angulares, deflexões, entre outros.
O efeito dos movimentos das fundações, para Milititsky, Consoli e Schnaid
(2015), se manifesta com a aparecimento de fissuras em elementos estruturais, cuja
definição e identificação desses movimentos a partir dessas fissuras é bastante
complexa, pois entram aí efeitos combinados além dos deslocamentos, detalhes de
vinculação, entre outros.
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Este trabalho analisa patologias ocorridas em fundações de obras públicas,
através de dados obtidos nas prefeituras da região, nos últimos anos.
Saes (2004) considera o significado de Patologia, na Engenharia de
Fundações, como o ramo que estuda as origens, os sintomas e a natureza
relacionados ao mau desempenho de uma fundação. Quanto às causas, completa
Saes (2004, p. 53) “Se é difícil por falta de informações determinar a incidência de
casos de insucessos muito mais difícil é determinar suas causas e origens.”
Trata-se de um ramo de engenharia de pouco interesse no Brasil, pois é
incomum divulgação de insucessos e maus desempenhos de fundações, por
investidores, projetistas, consultores e executores, complementa Saes (2004).
O autor distribui as origens e causas desses problemas, quando excluídas as
situações de alteração de uso da edificação, rebaixamento do N.A., choques de
veículos, entre outros, no Gráfico 2 mostrado a seguir:
Gráfico 2 - Origens e causas de patologias.

Origens e causas (%)

22,1
48,1
28,8

Investigação do
sub-solo
Análise e projeto
Execução

Fonte: Adaptado pelo autor de Saes (2004).

Saes comenta que o item execução deve estar subavaliado em função dos
problemas surgirem no decorrer da obra, corrigidas ainda nessa etapa. No entender
de Saes os ítens investigação de subsolo e análise/projeto fazem parte de um único
grupo.
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Milititsky, Consoli e Schnaid (2015) destacam que patologias em obras civis
são observadas e reportadas frequentemente no Brasil e no exterior, citando como
exemplos clássicos os edifícios em Santos, Cidade do México e a Torre de Pisa,
Itália. A Fotografia 2 mostra o exemplo na cidade de Santos.
Fotografia 2 - Edifício em Santos com forte inclinação.

Fonte: Milititsky, Consoli e Schnaid (2015).

Sobre patologias em obras civis, Thomaz (2001, p. I-19) coloca que "patologia
e qualidade na construção" cada vez mais assumem importância maior, tornando-se
inaceitáveis os prejuízos decorrentes desses problemas. Observa que economias
com sistemas de fundações que induzem excessivas pressões no solo,
superestruturas demasiadamente flexíveis, alvenarias delgadas, originam problemas
e consequentemente prejuízos consideráveis.
"As patologias são decorrentes das incertezas e riscos inerentes à construção
e vida útil das fundações". (MILITITSKY; CONSOLI; SCHNAID, 2015, p. 10).
Outra colocação é feita por Thomaz (2001, p. I-25) constatando que
engenheiros especialistas em projetos de fundações em geral não dominam
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comportamentos de alvenarias, assim como acontece com calculistas de estrutura
com relação às impermeabilizações, completando que patologias surgem nas
interfaces entre os elementos distintos da edificação.
É fato que uma grande parte dos elementos estruturais são executados em
concreto, também na fundação esse é o material largamente empregado, apesar de
toda a variedade de tipos existentes. Relacionando com o objeto do estudo, a
maioria das fundações das edificações foi executada em concreto. Devido o uso
desse material necessitar de conhecimento prévio e controle específico, existe
necessidade do conhecimento da tecnologia do concreto em engenharia de
fundações: no dimensionamento, no desempenho e durabilidade, na execução, na
dosagem e controle. (HELENE; GARCIA; SBRIGHI NETO, 2004, p. 553).
Para Helene, Garcia e Sbrighi Neto (2004, p. 554), patologia das fundações é
o estudo dos problemas desses elementos estruturais decorrentes da dosagem do
concreto, incluindo produção e lançamento.
[...] No entanto, por se tratarem de parte fundamental da estrutura
das construções, qualquer falha nestes componentes pode resultar
em diversos problemas, desde pequenas fissuras em argamassas e
alvenarias, até mesmo o colapso parcial ou total da obra.

Salientando a prevenção das patologias das fundações, Helene, Garcia e
Sbrighi Neto (2004, p. 555) afirmam que ela pode ser entendida como a ciência que
procura entender e estudar suas origens, suas causas, suas manifestações e o
mecanismo principal de deterioração.
Sobre as soluções para esses problemas, Milititsky, Consoli e Schnaid (2015)
avaliam ser a identificação das causas a etapa mais complexa:
Verificando-se o comportamento inadequado das fundações de uma
estrutura qualquer, a solução do problema requer, essencialmente, a
identificação das causas do insucesso no processo de transferência
de carga da estrutura para o solo, que é o meio responsável pelo
funcionamento adequado da fundação. (MILITITSKY; CONSOLI;
SCHNAID, 2015, p. 12).

Com relação à classificação dos problemas patológicos das fundações
manifestam-se Helene, Garcia e Sbrighi Neto (2004) que é comum a classificação
segundo sua origem, nas etapas de projeto, construção ou uso, conforme a seguir:
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a) problemas devido às falhas no projeto: falhas no dimensionamento,
tipo inadequado de fundação, falha na investigação do subsolo etc.;
b) problemas devido às falhas de execução: não obediência de projeto;
falhas na concretagem; limpeza das fôrmas; presença de água;
excesso/falta de energia de cravação, desaprumos/excentricidades etc.;
c) problemas devido à má qualidade dos materiais utilizados na etapa
de execução: especificação, utilização de materiais inadequados;
d) problemas devidos a fatores externos (etapa de uso): teor de umidade
do solo; escavações em vizinhos; vibrações; agentes agressivos etc.;
e) problemas devido à mudança de uso da edificação: carregamentos
não previstos; execução de ampliações, etc.

Os mesmos autores apresentam um quadro resumido de problemas de
fundações relacionadas ao concreto (Quadro 4).
Quadro 4 - Resumo dos principais problemas de fundações referentes ao concreto.
Origem

Etapa de
execução

Etapa de
execução
materiais

Fatores
externos

Riscos potenciais
- Má concretagem ou inadequado adensamento do concreto: podem levar a existência de ninhos
de concretagem, reduzindo a capacidade portante e provocando recalques, bem como permitindo
o ingresso de agentes agressivos;
- Má dosagem do concreto resultando em um material inadequado; pode resultar em segregação
e/ou exsudação do concreto, baixa resistência mecânica, porosidade excessiva;
- Erro na locação de armaduras, falta de espaçadores: pode resultar em cobrimento inadequado;
- Falta de rigidez das armaduras; pode resultar na flambagem das armaduras e perda de
espessura mínima de cobrimento;
- Excesso de armaduras e insuficiente trabalhabilidade do concreto: pode resultar na redução da
seção do fuste devido a ninhos de concretagem;
-Procedimento inadequado de concretagem: pode provocar desmoronamento de parte da
escavação que se mistura com o concreto, tornando a fundação menos resistente; o choque do
concreto com as armaduras pode provocar segregação;
- Uso de formas inadequadas, cura inadequada e dosagem inadequada : no caso de estacas prémoldadas pode resultar em retração e consequente fissuração resultando em perda de
capacidade portante e/ou facilitando posteriormente o ingresso de agentes agressivos;
- Uso de materiais de baixa qualidade: resulta em concreto com características inadequadas;
- Uso de areia contaminada: reações expansivas deletérias no concreto (sulfatos) e/ou corrosão
das armaduras de fundação (cloretos);
- Uso de agregados reativos: risco de expansão por reação álcali-agregado;
- Uso de água contaminada (água do mar, águas salobras) : pode prejudicar a pega, o
endurecimento e a resistência do concreto, bem como pode provocar a corrosão das armaduras;
- Ataques por agentes agressivos: expansão provocada por sulfatos e/ou corrosão das armaduras
provocadas por cloretos.

Fonte: Helene, Garcia e Sbrighi Neto (2004).
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Thomaz (2001) enfatiza as inúmeras inter-relações entre elementos da
construção, mas chama a atenção para pouca bibliografia sobre interações solo x
estruturas, estrutura x alvenaria etc.
Assim sendo, numa análise inicial já se podem elencar inúmeros riscos que
estão sujeitas a concepção e execução de uma obra de fundação.
Os problemas patológicos em fundações podem ocorrer em diversas etapas.
Milititsky, Consoli e Schnaid (2015, p.4) enfocam essas fases, seja na caracterização
dos comportamentos do solo, na análise e projeto, na execução, na pós-conclusão e
nos materiais, devido à degradação, dependendo, assim, de variados aspectos.
Uma fundação é o resultado da necessidade de transmissão de
cargas ao solo pela construção de uma estrutura. Seu
comportamento a longo prazo pode ser afetado por inúmeros fatores,
iniciando por aqueles decorrentes do projeto propriamente dito, que
envolve conhecimento do solo, passando pelos procedimentos
construtivos e finalizando por efeitos de acontecimentos pósimplantação, incluindo sua possível degradação. (MILITITSKY;
CONSOLI; SCHNAID, 2015, p. 9).

Thomaz (2001) observa que a interação solo x estrutura ganha cada vez mais
importância, e que os problemas mais comuns são os recalques diferenciais das
fundações causadores de fissuras e rompimentos em tubulações.
Velloso e Lopes (2010) endossam que toda fundação sofre deslocamentos
verticais, horizontais ou rotacionais, em consequência das solicitações a que é
submetida, e que esses deslocamentos resultam da interação solo x estrutura.
Quando os valores desses deslocamentos ultrapassam limites, pode acontecer o
colapso da estrutura pelo surgimento de esforços além dos dimensionados.
Existem múltiplas causas relacionadas aos danos provocados pelas
fundações. De um modo geral, considera Gotlieb (1998, p. 472):
a) Ausência, insuficiência ou má qualidade das investigações geotécnicas;
b) Má interpretação dos resultados da investigação geotécnica;
c) Avaliação errônea dos valores dos esforços provenientes da estrutura;
d) Adoção inadequada da tensão admissível do solo ou da cota de apoio;
e) Modelos inconvenientes de cálculo;
f)

Má execução por imperícia ou má-fé da mão de obra, sequência
construtiva inadequada, má qualidade dos materiais etc.;
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g) Influências externas de escavações ou deslizamentos, agressividade
ambiental, enchentes, construções vizinhas etc.;
h) Modificação no carregamento devido à mudança na utilização da
estrutura, como no caso de armazenamento de produtos pesados; e
i)

Ampliação e/ou acréscimo de andares.

Para Thomaz (2001), recalques e acidentes em fundações decorrem de:

a) insuficiência de levantamentos, sondagens /ensaios, desconsiderando-se
heterogeneidade dos solos, fossas, entulhos, aterros, N.A, crateras etc.;
b) recalques de fundações em cortes e aterros ou aterros mal executados;
c) incorreções em sondagens, principalmente com ensaios SPT;
d) recalques por terra solta ou lama em bases de estacas escavadas;
e) recalques por desconfinamento dos solos em obras vizinhas;
f)

presença ou entrada de água nas fundações;

g) instabilização de taludes, por falta de compactação ou proteção;
h) ruptura por flambagem de estaca mista aço/concreto (desconfinamento);
i)

ruptura de estaca por flambagem em escavação incorreta;

j)

ruptura ou recalques por presença de matacões.

Relacionam-se entre outras, as falhas oriundas de projeto e cálculo, falhas na
etapa de execução, mudanças no solo por rebaixamento do lençol freático etc.
Dentre essas inúmeras causas, uma que está intimamente ligada à função do
fiscalizador de uma obra pública é com relação à etapa de execução dos elementos
de fundação rasa ou de fundação profunda.
Milititsky, Consoli e Schnaid (2015) consideram a fundação um elemento de
transição estrutura x solo, seu comportamento se relaciona diretamente com o
carregamento do solo, ou às vezes com deformações ou variações volumétricas dos
solos do tipo expansíveis ou colapsíveis.
A Figura 10 a seguir apresenta as relações.
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Figura 10 - Fluxograma das etapas de projeto e possíveis causas de patologias.
Capacidade de carga

Conceitos básicos
da mecânica dos

Recalques: efeitos e
valores admissíveis

solos
Patologia de
fundações

Comportamento do solo
Interação solo x estrutura

Ausência
Falha ou insuficiência

Análise e cálculo
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Especificações construtivas

Investigação do subsolo

Análise e projeto

Execução

Eventos pós-conclusão

Tipo de Fundação:

Alteração de uso e carregamento

superficiais e profundas

Movimentos de massa: fatores externos
Vibrações e choque
Degradação

Fonte: Modificado de Milititsky, Consoli e Schnaid (2015).

6.1.1 Causas relacionadas à execução das fundações

Milititsky, Consoli e Schnaid (2015) são categóricos ao afirmar que as falhas
relacionadas à etapa de execução constituem o segundo maior responsável pelos
problemas referentes ao comportamento das fundações.
[...] O sucesso na concepção e construção de uma fundação
depende não somente de uma caracterização conveniente das
condições do subsolo, de cálculo e projeto adequados da solução a
implantar, mas também de especificações precisas e detalhadas de
materiais e procedimentos 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. (MILITITSKY; CONSOLI; SCHNAID,
2015, p. 105).
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Tal afirmativa leva a concluir que não só um projeto bem elaborado da
solução adotada na concepção, mas investigações do subsolo bem realizadas e os
procedimentos de execução acompanhadas por fiscalização rigorosa levam à
conformidade da obra de fundação dentro dos requisitos necessários.
Mesmo no caso de contratação de empresas especializadas para a
execução de fundações, é sempre necessário fiscalizar a execução,
com registro de todos os dados relevantes, para informar ao
projetista das reais condições executivas, verificar a conformidade
com as especificações de normas vigentes (ABNT NBR 6122/ Projeto e Execução de Fundações) e da boa prática, além de
preservar as informações das fundações efetivamente construídas
para eventuais necessidades futuras. (MILITITSKY; CONSOLI;
SCHNAID, 2015, p. 105).

A colocação dos autores é primordial para a contribuição que este trabalho
pretende proporcionar, pois mesmo sendo responsabilidade da empresa executora,
uma fiscalização pode reunir formas de controle e informações visando melhorias.
A prática da execução de fundações possui inúmeras referências, tanto
nacionais como internacionais, devendo, portanto, ser parte integrante na
materialização dessa etapa. Os mesmos especialistas recomendam especificações
detalhadas dos materiais a serem empregados, uso de processos construtivos e de
equipamentos apropriados, executores competentes e com experiência, pois,
negligenciar qualquer desses pontos pode trazer consequências dispendiosas.
Também deixam explícito que em alguns casos especiais há necessidade de
ensaios complementares nas fundações para comprovar sua adequação e
segurança, através de ensaios de integridade e provas de carga. Esta
recomendação deve ser considerada, quando não se tiver certeza da adequação da
fundação recém executada, e para isso existem ensaios específicos para cada caso.
Particularmente, no caso de obras públicas, são executadas por empresas
construtoras habilitadas nas etapas de licitação, de acordo com Lei nº 8666/1993, e
mais recentemente através do Regime Diferenciado de Contratações Públicas.
Após o início das obras, as empresas executoras contratam as empresas
especializadas em fundações, principalmente as profundas. Para o caso de
fundações rasas, muitas vezes são executadas pela própria construtora, devido seu
processo ser mais simples, não necessitando de grandes equipamentos.
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Para as empresas contratadas, são comuns as situações, segundo Saes
(2004, p. 54-55): orçamentos rápidos, demora na negociação e início da obra com
urgência, canteiro inacabado, orçamentos incompletos, etc.
Na maioria dos casos, a licitação de obras públicas é desenvolvida na
modalidade “menor preço”. Assim, as situações elencadas podem trazer inúmeros
inconvenientes ao resultado final da obra.
Saes (2004, p. 55) ainda completa que nesses o projeto básico necessário
para a licitação “[...] pouco tem a ver com a realidade da obra a ser executada
principalmente no que se refere as fundações e serviços geotécnicos”.
Com a instituição do Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC
Lei 12.462 de 4 agosto 2011, na execução indireta de obras e serviços de
engenharia, são admitidos outros regimes, como a empreitada integral e a
contratação integrada, podendo vir a minimizar esses problemas.
Pode-se então considerar que o problema tende a se agravar se não foram
tomadas devidas precauções, incluso entre elas a fiscalização da execução, sem
desmerecimento de nenhuma das outras etapas.
O conhecimento de todas as possibilidades de problemas deve
permitir uma ação mais qualificada dos diferentes atores
intervenientes na vida das fundações, desde os profissionais
participantes das etapas de investigação, projeto, contratação,
fornecimento de materiais, execução e fiscalização do trabalho, [...]
MILITITISKY; CONSOLI; SCHNAID, 2015, p. 12).

6.2 Execução das fundações

A etapa de execução de fundações é uma das mais importantes, e os
procedimentos executivos corretos os mais necessários. Assim, problemas podem
ser resolvidos ainda nessa etapa atendendo aos requisitos do projeto.

6.2.1 Fundações rasas – sapatas

A Norma NBR 6122:2010 define as fundações superficiais, rasas ou diretas
em seu item 3.1 e 3.2 como elemento de fundação em que a carga é transmitida ao
terreno pelas tensões distribuídas sob a base da fundação, e a profundidade de
assentamento em relação ao terreno adjacente à fundação é inferior a duas vezes a
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menor dimensão da fundação (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2010). Define sapata como:
Elemento de fundação superficial, de concreto armado,
dimensionado de modo que as tensões de tração nele resultantes
sejam resistidas pelo emprego da armadura especialmente disposta
para esse fim. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2010, p. 2).

A Figura 11 a seguir mostra uma planta de sapata genérica.
Figura 11 - Vista genérica em corte de sapata com detalhamento de armadura.

Fonte: Campos (2015, p. 192).

Fundações diretas são com frequência utilizadas para obras de pequeno
porte. Porém, também ocorrem em obras públicas maiores e mais complexas.
O estudo em questão, irá tratar da fundação por sapatas, por ser um tipo
utilizado em diversas obras de prefeituras e órgãos públicos (escolas, postos de
saúde, prédios administrativos e creches) e de fácil controle e fiscalização de
execução, na teoria, se observado os procedimentos corretos.
Milititsky, Consoli e Schnaid (2015, p. 106) comentam que pela facilidade do
processo, podem, muitas vezes virem a ser executadas sem projeto realizado por
pessoal qualificado e sem acompanhamento, o que pode ocasionar problemas.

A escavação de uma sapata está mostrada na Fotografia 3 a seguir.
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Fotografia 3 - Escavação de sapata com água de chuva na obra B.

Fonte: Arquivo do autor.

A Fotografia 4 mostra a escavação de sapatas na obra AA.
Fotografia 4 - Escavação de sapatas na obra AA.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para o caso das obras públicas do presente estudo, a questão da existência
de projetos das fundações foi evidenciada, executados por profissional contratado,
sendo a execução acompanhada por técnicos do poder público.
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Na fotografia 5 é mostrado a execução de sapatas em uma obra pública.
Fotografia 5 - Execução de sapatas na obra AA com fôrma e armação.

Fonte: Elaborado pelo autor.

As sapatas são de certa forma, simples em sua concepção. São elementos de
apoio executados em concreto armado, resistindo principalmente por flexão. Podem
ter qualquer forma em planta, porém as mais usuais são as sapatas quadradas,
retangulares e corridas. A Figura 12 apresenta algumas formas de sapatas usuais
em planta.
Figura 12 - Sapatas isoladas – formas.

Fonte: Teixeira e Godoy (1998, p. 227).

Ainda, segundo Milititsky, Consoli e Schnaid (2015, p. 105-106), os ensaios
em placa no terreno da obra são raros, desprezando-se uma forma segura de
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definição do comportamento do solo sob carregamento. Porém as sapatas devem
obrigatoriamente serem sempre liberadas para execução após a visita e confirmação
pelo consultor de solos.

6.2.1.1 Causas de patologias em fundações rasas

Na prática da execução das sapatas podem ocorrer determinadas situações,
como o apoio em solos com diferente comportamento.
[...] típico de situações onde ocorrem cortes e aterros mas as
fundações são construídas na mesma cota, ou existe uma variação
de profundidade da camada resistente sem que as fundações fiquem
assentes no material para o qual foram projetadas, resultando
recalques diferenciais ou mesmo colapso das fundações.
(MILITITSKY; CONSOLI; SCHNAID, 2015, p. 107).

Um caso que ocorre com muita frequência é quando o fundo da vala sofreu
deposição de material solto, seja por desmoronamento lateral, alagamento, ou
circulação de funcionários, e sem a execução de limpeza antes da concretagem. Na
ocorrência de água o perigo de patologia se multiplica, seja por contaminação por
elementos prejudiciais, seja pela integridade do concreto.
Nesse caso, Milititsky, Consoli e Schnaid (2015) alertam para o amolgamento
de solo, e que essa "destruição da estrutura do solo", pode ocasionar redução de
resistência, levando a recalques incompatíveis com o projeto. Seja também por
pequenos movimentos de terra, causados por sobre-escavação preliminar ou
reaterros mal executados em camadas relativamente pequenas sem o cuidado de
compactação exigidos pelas normas técnicas e pelas boas práticas de execução.
A Fotografia 6 mostra a ocorrência de inundação e desmoronamento ocorrido
em uma obra da amostra (AA).
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Fotografia 6 - Escavação de sapata com ocorrência de alagamento.

Fonte: Ferreira (2016)1

Patologias podem ocorrer também quando é necessário a troca de solo e o
aterro das novas camadas é executado sem o devido controle tecnológico de
compactação. Para essa situação, Milititsky, Consoli e Schnaid (2015, p. 108)
alertam para a possibilidade ocorrência de recalques, segundo os autores é a "[...]
substituição de solo com uso de material não apropriado ou executado sem
compactação adequada." Nessa situação para garantir a segurança, sugerem a
retirada do material impróprio colocado e nova execução do aterro com solo
originalmente previsto e o controle da compactação.
Cuidado especial deverá ser observado quanto à sequência das escavações
Sapatas executadas em cotas diferentes com desmoronamento ou
alívio da fundação apoiada no nível superior, provocados pela
posterior escavação para a sapata situada na cota inferior,
contrariando o item 6.4.5 da ABNT NBR 6122/1996 e a boa prática.
(MILITITSKY; CONSOLI; SCHNAID, 2015, p. 108).

Mesmo nas fundações superficiais é importante ressaltar a necessidade de
estudos do subsolo, para não se menosprezar a existência de bolsões de entulho,
lixo, canalizações e tubulações enterradas ativas ou inativas etc. A existência de
1

Fotografia cedida pelo técnico Francisco Ferreira da Empresa do Sistema Pri, em 2016.
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canalizações abaixo da cota das sapatas podem vir a causar danos devido a
vazamentos, reaterros de tubulação mal executados afetam a base das fundações.
Constitui-se um fato comum em de obras públicas a utilização de áreas
remanescentes ou institucionais, que é aquela que as empresas que constroem
condomínios e loteamentos deixam reservada para que o poder público possa
construir hospitais, escolas, entre outros equipamentos, o que torna as sondagens
essenciais. A Fotografia 7 mostra uma área escolhida para implantação de
edificação pública, contendo bolsões de entulho e descarte irregular de material.

Fotografia 7 - Área de implantação de edificação pública.

Fonte: Elaborado pelo autor.

“O controle de execução de sapatas consiste essencialmente em fazer com
que as sapatas sejam apoiadas sobre o solo previsto em projeto.” (TEIXEIRA;
GODOY, 1998, p. 262).
Sugerem Teixeira e Godoy (1998, p. 263), que se iniciem as escavações
próximo de um furo de sondagem, para se comparar com o solo real. Também, que
haja a inspeção de cada sapata, com o intuito de testar a uniformidade do solo de
apoio, com o uso de “penetrômetro”, que é uma barra de aço de diâmetro 12,5 mm.
Na inspeção se dará especial atenção à eventual ocorrência de
poços, fossas ou buracos de formigueiros e exigir um tratamento
adequado. Poços e fossas deverão ser limpos e preenchidos com
concreto magro. Alternativamente poderão ser injetados com calda
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de cimento, ou uma mistura ternária adequada (solo + cimento +
água ) (TEIXEIRA; GODOY, 1998, p. 263).

Explicam que é nessa fase de escavação que se verificará, em caso de
variabilidade nas características do solo, a definição de níveis de apoio para
escalonamento entre sapatas de cotas de apoio diferentes.
Com relação à execução das sapatas pode-se ainda elencar uma prática
altamente prejudicial ao seu desempenho, que é a má execução da regularização do
fundo da escavação e a falta de espaçadores, afetando tanto o cobrimento exigido
quanto à contaminação do concreto com terra e a possibilidade de aparecimento de
fissuras em face da perda excessiva de água do concreto da fundação.
Outra prática errada e frequente é a tomada de medidas incorretas de
elementos estruturais, causadas muitas vezes pela falta de cuidados de verificação
por pessoal experiente, que se agrava quando o projeto prevê diversas medidas e
elementos diferentes geometricamente, o que pode levar a modificações de cargas
de cálculo e recalques não previstos em projeto. Milititsky, Consoli e Schnaid (2015)
afirmam ser uma situação comum em sapatas escalonadas ou com alturas variáveis,
cuja consequência resulta em tensões incompatíveis com o solo ou com a estrutura.
Para o caso das sapatas terem sido concretadas em local errado, Joppert
Junior (2013, p. 109) estabelece que as providências devem ser a demolição,
execução de vigas de travamento ou deslocamento da sapata por macaqueamento.
Com relação ao concreto utilizado, o problema pode ocorrer tanto na
especificação quando é comprado usinado, podendo estar com a resistência à
compressão abaixo do especificado por erro da usina concreteira ou então na
situação em que é fabricado na obra, mais perigosa, tendo em vista o despreparo
das equipes no canteiro de obras, a falta de controle tecnológico no preparo,
lançamento, adensamento inadequado e até mesmo na cura, etapa quase sempre
desprezada no caso das fundações. Para o caso de erro na resistência do concreto,
Joppert Junior (2013, p. 109) sugere verificar as condições de segurança da sapata
com engenheiro estrutural e o reforço estrutural.
Milititsky, Consoli e Schnaid (2015) também apontam o estrangulamento de
seção de pilares devido à densidade de armadura, posição de estribos,
trabalhabilidade do concreto inadequada e falta de limpeza das fôrmas como
problemas importantes, além da má execução de juntas de dilatação. Essas causas,
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juntas ou separadamente podem ocasionar futuras patologias em fundações de
sapatas ou em casos extremos, colapso da fundação após carregamento.
Campos (1992) considera o controle de processo como essencial no
gerenciamento, e que o primeiro passo no entendimento é compreender a relação
causa-efeito. "Sempre que algo ocorre (efeito, fim, resultado) existe um conjunto de
causas (meios) que podem ter influenciado." (CAMPOS, 1992, p. 17).
Devido à confusão que esses dois conceitos trazem, surgiu, criação imputada
aos japoneses, o chamado "Diagrama de Ishikawa" ou "diagrama de causa e efeito",
ou "espinha de peixe", para se correlacionar o efeito com suas causas, método muito
utilizado para solucionar problemas.
Se entendermos o efeito de uma patologia surgida no elemento de fundação
superficial, e relacionarmos as causas possíveis da patologia, podemos chegar ao
seguinte "Diagrama de Ishikawa", mostrado na Figura 13:
Figura 13 - "Diagrama de Ishikawa" para patologia em sapatas.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Em síntese, procedimentos para a fiscalização dos serviços de fundação são
necessários, mesmo que a construtora tenha a responsabilidade pela execução,
tendo em vista a participação de todos os envolvidos, inclusive do fiscalizador do
contrato, à vista da legislação.
As Fotografias 8 e 9 a seguir, referem-se à verificação pela fiscalização em
uma obra pública, antes da concretagem de sapata.
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Fotografia 8 - Sapata retangular preparada para concretagem.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Fotografia 9 - Sapata em concretagem sendo inspecionada.

Fonte: Arquivo do autor.

O Quadro 5 a seguir relaciona as causas de patologias em sapatas e
procedimentos para se evitar as ocorrências.
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Quadro 5 - Causas de patologias em fundações diretas, rasas ou superficiais.
FUNDAÇÕES DIRETAS, RASAS OU SUPERFICIAIS
SAPATAS
continua

Desenho

Causas relacionadas à
execução

Procedimentos e providências
para evitar a ocorrência

1

2

Assentamento da fundação em
cotas
com
solos
de
diferentes
características
conforme projetado

Verificação
das
cotas
assentamento Compactação

Local de apoio da fundação
com depósito de material solto
ou sujeira, Desbarrancamento,
falta de cuidado durante a
escavação

Cuidados na execução Limpeza do
local, retirada de sujeira, solo, lama
e esgotamento da água
Em desbarrancamento em solo
arenoso usar escoramento ou
escavação em talude

3
Aterro
ou
reaterro
mal
executado, ou sem controle de
compactação

4
Substituição de solo com
material não apropriado ou
executado sem compactação
adequada
5

Execução de sapatas em cotas
diferentes
com
desmoronamento ou alívio da
fundação apoiada na nível
superior

6

Verificação
da
compactação
conforme normas
Material de reaterro de boa
qualidade

Retirada do material impróprio
Execução de aterro com solo
apropriado e compactação conforme
normas

Executar segundo normas técnicas e
boa prática

Executar
especiais
Execução de fundação em cota
superior a canalizações

de

aterro

com

cuidados
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FUNDAÇÕES DIRETAS, RASAS OU SUPERFICIAIS
SAPATAS

7
Estudos
do
subsolo,
sondagens inexistentes, falhas
ou ineficientes

8

Concreto:
qualidade
inadequada
com
tensão
característica
inferior
ao
projeto
ou
abatimento
inadequado

9
Má execução ou ausência da
regularização
de
concreto
magro do fundo de apoio da
fundação

10

Má execução de fôrmas dos
elementos
de
fundação,
geometria e dimensões

Água no local de apoio da
fundação
11
Concreto:
deficiente
inadequada

e

adensamento
vibração

continuação
Execução de estudos, sondagens,
verificação do histórico do local de
implantação da obra
Consulta
às concessionárias de
água e esgoto da cidade
Consulta aos órgãos ambientais da
cidade
Verificação e conferência das
especificações
de
projeto
e
fiscalização dos procedimentos de
preparo, recebimento ou utilização
do concreto
Compactação
correta
e
regularização da camada de apoio
da fundação
Execução de lastro de concreto
magro

Verificação
e
conferência
de
dimensões de projeto e geometria
dos elementos

Cuidados na execução Limpeza do
local,
retirada
da
água,
bombeamento
Verificação do solo após retirada da
água
Fiscalização dos procedimentos de
adensamento e vibração do concreto

12
Concreto: Má especificação,
preparo,
recebimento
ou
utilização do concreto
13
14
Estrangulamento da seção de
pilares:
armadura
densa,
estribos mal posicionados,
concreto , limpeza de formas

Verificação e conferência das
especificações
de
projeto
e
fiscalização dos procedimentos de
preparo, recebimento ou utilização
do concreto
Verificação e conferência das
especificações
de
projeto
e
fiscalização dos procedimentos de
armação, preparo, recebimento ou
utilização do concreto, limpeza de
formas e inspeção antes de
concretagem
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FUNDAÇÕES DIRETAS, RASAS OU SUPERFICIAIS
SAPATAS

Armadura
irregular:
mal
posicionada ou insuficiente.
15
16
Junta
de
executada

17

dilatação

mal

Interferências de solo próximas
à escavação, deslizamentos,
enchentes,
fossas,
raízes,
reaterros

conclusão
Conferência de posições e
quantidades de armadura de acordo
com projeto
Conferência de acordo detalhes de
projeto

Eliminação da interferência, retirada,
reaterro, compactação correta,
concretagem

Fonte: Elaborado pelo autor.

6.2.2 Fundações profundas – estacas

A Norma ABNT NBR 6122 define fundações profundas em seu item 3.7 como:

Elemento de fundação que transmite a carga ao terreno pela base
(resistência de ponta) ou por sua superfície lateral (resistência de
fuste) ou por uma combinação das duas, devendo sua ponta ou base
estar assente em profundidade superior ao dobro de sua menor
dimensão em planta, e no mínimo 3,0 m. Neste tipo de fundação
incluem-se as estacas, os tubulões. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2010, p. 3).

Também define a estaca em seu ítem 3.8 como:
Elemento de fundação profunda executado inteiramente por
equipamentos ou ferramentas, sem que, em qualquer fase de sua
execução, haja descida de pessoas. Os materiais empregados
podem ser: madeira, aço, concreto pré-moldado, concreto moldado in
loco ou pela combinação dos anteriores. (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010, p. 3).

Fundações profundas exigem fiscalização, acompanhamento e controle muito
mais efetivo de sua execução, pois além de serem diferentes entre si, em concepção
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e em métodos de execução, dependem demasiadamente dos estudos de subsolo e
da correta execução, comprovado pelas causas mais frequentes de erros.
Importante a afirmação desses autores de que esse tipo de fundação possui
peculiaridades tornando-as totalmente diferentes de outros elementos da edificação.
Por mais que pareça óbvio, as prefeituras dos municípios e os outros órgãos
públicos, carecendo de especialistas e de corpo técnico suficiente em número e
qualificação, não conseguem acompanhar satisfatoriamente toda essa etapa em
suas obras, pois além de seus técnicos possuírem carga horária definida, nem
sempre concordantes com o andamento das equipes executoras, necessariamente
fazem a fiscalização por amostragem, o que nem sempre pode ser suficiente para
evitar os erros e desvios que ocorrem durante a execução das estacas.
Como já mencionado, os engenheiros fiscalizadores de contrato de
construção de obras públicas, além de exercerem essa tarefa, também executam
outras em seu dia-a-dia, como elaboração de orçamentos, vistorias, análise de
editais e convênios, medições de empreiteiros, análise de documentação, etc.
Observa-se nessa etapa uma sequência bastante constante na execução de
estacas,

primeiro,

porque

normalmente

são

executadas

por

empresas

especializadas contratadas, cujo critério de medição para pagamento é pelo
comprimento efetivamente cravado ou perfurado, sendo a produtividade um fator
primordial, assim, costumam fazer um horário bastante diferente da maioria das
equipes de fiscalização, por vezes até do engenheiro da empresa construtora.
Também por terem cláusulas contratuais a cumprir de prazo e produtividade e para
aproveitamento das condições climáticas, principalmente ocorrência de chuvas.
Para que possa haver um controle rigoroso por parte do agente fiscalizador
da obra é fundamental que haja procedimentos de controle escritos e organizados,
de aceitação e rejeição para a aplicação na obra. Torna-se importante que as
prefeituras adotem procedimentos para suprirem essas deficiências.
A execução das fundações profundas, pode afetar a vizinhança de entorno da
obra em execução e o próprio solo em que se localiza.
É uma etapa de extrema importância, quase sempre subestimada
involuntariamente, pois a empresa contratada para a execução total da obra contrata
um empresa especializada em fundações para executar o serviço. Por mais simples
que pareça, são muitos e diversos os envolvidos.
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Aqui também existe extrema correlação entre projeto e obra, pois é
necessária uma "[...] comunicação eficiente entre o projetista e o executante, de
forma a garantir que as reais condições construtivas sejam observadas e o projeto
se adeque à realidade." (MILITITSKY; CONSOLI; SCHNAID, 2015, p. 113).
Os autores, referindo-se à esse tipo de fundação afirmam que os detalhes do
processo construtivo são essenciais ao bom desempenho.
A evolução no desenvolvimento de equipamentos construtivos de
fundações e de materiais resultou no aumento da capacidade de
carga dos elementos individuais, fazendo com que, em grande
número de casos, seja utilizada uma única estaca para cargas
elevadas, ao contrário da solução clássica de bloco sobre várias
estacas para essa condição. Ocorreu também um aumento das
tensões características de projeto, conduzindo a elementos
individuais com cargas mais elevadas que as anteriormente
adotadas. A responsabilidade e a repercussão da falha de uma
estaca é pois, diferenciada atualmente, se comparada à situação de
grupos de estacas em que a falha de um elemento individual não
provoca, necessariamente, o colapso do bloco. (MILITITSKY;
CONSOLI; SCHNAID, 2015, p. 113).

No caso específico das obras públicas, cujas peculiaridades da legislação
limitam as ações, são necessários maiores cuidados.Independente dos tipos de
fundação

e dos processos envolvidos para execução possuirem características

bastante diferenciadas, podem ser elencadas diversas ocorrências de problemas
nessa fase, sendo no futuro, prováveis causas de patologias graves

6.2.2.1 Estacas tipo Strauss

A Norma ABNT NBR 6122 define Estaca Strauss em seu item 3.16 como

Estaca executada por perfuração do solo com uma sonda ou piteira e
revestimento total com camisa metálica, realizando-se o lançamento
do concreto e retirada gradativa do revestimento com simultâneo
apiloamento do concreto. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2010, p. 4).

A Fotografia 10 a seguir ilustra a execução de estaca Strauss.
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Fotografia 10 - Execução de estaca Strauss em uma obra pública.

Fonte: Arquivo do autor.

Falconi, Souza Filho e Fígaro (1998), consideram o processo das estacas tipo
Strauss bastante simples, consistindo na retirada da terra através de uma sonda ou
piteira e introdução de tubos metálicos até a profundidade que se deseja atingir,
concretagem com apiloamento e retirada dos tubos com guincho manual ou
mecânico. Possuem facilidade de atravessar camadas mais resistentes e método
executivo simples, podendo ser usadas em interior de obras de menor porte.
As vantagens que esse tipo de estaca proporciona, segundo Falconi, Souza
Filho e Fígaro (1998) são a ausência de trepidação e vibração, fácil locomoção,
possibilidade de atingir o comprimento desejado e cota de arrasamento abaixo da
superfície, detecção de corpos estranhos na perfuração, possibilidade de
comparação de amostras retiradas com a sondagem, execução de estacas próximas
à divisas e alturas livres reduzidas, e uso em terrenos reduzidos e locais remotos.
Os equipamentos utilizados são: Tripé, Guincho, Guincho manual, Tubulação
de revestimento, Coroa, Sonda ou piteira, Soquete ou pilão, Cabos de aço e Moitão.
Além desses há necessidade dos equipamentos para a execução do concreto, ou
seja, betoneira, carrinhos de transporte, e ferramentas tipo pás e enxadas.
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A Associação Brasileira de Empresas de Engenharia de Fundações (2012)
sugere uma equipe mínima para a execução de estacas Strauss, com média de
produção diária de 30 m, a seguinte:

a) Um engenheiro supervisor;
b) Um operador (chefe de equipe);
c) Um pé-de-sonda;
d) Um concreteiro.

A concretagem dessas estacas é importante, devendo portanto ser
controlada, quanto ao concreto utilizado e também os insumos serem bem
armazenados. Cuidados especiais são necessários com relação ao preparo da
cabeça da estaca. A Figura 14 a seguir mostra a posição recomendada para preparo
das cabeças das estacas tipo Strauss.

Figura 14 - Posições recomendadas para preparo das cabeças - estacas
Strauss.

Fonte: Associação Brasileira de Empresas de Engenharia de Fundações (2012).

Yazigi (2009) também recomenda o uso de consumo mínimo de cimento de
300 kg por metro cúbico e um concreto suficiente plástico para que não haja
aderência à camisa metálica durante a retirada e consequentemente formação de
vazios e estrangulamento do fuste.
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6.2.2.2 Estacas escavadas mecanicamente

A Norma ABNT NBR 6122 define as fundações em estacas escavadas
mecanicamente em seu item 3.15.
Estaca executada por perfuração do solo através de trado mecânico,
sem emprego de revestimento ou fluído estabilizante. Um caso
particular da estaca escavada mecanicamente é a estaca broca
executada, usualmente, por perfuração com trado manual.
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010, p. 4)

A execução da estaca escavada mecanicamente é realizada por perfuração
com trado mecânico. Os equipamentos são: máquina perfuratriz, hastes de
perfuração, trados, unidade de força, plataforma, cabos de aço, além dos
necessários para a concretagem. A Figura 15 a seguir mostra uma perfuratriz.
Figura 15 - Perfuratriz montada sobre caminhão.

Fonte: Associação Brasileira de Empresas de Engenharia de Fundações (2012).

Esse tipo proporciona vantagens, de acordo com Falconi, Souza Filho e
Fígaro (1998), como grande mobilidade e produção, ausência de vibrações, coleta
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de amostras do solo e atingir profundidade de projeto e execução próxima à divisas.
Trata-se de um sistema bastante versátil tendo em vista a possibilidade de execução
de estacas de pequena até grandes profundidades, com equipamento de torre de 30
metros (FALCONI; SOUZA FILHO; FÍGARO, 1998).
O equipamento é instalado e inicia-se a perfuração até a cota prevista, e
sendo confirmadas as condições do solo é possível iniciar-se a concretagem,
apiloando-se o fundo com um soquete. Cuidados devem ser dispensados com
relação ao concreto e na colocação da armadura, além do preparo da cabeça das
estacas, seguindo-se os procedimentos e recomendações em uso.

6.2.2.3 Estacas de reação "Mega"

As estacas "Mega" são empregadas nos processos que necessitam de
reforço de fundações, e devem ser executadas por empresa especializada.
A Norma ABNT NBR 6122 define assim a estaca de reação:
estaca introduzida no terreno por meio de macaco hidráulico
reagindo contra uma estrutura já existente ou criada especificamente
para esta finalidade. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2010, p. 4).

De acordo com Velloso e Lopes (2010) constituem-se de elementos de
concreto ou metálicos e são cravados com auxílio de macacos hidráulicos, por
prensagem, conhecida como "estacas de reação".
Marcelli (2007, p. 52) define igualmente que consiste na cravação de
segmentos de estacas metálicas ou concreto, utilizando-se de macacos com
manômetros que indicam o valor da pressão que está sendo aplicado.
Explica que baseia-se no princípio da ação e reação da Física, onde o
macaco, ao reagir contra a infra-estrutura, consegue fazer os segmentos penetrarem
no solo até o manômetro indicar o valor da pressão estabelecido, devendo-se então
fazer o encunhamento final, ainda com o equipamento em carga (MARCELLI, 2007).
Caracterizado e diagnosticado o dano, a contratação se faz após visita da
empresa de fundações para análise. Normalmente usa-se como critério para
orçamento a quantidade de estacas por metro, com um parâmetro mínimo. Também
deve ser previsto quem executará os serviços complementares, como reparo dos
pisos, das trincas existentes, fechamentos, limpeza de entulhos da obra etc.
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6.2.2.4 Estacas pré-moldadas ou pré-fabricadas de concreto

A Norma ABNT NBR 6122:2010 define as fundações em estacas pré-moldada
de concreto em seu item 3.10 como:
Estaca constituída de segmentos de concreto pré-moldado ou préfabricado e introduzida no terreno por golpes de martelo de
gravidade, de explosão, hidráulico ou martelo vibratório. Para fins
exclusivamente geotécnicos não há distinção entre estacas prémoldadas e pré-fabricadas, e para os efeitos desta Norma elas serão
denominadas pré-moldadas. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2010, p. 3).

As estacas podem ser fabricadas em concreto armado ou protendido, através
de centrifugação ou vibração, podendo possuir qualquer forma geométrica na sua
seção transversal, devendo ter resistência compatível com os esforços de projeto e
decorrentes do transporte, manuseio, cravação.
Para as estacas pré-fabricadas de concreto a NBR 16258:2014 estabelece
requisitos para projeto, fabricação, estocagem e manuseio de estacas de concreto
armado ou protendido, utilizadas como elementos de fundação profunda. As
seguintes características definem a estaca pré-fabricada: formato, dimensão básica,
carga estrutural admissível, maciça ou vazada, concreto armado ou protendido,
vibrado ou centrifugado (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2014).
Existem no mercado fabricantes que disponibilizam diversas tipologias de
seções. Segundo a Associação Brasileira da Construção Industrializada de Concreto
(2012), Manual Técnico: Estacas Pré-Fabricadas de Concreto, existem as seções:
a) Estacas quadradas maciças;
b) Estacas circulares maciças;
c) Estacas hexagonais maciças;
d) Estacas estrela;
e) Estacas quadradas vazadas;
f)

Estacas circulares vazadas;

g) Estacas hexagonais vazadas;
h) Estacas octogonais vazadas.

As seções e seus fabricantes estão ilustrados na Figura 16 a seguir.

78

Figura 16 - Seções e fabricantes de estacas pré-fabricadas de concreto.

Fonte:Associação Brasileira da Construção Industrializada de Concreto (2012).

Já com relação às trincas e fissuras, a NBR 16258:2014 estabelece os
critérios para que a estaca seja ou não utilizada, ou seja critérios de aceitação.
Quanto às tolerâncias devem obedecer as dimensões conforme a mesma norma.
A Associação Brasileira da Construção Industrializada de Concreto (2012),
em seu Manual Técnico: Estacas Pré-Fabricadas de Concreto, recomenda que as
emendas dos elementos devem seguir especificações mínimas, e que casos
particulares sejam tratados de forma a suportar esforços, principalmente de tração.
A NBR 6122:2010 prescreve que as estacas pré-moldadas de concreto
podem ser emendadas através de anéis soldados ou outros dispositivos que
permitam a transferência dos esforços de compressão, tração (mesmo durante a
cravação), flexão e garanta a axialidade dos elementos. O armazenamento das
estacas pré-moldadas é um procedimento muito importante.
A Fotografia 11 na sequência mostra o armazenamento na obra AO, sem os
devidos cuidados de empilhamento e calçamento.
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Fotografia 11 - Estacas pré-moldadas de concreto na obra AO.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Um dos itens importantes na execução é o controle de negas e repiques no
final da cravação, em comparação às previsões de projeto e disponíveis no boletim
de previsão de negas e repiques. A Figura 17 seguinte mostra o esquema.

Figura 17 - Esquema de medição de negas e repiques.

Fonte: Associação Brasileira de Empresas de Engenharia de Fundações (2012).

Os equipamentos normalmente utilizados são: bate-estacas sobre rolos,
pranchas ou esteiras, capacete para estaca, cepos, coxins, guinchos com motores a
diesel ou elétricos, máquina de solda, martelos, torres guia.
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Com relação ao preparo da cabeça ou topo das estacas, trata-se de
procedimento necessário seguir as recomendações e com ferramentas adequadas.
Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Engenharia de Fundações
(2012) a equipe básica para a execução desse tipo de fundação é:

a) Engenheiro supervisor;
b) Operador (pode ser o chefe de equipe);
c) Soldador;
d) Frente de máquina.

6.2.2.5 Estacas escavadas tipo hélice contínua monitorada

A Norma ABNT NBR 6122 define as fundações em estaca hélice contínua
monitorada, seu item 3.21 como:
Estaca de concreto moldada in loco, executada mediante a
introdução, por rotação, de um trado helicoidal contínuo no terreno e
injeção de concreto pela própria haste central do trado
simultaneamente com sua retirada, sendo que a armadura é
introduzida após a concretagem da estaca. (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010, p. 5).

Desenvolvida nos Estados Unidos e difundida na Europa e Japão, executadas
no Brasil a partir de 1987, inicialmente com equipamentos nacionais e depois com
máquinas importadas (ANTUNES, TAROZZO, 1998, p. 345).
As estacas hélice contínua tem conquistado o mercado de fundações
graças a inúmeras vantagens que elas apresentam sobre as demais
estacas, tais como grande velocidade de execução, ausência de
vibrações e ruídos excessivos. (JOPPERT JUNIOR, 2013, p. 164).

O autor completa que possuem outras vantagens como custo de mão-de-obra
muito competitivo. Porém alerta que o problema é “[...] a impossibilidade de controle
de arrasamento das estacas e perdas excessivas de concreto [...] ” (JOPPERT
JUNIOR, 2013, p. 164).
As etapas da execução das estacas hélice contínua são perfuração,
concretagem e armação. A sequência executiva é mostrada na Figura 18 a seguir.
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Figura 18 - Sequência executiva da estaca hélice contínua.

Fonte: Antunes e Tarozzo (1998, p. 345).

A hélice espiral possui em seu interior um tubo, com tampa para impedir a
entrada do solo que está sendo retirado pela hélice.
A Associação Brasileira de Empresas de Engenharia de Fundações (2012, p.
229-232) lista os seguintes equipamentos, acessórios e ferramentas para execução:

a) Máquina perfuratriz: torre metálica com altura compatível, motor, mesa
rotativa e guincho;
b) Trado contínuo: peça metálica constituída por hélice espiral;
c) Bomba de injeção de concreto: móvel ou estacionária;
d) Mangueiras de acoplagem à bomba de injeção: flexíveis, diâmetros
compatíveis e resistentes à pressão aplicada pelo concreto;
e) Instrumento de medida (computador): sistema eletrônico instalado na
cabine, acoplados a sensores na perfuratriz;
f)

Elemento de memória: dispositivo que arquiva os dados da execução que
fornecerá as folhas de controle das estacas;

g) Sensores: elemento de controle, que registram os dados da execução,
profundidade, velocidade de avanço, inclinação da torre, pressão e
volume do concreto etc.;
h) Centralizador do trado: peça acoplada à extremidade inferior da torre, que
garante à axialidade do trado durante a perfuração;
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i)

Limpador do trado: retira o solo das hélices, na retirada do trado;

j)

Pá carregadeira: para retirada da terra.

A equipe mínima sugerida para a execução, de acordo com a Associação
Brasileira de Empresas de Engenharia de Fundações (2012, p. 232) é de:

a) Um engenheiro supervisor para supervisionar, orientar, fiscalizar e
controlar os procedimentos executivos, é o responsável pela equipe;
b) Um encarregado de hélice;
c) Um operador de máquina perfuratriz;
d) Três ajudantes para auxiliar;
e) Um operador de pá carregadeira, podendo ser fornecido por terceiros;
f)

Um operador de bomba de injeção fornecido por terceiros.

g) Um armador.

Segundo a Fundações Especiais (2015).
A metodologia de perfuração permite a sua execução em terrenos
coesivos e arenosos, na presença ou não do lençol freático e
atravessa camadas de solos resistentes com índices de SPT's acima
de 50 dependendo do tipo de equipamento utilizado.

Os materiais para uso nas estacas hélice contínua, merecem atenção
especial. As especificações para o concreto indicado está em constante estudo e
aperfeiçoamento. O concreto, segundo acordaram especialistas da ABEF, ABEG e
ABESC, em 10/03/2015, identificado nas notas fiscais como HC30, deve ser mínimo
30 MPa, Slump 220 +- 30 mm, fator água/cimento <= 0,55, consumo mínimo de
cimento 400 kg/m3, traço bombeado, com agregado Pedra 0, % de argamassa em
massa = 55%, podendo ser utilizados aditivos plastificantes.
A Fotografia 12 a seguir mostra um equipamento na obra P.
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Fotografia 12 - Escavação de estaca hélice contínua na obra P.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Fotografia 13 seguinte mostra uma visão geral da obra P com a perfuratriz.
Fotografia 13 - Visão geral da obra P com a perfuratriz.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Fotografia 14 a seguir mostra o equipamento utilizado para monitorar a
execução das estacas hélice contínua em uso na obra P.
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Fotografia 14 - Equipamento para monitorar a execução na obra P.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O preparo do topo das estacas é um processo importante devendo ser
seguidas as recomendações de boa prática e com ferramentas adequadas.

6.2.2.6 Causas de patologias em fundações profundas

Milititsky, Consoli e Schnaid (2015) colocam como um dos problemas que
podem ocorrer em fundações profundas os erros de locação, que podem acarretar
solicitações de cálculo não previstas no projeto, devendo ser dispensados cuidados
especiais nesse processo. Para tanto, deve ser feita com acompanhamento de um
engenheiro e após deve-se executar uma verificação por outro engenheiro.
A execução de fundações profundas, sejam elas escavadas, com retirada de
solo, quanto cravadas, sem retirada de solo, exige o emprego de equipamentos de
grandes proporções, além de deslocamento, acarretando diversas ocorrências que
necessitam de correção, que influenciam sobremaneira nos elementos de locação,
principalmente os piquetes de marcação. Os mesmos autores, citam os cuidados
pós-locação durante todos esses procedimentos executivos:
Erros de locação, com estacas executadas fora da posição de
projeto, causando solicitações não previstas em vigas de equilíbrio e
blocos de coroamento, ou nas próprias estacas. Situação bastante
comum quando não há verificação de posicionamento pós-execução
e recálculo da estrutura para a condição real de execução, ou
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quando existe proximidade excessiva entre elementos, afetando o
funcionamento e reduzindo sua eficiência, [...] (MILITITSKY;
CONSOLI; SCHNAID, 2015, p. 114).

Outra possibilidade é a ocorrência de erros e desvios de execução, que são
comuns quando aparecem matacões ou blocos enterrados ou desatenção na
execução. Na possibilidade do terreno possuir trechos em rochas deve ser
executada a sondagem rotativa para a perfuração e amostragem do maciço rochoso.
Esse problema é ilustrado na Figura 19 a seguir:
Figura 19 - Estaca apoiada em matacão.

Fonte: Milititsky, Consoli e Schnaid (2015).

Erros de medida nos elementos da fundação e diâmetros executados
erradamente podem resultar em resistência insuficiente, observam Milititsky, Consoli
e Schnaid (2015). São erros causados por equipamento e não conferido, inversão de
medidas de lado, deslocamentos de eixos previstos em projetos e não considerados,
erros por deslocamento do gabarito após a liberação da conferência dos eixos, ou
também pelo deslocamento dos piquetes pelo próprio equipamento (bate-estaca,
perfuratriz) ou pelo descuido de pessoal da obra.
Soluções definidas na obra por desconhecimento podem causar enorme
distorção nos cálculos da fundação:
Substituição no canteiro da estaca projetada por elementos
‘equivalentes’ na ausência de ferramenta, ou material, com erros
conceituais de eficiência e comportamento. Típica de soluções por
pessoal não qualificado, ou uso de solução padrão sem justificativa
[...]. (MILITITSKY; CONSOLI; SCHNAID, 2015, p. 116).
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Citam os autores como exemplos: estacas escavadas que ficam mais curtas
por obstrução, aumento de diâmetro sem cálculo; estacas pré-moldadas substituídas
sem cálculo por duas de dimensão menor, alterando-se o centro de gravidade e
distribuição de cargas não prevista; reforços em elementos pré-moldados quebrados
sem cálculo de proximidade ou alteração de geometria do bloco e seus efeitos etc.
Execução de elementos com desaprumo fora das normas, causando
inclinação errada nos mesmos, por erro de execução pode vir a causar solicitações
não consideradas em cálculo, além de uma situação insegura (MILITITSKY;
CONSOLI; SCHNAID, 2015, p. 117).
Pilaretes excêntricos apoiados sobre estacas sem bloco de coroamento, com
blocos sem a devida rigidez, sem vínculo adequado com a estrutura, também é
apontado pelos autores como problema.
Cuidados na interligação das estacas com o bloco de coroamento podem
evitar deformações ou colapso, tanto no cuidado com a preparação das cabeças,
limpeza das mesmas, etc. Milititsky, Consoli e Schnaid (2015, p. 117) observam que
a vinculação também pode ser afetada por elevação da água do rio.
"Falta de limpeza adequada da cabeça da estaca para vinculação ao bloco,
originando deformações durante o carregamento; ou casos de demora na execução
da concretagem do bloco [...] "(MILITITSKY; CONSOLI; SCHNAID, 2015, p. 117).
Tal problema é ilustrado na Fotografia 15 a seguir:

Fotografia 15 - Falta de vinculação estaca x bloco.

Fonte: Milititsky, Consoli e Schnaid (2015, p. 118).
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Armaduras posicionadas erradamente ou falta das mesmas na interligação
com os blocos, por razão desses locais serem concentradores de armadura e
algumas vezes eliminadas pelos armadores na própria obra para facilitar a
montagem, ou por desconhecimento das solicitações de projeto, causando mau
desempenho nas interligações, com enormes riscos em caso de solicitações de
tração, e nesse caso Milititsky, Consoli e Schnaid (2015, p. 117) defendem que deve
ser verificada também a necessidade de armadura nas mudanças de seção dos
elementos estruturais e verificar a armadura de fretagem quando necessária, além
de cuidados com a efetiva vinculação para o caso de estacas tracionadas.
Erros nas cotas de arrasamento, por falta de verificação no ato da
concretagem, falta de acompanhamento de cada elemento concretado, causando
necessidade de soluções caseiras incompatíveis, com complemento ou emendas
da cota com enchimento em concreto, causando enfraquecimento da seção ou
descontinuidade. Observam Milititsky, Consoli e Schnaid (2015, p. 118), que essa
situação pode causar instabilidade ou solicitações inseguras.
Com relação ao concreto utilizado, o erro pode surgir tanto na especificação
do concreto pela obra quando da compra de concreto usinado, ou então na situação
em que o mesmo é fabricado no local de aplicação, situação que exige cuidados
com o controle tecnológico no preparo e no lançamento. Para as estacas tipo hélice
contínua a logística da central de concreto é fundamental para garantir o
fornecimento ininterrupto. Milititsky, Consoli e Schnaid (2015, p. 119) observam que
o concreto inadequado é responsável por problemas de degradação e deficiências
construtivas, típico das estacas moldadas in situ.
Milititsky, Consoli e Schnaid (2015, p. 153) reforçam a importância para o
preparo do topo ou cabeça das estacas, conforme práticas difundidas e
procedimentos testados. Citam que para acelerar o ritmo do preparo o fazem antes
de atingir a resistência necessária, ou com ferramentas inadequadas como os
marteletes, podendo ocasionar trinca no fuste, ou trincamento do concreto junto à
armadura com possibilidade de agressão ao elemento concretado.
No caso de estacas cravadas problemas com a energia de cravação ou
insuficiência são problemas graves, de difícil detecção.
Falta de energia de cravação, problemas genéricos de peso
insuficiente do martelo ou baixa energia do sistema de cravação em
relação à estaca cravada, ou insuficiência para ultrapassar eventuais

88

obstruções ou horizontes intermediários resistentes, resultando
elementos cravados aquém das necessidades [...] (MILITITSKY;
CONSOLI; SCHNAID, 2015, p. 119-120).

Observam os citados autores que martelos leves em comparação ao peso da
estaca que está sendo cravada produzem nega ou levam a impossibilidade de
penetração, com o comprimento insuficiente para a transmissão de carga ao solo.
Também o excesso de energia de cravação, ao se usar martelos muito mais
pesados em relação ao elemento ou altura de queda excessiva podem provocar
danos estruturais e mau desempenho se não detectados.
A compactação do solo (especialmente granular), como nas pré-moldadas de
concreto e tipo Franki pode induzir a comprimentos diferenciados em blocos com
grande número de estacas ou impossibilitar o uso dos espaçamentos de projeto,
necessitando a utilização de pré-furo, alertam Milititsky, Consoli e Schnaid (2015).
Observam que podem ser afetadas por um problema de levantamento de
elementos já cravados devido ao deslocamento de solo na cravação, podendo
acontecer descontinuidade de fuste, levantamento geral da massa de solo,
levantamento de estacas já cravadas ou deslocamento lateral das já executadas.
A falsa nega também aparece como uma possível ocorrência.
Após se obter a nega na cravação, ao verificar-se a penetração na
recravação a estaca penetra facilmente. Esse fenômeno pode ter
origem em vários mecanismos de comportamento do solo, tais como
a geração de poropressões negativas durante a cravação ou
relaxação do solo. Quando a falsa nega não é identificada, a estaca
apresenta reduzida capacidade de carga. De acordo com a boa
prática, em situações novas, as estacas devem sempre ser
recravadas após 24 horas, para verificação de desempenho.
(MILITITSKY; CONSOLI; SCHNAID, 2015, p. 124).

Pode ocorrer flexão dos elementos sendo cravados, reduzindo a resistência
lateral, provocando danos ou flambagem, destacam os autores.
Há possibilidade de haver ruptura de estacas pela elevação da pressão
neutra em solos argilosos saturados. Também amolgamento nesse tipo de solo com
redução de resistência, além da redução de capacidade de carga em razão da
resistência lateral por influência do uso de jato d’água ou pré-perfuração,
complementam Milititsky, Consoli e Schnaid (2015, p. 126).

89

Especificamente para as estacas cravadas pré-moldadas de concreto podemse citar as seguintes possibilidades de ocorrências, que Milititsky, Consoli e Schnaid
(2015, p. 129) agrupam em 4 categorias para os fatores:

1) Associados às características e qualidade do concreto e produção:
•

baixa resistência do concreto na condição final de cura;

•

cravação de estacas em processo de cura;

•

armadura mal posicionada ou insuficiente (fretagem e ao longo da
estaca);

•

emendas inadequadas.

2) Associados ao solo do local:
•

obstruções naturais (matacões, elementos e blocos volumosos e
duros), causando dano estrutural nas estacas.

3) Decorrentes ou causadas por execução inadequada:
•

cravação sem a resistência do material ser atingida;

•

manuseio inadequado ( choques e solicitações não previstas);

•

danos na cabeça da estaca por falta ou ineficiência da proteção;

•

danos por mau uso, geometria ou alinhamento do martelo e
capacetes.

4) Associados às exigências de cravação:
•

relação inadequada do peso do martelo x peso estaca;

•

fadiga por excesso de cravação.

A Fotografia 16 seguinte mostra um capacete com medidas incompatíveis
com a estaca que está sendo cravada.
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Fotografia 16 - Capacete com medidas incompatíveis com as estacas.

Fonte: Milititsky (2013).

A Fotografia 17 a seguir mostra o eixo do martelo excêntrico com relação ao
eixo da estaca.
Fotografia 17 - Eixo do martelo excêntrico
ao eixo da estaca.

Fonte: Milititsky (2013).

91

Assim, os problemas em estacas pré-moldadas de concreto armado ou
protendido são assim relacionados por Milititsky, Consoli e Schnaid (2015):
•

Estacas com concreto de baixa resistência, cura não apropriada,
dosagem pobre causando trincas, danos ou ruptura na cabeça da estaca;

•

Danos de manuseio e descarga inadequada no canteiro;

•

Danos por choque durante a cravação, devido não observância da norma
quanto a proteção da cabeça da estaca, causando nega fictícia;

•

Danos por choque excêntrico do martelo;

•

Problemas no manuseio por armadura inadequada ao longo do fuste;

•

Estacas esbeltas ou longas com flambagem ou fissuras devido
necessidade de cravação enérgica na camada inicial do subsolo;

•

Esmagamento de cabeça da estaca devido insuficiência ou armadura
inadequada;

•

Emendas danificadas por erro no uso de emendas, sem atender à norma
ABNT NBR 6122/2010.

A Fotografia 18 a seguir mostra uma estaca com falta de maturidade.
Fotografia 18 - Estaca com concreto com falta de maturidade.

Fonte: Milititsky (2013).
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As Fotografias 19 e 20 mostram danos devido a rotação do fuste.
Fotografia 19 - Danos devido a rotação do fuste
durante cravação.

Fonte: Milititsky, Consoli e Schnaid (2015).

Fotografia 20 - Danos devido a rotação do fuste
durante cravação.

Fonte: Milititsky (2013).

Estacas escavadas são assim chamadas por serem realizadas com retirada
de solo para serem executadas, e os problemas podem ter várias causas.
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Milititsky, Consoli e Schnaid (2015) colocam como principal causador de mau
desempenho os problemas com a integridade ou continuidade das estacas. Deve
haver acompanhamento técnico especializado para garantir a efetiva concretagem
da estaca, evitando o surgimento de cavidades por desmoronamento e problemas
na retirada do revestimento. Elencam assim, problemas que podem ocorrer:
•

Segregação da concretagem das estacas causando pouca resistência,
decorrente de inadequação do traço e erros de dosagem do concreto;

•

A resistência afetada pela utilização de concreto após tempo de mistura
longo fora de norma, conhecido como "concreto vencido";

•

Posicionamento de armadura, taxa alta de armadura e colocação de
espaçadores incorretamente, dificultando a concretagem com danos a
integridade e continuidade;

•

Presença de material solto, sujeira ou lama na ponta causando prejuízo
no desempenho por perda da resistência de ponta. A verificação, a
proteção da escavação após a retirada do equipamento é necessário;

•

A presença de água no momento da concretagem causa graves
problemas de integridade e resistência.

•

O desmoronamento das paredes é comum, causando descontinuidade;

•

Concretagem de estacas contíguas pode causar alteração de posição do
topo do elemento concretado anteriormente;

•

Seccionamento de fuste em solos moles, incapazes de resistir à pressão
do concreto, variando de diâmetro;

•

Artesianismo, cuja água sob pressão prejudica a concretagem, até
impedindo a execução das estacas;

•

Redução de resistência lateral por amolgamento do solo, quando da
colocação de revestimento;

•

Integridade do fuste afetada por concreto com baixa trabalhabilidade;

•

Amolgamento ou recobrimento do fuste por solo transportado pela
escavação;

•

Seccionamento do fuste durante retirada do revestimento.

A Fotografia 21 a seguir mostra a presença de água em uma estaca.
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Fotografia 21 - Presença de água na concretagem de estaca.

Fonte: Milititsky (2013).

Citam Milititsky, Consoli e Schnaid (2015) problemas com estacas Strauss:
•

Inadequação do concreto, slump baixo e fator água/cimento ocasionando
segregação e problemas no levantamento do revestimento, com falha e
mau desempenho da estaca. A Fotografia 22 mostra uma falha.
Fotografia 22 – Estacas com falhas de concretagem.

Fonte: Milititsky (2013).
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•

Preparo do concreto manualmente inadequado, ou mal misturado, com
baixa resistência final;

•

Instabilidade das paredes onde é necessário o uso do revestimento;

•

Armazenamento de insumos inadequado, principalmente do cimento;

•

Uso inadequado/insuficiente dos revestimentos, causando diâmetros
menores com diminuição da capacidade de carga.

O processo construtivo das estacas escavadas mecanicamente apresenta os
seguintes problemas, de acordo com Milititsky, Consoli e Schnaid (2015):
•

Equipamentos sem capacidade de escavação ou comprimentos limitados,
insuficiente para atender as premissas de projeto, resulta em capacidade
de carga insuficiente;

•

Concreto com “slump” inadequado pode resultar em descontinuidade;

•

Contaminação da cabeça das estacas causando comprometimento;

•

Instabilidade da escavação e revestimento colocado muito tarde.

Este problema é ilustrado na Figura 20 a seguir:
Figura 20 - Desenho de estaca escavada com revestimento colocado após a
verificação de instabilidade

Fonte: O`Neil e Reese (1999 apud MILITITSKY; CONSOLI; SCHNAID, 2015, p. 144).

•

Instabilidade do solo externo ao revestimento causando seção reduzida;
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•

Interrupção da concretagem causando falha de integridade, “junta seca”;

•

Abertura de várias estacas para concretagem posterior podendo causar
problemas na limpeza da base e estabilidade;

•

Redução da resistência lateral pela demora de concretagem nas estacas
já escavadas.

No Brasil a execução de estacas hélice contínua é crescente com o aumento
da disponibilidade desse tipo de equipamento. Milititsky, Consoli e Schnaid (2015),
elencam os principais problemas na execução de estacas hélice contínua:
•

A remoção de solo, que alivia as tensões horizontais, durante a
introdução do trado, provoca a redução da resistência lateral;

•

Uso de equipamento impróprio, com torque insuficiente ou haste curta
não atingindo a profundidade especificada em projeto, resulta em estaca
com resistência abaixo da especificada em projeto;

•

Falha de concretagem, com levantamento do trado no início da
concretagem, causando falta de resistência de ponta;

•

Procedimento inadequado, quando a armadura tem grande comprimento
e de difícil colocação, e acaba-se usando o trado para escavação e
depois lançamento do concreto;

•

Descontinuidade devido velocidade excessiva de subida do trado.

•

Dificuldades

com

colocação

da

armadura

devida

a

falhas

de

detalhamento em projeto, pouca trabalhabilidade do concreto ou demora
no procedimento acabam por causar danos à estaca;
•

Colocação inadequada da armadura utilizando choque excessivo,
causando até deslocamento para fora do corpo da estaca;

•

Descontinuidade ou falha no corpo da estaca por falta de pressurização
da concretagem no topo ou parte final da estaca;

•

Inadequação do concreto de características próprias para a estaca hélice
contínua, ocasionando problemas de segregação, exsudação.

A Fotografia 23 a seguir mostra um exemplo de falha e descontinuidade, onde
a escavação para inspeção mostra a necessidade de ensaios de integridade usuais,
PIT - Pile Integrity Testing, mais rápido e de baixo custo ou ensaios tipo crosshole.
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Devido a grande redução de área das estacas, com perda de atrito lateral, em
determinados casos as mesmas podem ser condenadas, após ensaios feitos
criteriosamente por especialistas.
Fotografia 23 - Falha e descontinuidade em estaca.

Fonte: Milititsky, Consoli e Schnaid (2015).

Para entendimento de um possível efeito causado pelos problemas

em

fundações profundas pode-se admitir o seguinte "Diagrama de Ishikawa",
genericamente para os vários tipos de estacas, proposto na Figura 21 a seguir:
Figura 21 - "Diagrama de Ishikawa" para patologia em estacas.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O Quadro 6 a seguir relaciona essas causas a alguns procedimentos.
Quadro 6 - Causas de patologias em fundações profundas.
FUNDAÇÕES PROFUNDAS
continua
Causas relacionadas à execução

Procedimentos e providências
para evitar a ocorrência

PROBLEMAS
GENÉRICOS
1
Erros na locação

2

Cuidados na locação
Uso de topografia
Recálculo do projeto - caso de
erros
Dupla verificação da locação

Erros e desvios na execução (presença de
obstruções - matacões ou blocos)

Cuidados na execução
Retrabalho de execução de
elementos

Erros de diâmetro ou lado da estaca (seção
inferior ao projeto)

Cuidados na execução
Fiscalização efetiva
Verificação de projeto

3

4
Substituições: soluções caseiras definidas
no local sem consulta ao projetista causando
erros

5
Inclinações erradas em desacordo com o
projeto

6

Fiscalização efetiva na execução
Aprovação do projetista para
modificações de projeto

Fiscalização efetiva na execução
Verificação de projeto
Aprovação do projetista para
modificações de projeto

Pilaretes sem bloco de coroamento apoiados
na
estaca,
excêntricos
e
vínculos
inadequados

Fiscalização efetiva na execução
Retrabalho de execução de
elementos
Recálculo de projeto

Falta de limpeza da cabeça das estacas,
contaminação ou sujeira

Fiscalização efetiva na execução
Limpeza adequada da cabeça da
estaca

Falta de vinculação entre estacas e bloco de
coroamento

Fiscalização efetiva na execução
Limpeza adequada na cabeça da
estaca

7

8
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FUNDAÇÕES PROFUNDAS

9
Deficiência ou mau
armaduras: fretagem

posicionamento

de

10

continuação
Verificação de projeto
Conferência antes de cada
concretagem

Fiscalização efetiva
Verificação de cada elemento no
ato da concretagem

Erros de cota de arrasamento

11
Posicionamento indevido da armadura, falta
de vinculação em estacas tracionadas

12
Concreto - má especificação, preparo ou
utilização de concreto

Fiscalização efetiva
Verificação de cada elemento no
ato da concretagem

Fiscalização efetiva
Verificação de especificações de
projeto
e
procedimentos
de
utilização do concreto

ESTACAS
CRAVADAS
1
Falta ou insuficiência
cravação das estacas

de

energia

de

2
Excesso de energia de cravação das estacas

3
Compactação do solo (solo muito duro) pela
cravação de estacas

4
Levantamento de estacas cravadas,
deslocamento lateral

5
Falsa nega

Fiscalização efetiva e
acompanhamento técnico
constante e especializado
Testes, instrumentação PDA (pile
driving analyser)

Fiscalização efetiva e
acompanhamento técnico
constante e especializado
Testes, instrumentação PDA (pile
driving analyser)

Fiscalização efetiva e
acompanhamento técnico
constante e especializado
Execução de pré furo

Procedimentos - pré-furo
Recravação das estacas

Fiscalização técnica
Recravação da estaca
Testes, instrumentação PDA (pile
driving analyser)
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FUNDAÇÕES PROFUNDAS

6
Flexão dos elementos na cravação

7
Elevação da pressão neutra em solos
argilosos saturados
8
Amolgamento de solos argilosos saturados

9
Redução da capacidade de carga devido
uso de jato d’água ou pré-perfuração

continuação
Fiscalização efetiva
Acompanhamento técnico

Fiscalização efetiva
Acompanhamento técnico

Fiscalização efetiva
Acompanhamento técnico

Fiscalização efetiva
Acompanhamento técnico

ESTACAS
CRAVADAS
PRÉ-MOLDADAS DE
CONCRETO
1
Concreto com baixa resistência

Utilização de procedimentos
corretos de compra, armazenagem,
manuseio e cravação

Cravação de estacas não curadas

Utilização de procedimentos
corretos de compra, armazenagem,
manuseio e cravação

2

3
Insuficiência ou mau posicionamento de
armadura

Verificação no recebimento das
estacas

Verificação de norma

4
Emendas inadequadas

5
Terreno com matacões ou blocos causando
danos estruturais a estaca

Fiscalização efetiva
Acompanhamento técnico
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FUNDAÇÕES PROFUNDAS

6
Cravação com estaca sem resistência de
projeto

7
Manuseio, descarga e manipulação errados

8
Falta de proteção na cabeça das estacas
causando danos

9

continuação
Fiscalização efetiva
Acompanhamento técnico

Utilização de procedimentos
internos de recebimento e manuseio
Verificar critérios de aceitação
Utilização de normas e
procedimentos - proteção- capacete

Verificação e acompanhamento
Martelo, capacete, desalinhamento
danificando a cabeça da estaca: choque
excêntrico do martelo

10
Relação peso do martelo x peso da estaca
inadequado

11
Estacas esbeltas: flambagem ou fissuração
na cravação inicial

12
Esmagamento de cabeça ou ponta da
estaca devido insuficiência ou armadura
inadequada;

Verificação e acompanhamento
Checagem com controle de repique

Utilização de procedimentos
internos de recebimento e manuseio
Verificar critérios de aceitação

Fiscalização
efetiva
e
acompanhamento técnico
constante e especializado
Testes, instrumentação PDA (pile
driving analyser)

ESTACAS
ESCAVADAS
1
Integridade ou continuidade

2
Dosagem pobre, traço inadequado
Segregação da concretagem

3
Demora
Tempo de concretagem

Fiscalização efetiva
Acompanhamento técnico
Controle material e processo
Testes, ensaios de integridade PIT
(pile integrity tester)
Acompanhamento
Controle material e processo

Acompanhamento
Controle material e processo
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4
Posicionamento errado de armadura,
armadura pesada

continuação
Acompanhamento
Verificação da armadura

Acompanhamento
5

Sujeira, falta de limpeza na ponta
Limpeza

6
Água na escavação durante a concretagem

Acompanhamento
Limpeza, esgotamento da água

Desmoronamento na concretagem
Interferências

Acompanhamento
Limpeza
Desobstrução

7

8

Acompanhamento
Falta de cuidado na concretagem de
estacas contíguas

9
Seccionamento de fuste devido solo mole

10
Existência de água por artesianismo (água
sob pressão)

11

Acompanhamento
Cuidados especiais

Investigação anterior se possível de
ocorrer

Controle do processo
Redução de resistência lateral por
amolgamento durante colocação de
revestimento

12
Falta de integridade do fuste –
comprometimento por baixa
trabalhabilidade do concreto

13
Amolgamento ou recobrimento do fuste por
solo transportado na escavação

14
Seccionamento do fuste durante retirada do
revestimento

Controle do material - concreto
"slump" apropriado

Acompanhamento
controle do processo

Acompanhamento
Controle do processo
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FUNDAÇÕES PROFUNDAS
continuação
ESTACAS
ESCAVADAS TIPO
STRAUSS
1

Controle do concreto e execução
Inadequação do concreto, trabalhabilidade

Controle do concreto preparado na
obra

2
Preparo do concreto deficiente, mal
misturado
3

Controle da armazenagem
Concreto inadequado, armazenamento dos
insumos, cimento

4

Acompanhamento
Instabilidade da escavação

5

Acompanhamento / controle
Uso
inadequado/insuficiente
revestimentos

dos

ESTACAS
ESCAVADAS
MECANICAMENTE
1
Equipamento impróprio

Acompanhamento
Controle do processo

Inadequação do concreto, trabalhabilidade

Procedimentos
Controle do concreto e execução

Contaminação da cabeça das estacas

Acompanhamento
Controle do processo

Instabilidade da escavação

Acompanhamento
Controle do processo

2

3

4
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FUNDAÇÕES PROFUNDAS
continuação
5
Falha de concretagem-redução de seção ou
seccionamento

6
Falha de concretagem - interrupção-junta
seca

7
Escavação de estacas sem concretagem
imediata

8
Demora na concretagem-diminui resistência
lateral

Acompanhamento
Controle do processo

Acompanhamento
Controle do processo

Acompanhamento
Controle do processo

Acompanhamento
Controle do processo

ESTACAS
ESCAVADA HÉLICE
CONTÍNUA
1

Procedimentos de controle
Remoção de solo com redução da
resistência lateral

2

Equipamento correto
Equipamento impróprio para atingir
profundidade/torque

3
Concreto inadequado – características do
concreto

4
Falha no início da concretagem afetando
resistência de ponta

5
Execução inadequada – procedimento
“hélice contínua modificada”

6
Descontinuidade-velocidade excessiva de
subida do trado

Procedimentos de controle
Controle do material

Procedimentos de controle
Garantia do fornecimento de
concreto

Procedimentos de controle do
processo

Procedimentos de controle do
processo
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FUNDAÇÕES PROFUNDAS
conclusão
7
Dificuldade de colocação da armadura

8
Danos causados por colocação de
armadura

9
Descontinuidade ou falha por erro de
pressurização

Projeto
Controle de concreto
Tempo certo para colocar armadura

Procedimentos de controle do
processo

Procedimentos de controle do
processo

Fonte: Elaborado pelo autor.

É nítido perceber a necessidade de fiscalização e acompanhamento efetivo
durante a execução, para que não seja afetado o desempenho do sistema de
fundação de uma obra. Assim, as patologias podem e devem ser minimizadas.

6.3 Origem e diagnóstico das patologias

Helene e Figueiredo (2003) dividem o processo de construção em cinco
grandes etapas: planejamento, projeto, fabricação de materiais e componentes fora
do canteiro, execução e uso. A Figura 22 a seguir mostra essas etapas:
Figura 22 - Etapas de produção e uso das obras civis.

Fonte: Helene e Figueiredo (2003).
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Afirmam Helene e Figueiredo (2003) que os problemas patológicos ocorrem
com maior incidência na etapa de uso e que um diagnóstico adequado deve indicar
em que etapa do processo construtivo teve origem o fenômeno.
Os problemas patológicos surgidos em elementos de fundação, ao contrário
da maioria das patologias ocorridas em sistemas de obras civis, são de certo modo
mais difíceis de serem identificados. É constatação que os reparos em fundações
têm custo elevado se comparado com outros, seja pelo processo de execução,
material, imagem, prazo etc.
No caso das fundações, existem outros materiais disponíveis para utilização,
como perfis de aço e madeira, porém o concreto ainda é o mais usado. De modo
geral, permanecem o tempo todo enterradas, com dificuldades de identificação de
eventuais manifestações patológicas. Devido estarem longe da visão é difícil a
detecção de falhas sem auxílio de técnicas avançadas.
O material empregado nas fundações pode sofrer degradação principalmente
pelo contato com solos e umidade da água.
Todos os projetos de engenharia com elementos enterrados ou em
contato com o solo e a água devem considerar os aspectos de
permanência e integridade a longo prazo. A ação dos elementos
naturais sobre os materiais das fundações obriga a verificação da
existência de materiais agressivos e seus possíveis efeitos, cuja
avaliação deve ser prevista nas etapas de coleta de dados do solo
(investigação), análise, projeto e execução. (MILITITSKY; CONSOLI;
SCHNAID, 2015, p. 209).

Embora a abrangência do trabalho não seja propriamente o estudo das
patologias, se faz necessária uma abordagem do assunto para que se possa ter a
devida noção das consequências quanto ao comprometimento estrutural que pode
advir delas e dos elevados custos que uma intervenção posterior pode ocasionar em
obras recém concluídas e nas mais antigas que não recebem a devida atenção com
relação à manutenção.
Mesmo considerando-se os prazos legais de garantia de uma obra pública,
diversos outros aspectos de manutenção predial podem influenciar ou potencializar
um eventual dano nas fundações. Alguns exemplos são as infiltrações e os
vazamentos de água, que se não corretamente diagnosticados podem levar a
patologias, principalmente a recalques das fundações.
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Consoante Teixeira e Godoy (1998), os danos causados por movimentação
das fundações podem agrupar-se basicamente em três categorias. A primeira
chamada de danos estéticos, relacionada à aparência visual, aspectos visíveis
(trincas nas paredes, pisos com recalque, desaprumos etc.). A segunda seria com
relação à danos prejudiciais ao uso da edificação, como entrada de umidade pelas
trincas, desaprumo de elevadores, desnivelamento de pisos e caimentos,
rompimento de tubulações, emperramento de portas, janelas, operação de máquinas
etc. Por último seriam os danos prejudiciais á estabilidade da estrutura. A Fotografia
24 seguir mostra a evolução dos danos em uma obra pública.
Fotografia 24 - Evolução de danos em uma das obras estudadas.

Março 2015
Fonte: Arquivo do autor.

Outubro 2015

Devido às peculiaridades dessa etapa, a avaliação dessas ações nocivas nos
elementos de fundação deve ser antecipada principalmente durante os estudos de
solo, cuja identificação, ajudará a evitar-se problemas patológicos em função disto.
Algumas manifestações podem ser características de problemas em
fundações. Gotlieb (1998, p. 471) destaca que podem ser nas próprias peças de
fundação, pela deterioração dos materiais e perda de resistência: deformações,
perda de recobrimento, corrosão da armadura, esmagamentos, rupturas, fissuras,
entre outras. Também na edificação como um todo, pelos recalques e desaprumos.
O diagnóstico do problema é fundamental para permitir uma diretriz
adequada na decisão ou não da aplicação de reforços. Este
diagnóstico visa conhecer o mecanismo e as causas dos danos
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ocorridos, resultando daí a definição do tipo, da técnica e do
dimensionamento do reforço a ser empregado.” (GOTLIEB, 1998, p.
472).

Recordam Helene e Figueiredo (2003) que a patologia é a parte da
engenharia que estuda os sintomas, mecanismos, causas e origens dos defeitos, ou
seja, das partes que compõe o diagnóstico do problema, e que à terapia cabe o
estudo da correção dos problemas, incluindo-se aí os de envelhecimento natural.
Para se ter um diagnóstico é aconselhável um inventário quantitativo dos
danos para interpretação e direcionamento; ensaios ou sondagens, de laboratório
se for o caso e se instrumente a obra para avaliação de velocidade das deformações
e de sua magnitude.
Determinadas edificações apresentam manifestações patológicas intensas e
significativas, com elevados custos para a sua correção, comprometendo aspectos
estéticos e com redução da capacidade resistente, podendo haver colapso parcial
ou total da estrutura.
Os problemas patológicos, salvo raras exceções, apresentam
manifestação externa característica, a partir da qual pode-se deduzir
qual a natureza, a origem e mecanismos dos fenômenos envolvidos,
assim como pode-se estimar suas prováveis consequências. Esses
sintomas, também denominados lesões, danos, defeitos ou
manifestações patológicas, podem ser descritos e classificados,
orientando um primeiro diagnóstico, a partir de minuciosas e
experientes observações visuais. (HELENE; FIGUEIREDO, 2003, p.
22 ).

Quanto à origem, afirmam de que uma grande porcentagem origina-se nas
etapas de planejamento e projeto, e que em geral, são mais graves que as falhas de
materiais ou má execução. Recomendam investir mais tempo nessas etapas.
Importante salientar que as fundações devem ser bem executadas e os
problemas rapidamente diagnosticados, pois ao contrário das estruturas, é mais
difícil de se verificar visualmente sintomas mais comuns, assim como a corrosão de
armaduras, ninhos de concretagem, fissuras nos elementos de fundação após a
conclusão dessa etapa e consequentemente o fechamento, aterro e reaterro para a
continuidade da execução da superestrutura.
Quanto às causas os mesmos se referem:
Os agentes causadores dos problemas patológicos podem ser
vários: cargas, variação da umidade, variações térmicas intrínsecas e
extrínsecas ao concreto, agentes biológicos, incompatibilidade de
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materiais, agentes atmosféricos e outros. (HELENE; FIGUEIREDO,
2003, p. 25).

Algumas consequências podem afetar as condições de segurança da
estrutura (estado limite último), outras as condições de serviço associadas aos
estados limites de utilização. É consenso que quanto mais cedo forem
diagnosticadas e reparadas, mais econômicas e efetivas serão (Gráfico 3).

Gráfico 3 - Origem dos problemas patológicos com relação às etapas
de produção e uso das obras civis.
Panejamento
4%

Uso
10%
Materiais
18%

Projeto
40%

Execução
28%

Fonte: Helene e Figueiredo (2003).

Danos em estruturas de concreto armado são frequentes devido aos
recalques diferenciais da fundação. Dentre as diferentes causas, Husni et al. (2003)
informam podem ser provocados por:
•

Erros de projeto ou de execução das fundações;

•

Cargas não previstas no projeto original;

•

Deformação excessiva do solo (terreno) de fundação, não considerada no
projeto

por

desconhecimento

ou

informação

errônea

de

suas

características;
•

Deformação excessiva localizada no solo pela aparição de alterações não
previstas (inundação, vibração, erosão, socavamento, etc.);

•

Fundação sobre escavação mal coberta, aterros mal executados,
alterações de terrenos desconhecidas, etc.;
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•

Fundação de uma mesma estrutura sobre diferentes tipos de solos e/ou
utilização de diferentes sistemas de fundação ou diferentes níveis da
fundação;

•

Alterações por construções vizinhas;

•

Existência de solos expansivos;

•

Injeção do terreno em zonas próximas gerando um importante empuxo
vertical sobre a superfície de apoio da fundação (subida dos apoios).
(HUSNI et al., 2003, p. 86).

A Figura 23 apresenta um indício de patologia nas fundações:
Figura 23 - Fundação assentada sobre seção de corte e aterro.

Fonte: Thomaz (1989).

Thomaz (1989) lembra que os solos se constituem de partículas sólidas,
água, ar e as vezes por material orgânico. E complementa que se as deformações
sejam diferenciadas ao longo do plano das fundações, tensões serão introduzidas
na estrutura, podendo gerar o trincas.
A Figura 24 a seguir apresenta um indício de recalque.
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Figura 24 - Recalque diferenciado, por falta de homogeneidade do solo.

Fonte: Thomaz (1989).

Podemos, portanto, verificar que o surgimento de trincas pode ser um indício
de recalque diferencial nas fundações. Referindo-se as fissuras Thomaz explana:
De maneira geral, as fissuras provocadas por recalques
diferenciados são inclinadas, confundindo-se às vezes com as
fissuras provocadas por deflexão de componentes estruturais. Em
relação ás primeiras, contudo, apresentam aberturas geralmente
maiores, ‘deitando-se’ em direção ao ponto onde ocorreu o maior
recalque. Outra característica das fissuras provocadas por recalques
é a presença de esmagamentos localizados, em forma de escamas,
dando indícios das tensões de cisalhamento que as provocaram;
além disso, quando os recalques são acentuados, observa-se
nitidamente uma variação na abertura da fissura. (THOMAZ, 1989. p.
95).

Uma forma usual para acompanhamento de patologias é o controle
sistemático de abertura e extensão de trincas, segundo Milititsky, Consoli e Schnaid
(2015), com a finalidade de saber a gravidade, sua atividade ou estabilização.
Observam que vindo a atingir elementos portantes são indicadores de risco e
necessitam de tratamento emergencial através de especialistas no assunto.

6.4 Recuperação

Helene e Figueiredo (2003, p. 20-21) observam que:
[...] para que obtenha êxito nas medidas terapêuticas de correção,
reparo, reforço ou proteção, é necessário que não apenas o estudo
precedente, o diagnóstico da questão, tenha sido bem conduzido,
mas principalmente que se conheça muito bem as vantagens e
desvantagens dos materiais, sistemas e cada um dos procedimentos
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de recuperação de estruturas de concreto, pois para cada situação
particular existe uma melhor alternativa de intervenção.

Embora estejam os autores se referindo às estruturas de concreto podemos
considerar pertinentes também às fundações já que orientam e remetem à busca da
alternativa adequada para cada situação.
O conhecimento do mecanismo do problema torna-se fundamental para uma
terapêutica adequada. (HELENE; FIGUEIREDO, 2003, p. 24)
Sobre recuperação de fundações, Gotlieb (1998) esclarece que os serviços
de substituição ou de reforço de fundações prestam-se a aumentar ou renovar a
fundação original em termos de segurança, seja por aumento de carregamento
devido ampliações ou mudança da utilização ou em virtude de mau desempenho.
Observa sobre o perigo neste tipo de serviço, alertando para estudos e orçamentos
bem feitos, afim de ser ter uma “[...] avaliação adequada da viabilidade e
conveniência de tais serviços” (GOTLIEB, 1998, p. 471.)
Confirmando-se que as trincas na edificação foram causadas por uma
patologia nas fundações, existe a necessidade de recuperação do componente
afetado. Porém, alerta Thomaz (1989) existem casos, em que a falsa recuperação
do componente trincado pode ser perigosa, apenas escondendo o problema.
Além do mais, caso se consiga um método aparentemente eficiente,
com o emprego de selantes flexíveis, por exemplo, este poderá
constituir-se numa simples maquiagem, encobrindo evoluções
perigosas para a segurança do edifício. (THOMAZ, 1989, p. 159).

Descoberta a causa, após análise minuciosa, o autor recomenda cautela:
Na ocorrência de recalque da fundação, portanto, a recuperação do
componente só deverá ser efetuada quando o movimento estabilizarse ou quando tiver-se certeza sobre a estabilidade da obra. Em caso
contrário, combater inicialmente a causa dos recalques,
empregando-se técnicas de consolidação do terreno (compactação,
injeção de nata de cimento etc.) ou de reforço da fundação
(cachimbos, estacas laterais, estacas mega etc.). Medidas
complementares devem ser tomadas como a impermeabilização
superficial do terreno ao redor da obra, drenagem superficial de
águas que possam eventualmente empoçar nas proximidades da
fundação e corte de árvores que absorvem muita água do solo.
(THOMAZ, 1989, p. 159).
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Após o diagnóstico correto, recomenda-se um estudo para a realização dos
serviços de recuperação, ou sobre o reforço de fundações.

6.4.1 Tipos de reforço de fundações

Gotlieb (1998) classifica os serviços em quatro grupos: reforço permanente,
reforço provisório, substituição de fundações e, por último, os escoramentos
auxiliares provisórios. O Quadro 7 a seguir ilustra a classificação dos serviços:
Quadro 7 - Classificação dos serviços de recuperação.
TIPO DE REFORÇO
REFORÇO PERMANENTE
REFORÇO PROVISÓRIO

APLICAÇÃO
Mau desempenho, aumento do carregamento aplicado,
ampliações e modificações da utilização da edificação.
Realização de serviços de reforço permanente, sobrecarga
provisória de curta duração ou condição especial
Substituição por novo elementos do mesmo tipo, submuração

SUBSTITUIÇÃO DE FUNDAÇÕES
ESCORAMENTOS AUXILIARES
PROVISÓRIOS

Redução ou retirada de carregamento para serviços de reforço
ou substituição

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Gotlieb (1998).

Com relação às soluções, Gotlieb (1998) afirma que são dependentes de
condicionantes do problema, como o

tipo de solo e fundações já existentes,

urgência, espaço físico etc.
Para a escolha de um dos tipos de solução, Gotlieb (1998, p. 477) enfatiza
que ela decorre do diagnóstico e da experiência e do julgamento dos profissionais.
Com relação ao reparo ou reforço dos materiais constituintes dos elementos de
fundação, Gotlieb (1998) cita como os casos de agressão ao concreto ou corrosão
da armadura das sapatas, estacas, tubulões ou blocos, considerando-os como um
problema não associado à transferência de carga para o solo, somente estrutural. A
escolha se sujeita a três condicionantes: condicionantes técnicas, condicionantes
econômicas, exequibilidade e segurança. Com relação às condicionantes técnicas
considera necessário compatibilidade entre as condições do solo, da estrutura e do
reforço.
O Quadro 8 a seguir mostra os tipos de soluções:
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Quadro 8 - Tipos de soluções para reforço de fundações.
SOLUÇÃO

MOTIVO

REPARO OU REFORÇO
DOS MATERIAIS

ENRIJECIMENTO DA
ESTRUTURA
AUMENTO DA ÁREA DE
APOIO

DETERIORAÇÃO
DOS MATERIAIS

OCORRÊNCIA DE
RECALQUES
DIFERENCIAIS
AUMENTO DAS
CARGAS ORIGINAIS

OCORRÊNCIAS
Agressão ao concreto
Corrosão
armaduras
das
sapatas, estacas, tubulões,
blocos de coroamento
Recalques diferenciais

ESTACAS PRENSADAS /
ESTACAS DE REAÇÃO /
ESTACAS MEGA

OCORRÊNCIA DE
RECALQUES

Aumento das cargas
Valor adotado da tensão
admissível do solo inadequado
Recalques
Aumento de cargas

ESTACAS
INJETADAS/ESTACAS
RAIZ

OCORRÊNCIA DE
RECALQUES

Recalques
Aumento de cargas

OCORRÊNCIA DE
RECALQUES
DIFERENCIAIS
AUMENTO DAS
CARGAS ORIGINAIS
AUMENTO DAS
CARGAS ORIGINAIS

Recalques
Aumento de cargas

ESTACAS
CONVENCIONAS

SAPATAS, TUBULÕES,
ESTACAS ADICIONAIS
MELHORIA DAS
CONDIÇÕES DO SOLO

OCORRÊNCIA DE
RECALQUES
DIFERENCIAIS
AUMENTO DAS
CARGAS ORIGINAIS

Aumento das cargas
Valor adotado da tensão
admissível do solo inadequado
Recalques
Aumento de cargas

OBSERVAÇÕE
S
Reparação
Reparação
Vigas de rigidez
Travamento
Ampliação
da
área de apoio
Estacas
de
concreto
ou
metálicas
de
reação
Microestacas e
pressoancorage
ns
por
perfuração
Estacas
de
concreto, aço,
Strauss

Sapatas,
tubulões
e
estacas
Injeção de nata
de cimento ou
gel
,
“jet
grouting”

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Gotlieb (1998).

Considerando as condicionantes econômicas, para Gotlieb (1998) deve-se
adequar a relação custo x benefício dos serviços, e em casos especiais de edifícios
públicos e monumentos históricos o valor torna-se menos importante.
Por fim a exequibilidade e segurança, um aspecto importantíssimo, onde se
considera o acesso de pessoas e equipamentos essencial os espaços disponíveis
são pequenos. Alerta Gotlieb (1998) a cuidados em relação à segurança do trabalho.
Em situações extremamente críticas, tais como o caso em que a
estrutura está em pleno processo de movimentação (recalques), as
condições de segurança do pessoal envolvido nos serviços devem
ser observadas cuidadosamente pois, dependendo da velocidade
dos recalques, os trabalhos podem ser tornar muito perigosos.
(GOTLIEB, 1998, p. 478).

Existem diferentes possibilidades de reforço de estruturas de concreto, e cada
caso necessita de um projeto específico. Para Barrera et al. (2003) deve-se levar em
consideração, para o projeto e definição da técnica, todos os aspectos,
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principalmente o diagnóstico estrutural, as condicionantes arquitetônicas e
operacionais, requisitos estruturais (reforço ativo ou passivo), o prazo e os custos.

Assim é necessário que no processo de seleção e projeto de reforço
sejam estabelecidos claramente todos os requisitos e/ou
características que este deve cumprir para atingir o objetivo
desejado. (BARRERA et al., 2003, p. 370).

Para o reforço de fundações os autores Barrera et al. (2003) apresentam
algumas recomendações, indicadas nos Quadros 9, 10 e 11 a seguir:
Quadro 9 - Recomendações para reforço de blocos.
Reforço de blocos com graut e/ou
microconcreto fluído

Reforço de blocos com concreto

Alcance: reforços cuja espessura na seção
transversal <= 6 cm argamassa fluída base cimento
Reforços cuja espessura na seção transversal <=
30 cm microconcreto fluído
Substrato: quebrar arestas e escarificar a superfície
para aumento da aderência . Instantes antes do
lançamento do graut ou microconcreto, limpar e
secar o substrato de concreto
Preparo: misturador mecânico, adicionar água ao
pó na relação água/pó 0,12 a 0,14 para argamassa
fluída base cimento, e 0,11 a 0,13 para o
microconcreto fluído. Misturar e homogeneizar por
3 minutos
Aplicação: colocar a nova armadura conforme
projeto. Posicionar formas estanques e rígidas.
Aplicar ponte de aderência com adesivo base epoxi
(de baixa viscosidade) sobre as superfícies de
concreto. Observando o tempo de manuseio e
colagem do adesivo, grautear o bloco suave e
continuamente a partir de um dos lados, evitandose bolhas até que o material apareça do outro lado.

Alcance: reforços de qualquer dimensão, desde que
com espessura de fundo e >= 8 cm e laterais >= 5 cm

Acabamento: remover formas após 48 horas, cortar
excessos e fazer acabamento com argamassa
polimérica a base de cimento de baixa retração
Cura: úmida por 7 dias ou com 2 demãos de
adesivo base acrílica (membrana de cura),
evitando radiação solar direta com anteparos nas
primeiras 36 horas

Substrato: quebrar arestas e escarificar a superfície
para aumento da aderência . Instantes antes do
lançamento do graut ou microconcreto, limpar e secar
o substrato de concreto
Preparo: relação água/cimento >= 0,50, abatimento
10 a 15 cm, aditivo superplastificante e dimensão
máxima característica do agregado graúdo igual a 1/4
da menor dimensão da peça
Aplicação: colocar a nova armadura conforme
projeto. Posicionar formas estanques e rígidas.
Aplicar ponte de aderência com adesivo base epoxi
(de baixa viscosidade) sobre as superfícies de
concreto. Observando o tempo de manuseio e
colagem do adesivo, concretar o fundo do bloco a
partir de um dos lados, até que o material apareça do
outro. Colocar as formas nas laterais e concretar,
adensando com soquete ou vibrador.
Cura: úmida por 14 dias ou com 2 demãos de
adesivo base acrílica (membrana de cura), evitando
radiação solar direta com anteparos nas primeiras 36
horas

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Barrera et al. (2003).
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Quadro 10 - Recomendações para reforço de sapatas.
Reforço de sapatas com graut e/ou
microconcreto fluído

Reforço de sapatas com concreto

Alcance: espessura <= 6 cm para argamassa fluída
base cimento e <= 30 cm para microconcreto fluído
Substrato: quebrar arestas e escarificar superfície
exposta. Saturado e com superfície seca, sem
empoçamentos
Preparo: misturador mecânico, adicionar água ao
pó na relação água/pó 0,12 a 0,14 para argamassa
fluída base cimento, e 0,11 a 0,13 para o
microconcreto fluído. Misturar e homogeneizar por
3 minutos
Aplicação: Escarificar a parte lateral e superior
Colocar armaduras conforme projeto
Furar a alma e chumbar barras de reforço, com
resina poliester (tixotrópica) para ancoragem
Demolir o que for necessário
Colocar armadura complementar se necessário
com graute epóxi fluído
Lançar o ou microconcreto fluído sobre o substrato

Alcance: qualquer dimensão com espessura mínima de 5
cm
Substrato: quebrar arestas e escarificar superfície
exposta. Seco, com ponte de aderência com adesivo
base epóxi (de baixa viscosidade)
Preparo: relação água/cimento >= 0,50, abatimento 10 a
15 cm, aditivo superplastificante e dimensão máxima
característica do agregado graúdo igual a 1/4 da menor
dimensão da peça

Cura: úmida por 7 dias ou com 2 demãos de
adesivo base acrílica (membrana de cura),
evitando radiação solar direta com anteparos nas
primeiras 36 horas

Aplicação: Escarificar a parte lateral e superior
Colocar armaduras conforme projeto
Furar a alma e chumbar barras de reforço, com resina
poliester (tixotrópica) para ancoragem
Demolir o que for necessário
Colocar armadura complementar se necessário com
graute epóxi fluído
Lançar o concreto com uso de formas e aplicar nas
laterais e superior ponte de aderência com adesivo base
epóxi (de baixa viscosidade)
Cura: úmida por 14 dias ou com 2 demãos de adesivo
base acrílica (membrana de cura), evitando radiação
solar direta com anteparos nas primeiras 36 horas

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Barrera et al. (2003).
Quadro 11 - Recomendações para reforço de estacas.
Reforço de estacas com graut e/ou
microconcreto fluído

Alcance: cavidades com dimensão maior >= 30 cm
Substrato: saturado com superfície seca, sem
empoçamentos
Preparo: misturador mecânico, adicionar água ao
pó na relação água/pó 0,11 a 0,13

Aplicação: quando se tratar de topo de estaca,
demolir arestas do bloco para facilitar o lançamento
do microconcreto. Colocar nova armadura conforme
projeto, e formas com cachimbo ou funil. Lançar o
microconcreto fluído suave e contínuamente,
sempre pelo mesmo lado, até atingir altura de 10
cm acima do limite da cavidade.

Reforço de estacas com concreto

Continua
Alcance: cavidades com qualquer dimensão >= 5 cm
Substrato: saturado com superfície seca, sem
empoçamentos
Preparo: relação água/cimento >= 0,50, abatimento 10 a
15 cm, aditivo superplastificante e dimensão máxima
característica do agregado graúdo igual a 1/4 da menor
dimensão a ser concretada
Aplicação: quando se tratar de topo de estaca, demolir
arestas do bloco para facilitar concretagem. Colocar
nova armadura conforme projeto, e formas com
cachimbo ou funil. Lançar concreto adensando com
vibrador adequado
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Reforço de estacas com graut e/ou
microconcreto fluído
Cura: úmida por 7 dias ou com 2 demãos de
adesivo base acrílica (membrana de cura), evitando
radiação solar direta com anteparos nas primeiras
36 horas

Reforço de estacas com concreto
Conclusão
Cura: úmida por 14 dias ou com 2 demãos de adesivo
base acrílica (membrana de cura), evitando radiação
solar direta com anteparos nas primeiras 36 horas

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Barrera et al. (2003).

6.4.1.1 Reforço em estacas de reação tipo "Mega"
O reforço através de estacas “Mega” é uma solução bastante utilizada no
caso de recuperação do desempenho de uma fundação.

Na Figura 25 a seguir apresentam-se um segmento de concreto
Figura 25 - Segmento de concreto vazado dimensões comuns.

Fonte: Associação Brasileira de Empresas de
Engenharia de Fundações (2012, p. 256).

Adiciona Gotlieb (1998) que é bastante conveniente para locais de difícil
acesso e espaços reduzidos, além de não causar vibrações. Se necessário são
executadas vigas sob as paredes. A Figura 26 a seguir mostra a sequência
executiva das estacas de reação.
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Figura 26 - Sequência executiva das estacas
de reação.

Fonte: Gotlieb (1998 p. 476).

No estudo realizado houve a necessidade de proceder-se ao trabalho de
reforço de fundações em 4 obras. Esse trabalho foi realizado ainda no período de
garantia, pelas construtoras. O tipo de solução adotado foi o de estacas de reação
de segmentos de concreto (estacas "Mega"), ilustradas nas Fotografias 25 e 26:
Fotografia 25 - Estacas "Mega" sendo implantadas na obra G.

Fonte: Arquivo do autor.
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Fotografia 26 - Serviços de estacas Mega na obra G.

F
Fonte: Arquivo do autor.
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7 PROJETO E PLANEJAMENTO NA ÁREA DE FUNDAÇÕES

A etapa de fundações é dentre todas uma das mais importantes, em termos
de custos, prazos e riscos envolvidos. A devida atenção desde o projeto até a
execução evitará problemas no futuro, podendo proporcionar aos órgãos públicos
ganhos de eficiência em todo o restante do processo.

7.1 A importância do projeto e do planejamento

Para qualquer tipo de obra, incluindo as públicas, Niyama (2015) considera
ideal que os projetos executivos estivessem disponíveis antes do início. Porém, cita
que no Brasil é comum as licitações serem feitas balizadas em projetos básicos. A
antecipação poderia propiciar melhor planejamento, otimizar prazos, e custos e
diminuir riscos, além de possibilitar de negociação com fornecedores.
[...] Apesar de tudo isso ser óbvio e de amplo conhecimento, a
prática tem mostrado um panorama diferente. (NIYAMA, 2015, p. 2).

O projeto deverá ser acompanhado pelos documentos técnicos que lhe deram
sustentação. Podem ser por exemplo: o levantamento planialtimétrico do terreno e
dos vizinhos, levantamento cadastral das diversas interferências como: árvores,
postes, poços, muros, cortinas nos terrenos vizinhos etc., sondagens e estudos
geotécnicos, resultados de ensaios de caracterização das camadas de solo,
resultados de ensaios de prova de carga entre outros. (THOMAZ, 2001, p. 112).
Importante frisar a participação dos outros projetistas na elaboração dos
projetos de fundação, já que estarão utilizando parâmetros e critérios técnicos
importantes em seus projetos. Sobre isso recomenda Thomaz:
No sentido de prevenir-se a ocorrência de danos à estrutura de
concreto armado, às alvenarias ou aos acabamentos do edifício,
frente à possibilidade de recalques de considerável intensidade,
medidas poderão ser estudadas conjuntamente pelos projetistas de
arquitetura, estrutura e fundações; pode-se cogitar por exemplo a
flexibilização da estrutura de concreto armado, a adoção de detalhes
especiais para vinculação das alvenarias à estrutura e outros
recursos.
Sempre que forem ajuizadas condições potencialmente perigosas
para a ocorrência dos recalques diferenciados (edifícios muito
longos, solos heterogêneos, construção em etapas) os projetistas
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poderão ainda optar pela adoção de juntas nas fundações e na
superestrutura, de forma que as partes da construção comportem-se
como corpos rígidos independentes. (THOMAZ, 2001, p. 112).

O projeto de fundação poderá ser acompanhado de outros elementos, para
isso, BERNARDI (1998, apud THOMAZ, 2001, p. 114) enfatiza e relaciona:
a) análise das interferências com fundações de obras vizinhas
(sobreposição de bulbos de pressão, desconfinamento do solo,
rebaixamento do lençol freático, vibrações);
b) completa especificação das características e cotas de apoio e / ou
acabamento dos blocos, baldrames e vigas alavancas,
comparativamente aos níveis acabados dos pisos contíguos às
fundações, prevendo-se espessuras de lastros, impermeabilizações,
passagens de tubulações e enchimentos;
c) confrontação da locação dos elementos da fundação com o projeto
legal da obra, visando a garantia dos recuos mínimos e das
dimensões dos ambientes (neste último caso com destaque para as
áreas de circulação dos subsolos e suas rampas, considerando as
espessuras previstas para as contenções);
d) análise das distâncias em relação às divisas, aos eixos principais
e a outros elementos da fundação, certificando a possibilidade de
perfeita locação da fundação no canteiro;
e) análise da necessidade de laje resistente à subpressão neutra ou
de lastro armado;
f) análise da necessidade de disposições especiais para execução da
fundação (rebaixamento do lençol, escoramentos provisórios,
aplicação de chapisco ou argamassa no terreno escavado para o
alojamento de sapatas ou blocos);
g) estudo das interferências entre elementos da fundação projetada,
com destaque nos casos da solução de sapatas ou blocos na região
do poço de elevador;
h) análise das implicações resultantes de escavações necessárias â
execução das fundações, inclusive com eventual aproveitamento da
terra escavada na execução de aterros para aplainamento do
terreno;
i) análise das interferências do projeto de fundações com outros
projetos, ou seja:
- poços de captação de águas pluviais e de águas servidas;
- piscinas e reservatórios subterrâneos;
- taludes e contenções de obras vizinhas;
- passagens de dutos de instalações elétricas e hidráulicas, com
necessários envelopamentos ou outras proteções, acima ou abaixo
das vigas de fundação;
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- soluções previstas para a impermeabilização dos elementos da
fundação;
j) estabelecimento de critérios para a coleta e transmissão de
informações ao projetista sobre as excentricidades detectadas
durante a execução das fundações.

Opina Niyama (2015) que o planejamento de obras de fundações é tarefa
complexa, subestimada e crítica. “A postura atual de se contratar o projeto e/ou
execução a poucos dias do início da obra deve ser revista”. (NIYAMA, 2015, p. 6).
Velloso e Lopes (1998) abordam alguns aspectos que devem ser enfocados
pelo projetista na concepção, necessários para um projeto de fundações: topografia
da área, dados geológicos-geotécnicos, dados da estrutura a construir e dados
sobre as construções vizinhas. Esses elementos estão descritos no Quadro 12.
Quadro 12 - Elementos necessários para um projeto de fundações.
ELEMENTOS NECESSÁRIOS
1. TOPOGRAFIA DA ÁREA
•Levantamento topográfico (planialtimétrico)
• Dados sobre taludes e encostas no terreno (ou que possam, no caso de acidente, atingir o terreno)
• Dados sobre erosões (ou evoluções preocupantes na geomorfologia)
2. DADOS GEOLÓGICOS GEOTÉCNICOS
•Investigação do subsolo (preferencialmente em 2 etapas: preliminar e complementar)
•Outros dados geológicos e geotécnicos (mapas, fotos aéreas e levantamentos aerofotogramétricos,
artigos sobre experiências anteriores na área etc.)
3. DADOS DA ESTRUTURA A CONSTRUIR
•Tipo e uso que terá a nova obra
• Sistema estrutural
• Cargas (ações nas fundações)
4. DADOS SOBRE CONSTRUÇÕES VIZINHAS
• Tipo de estrutura e fundações
• Número de pavimentos, carga média por pavimento
• Desempenho das fundações
• Existência de subsolo
• Possíveis consequências de escavações e vibrações provocadas pela nova obra

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Velloso e Lopes (1998).

Niyama (2015), na linha de planejamento em fundações prediais, adota os
seguintes tópicos, etapas primordiais anteriores ao início dos serviços:
•

Vistoria e Laudo da Vizinhança;

•

Contratação de Seguro de Risco de Engenharia;

•

Análise e Revisão do Projeto;

•

Fator de segurança de fundações profundas;

•

Avaliação de Desempenho da fundação;
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•

Canteiro de Obra.

Para a atividade de vistoria e laudo de vizinhança, Niyama (2015) orienta que
deve ser a primeira a ser desenvolvida, registrada em Cartório antes de iniciada a
execução de fundações. Com relação à análise e revisão do projeto considera
recomendável e importante, mesmo não sendo comum, devido às sondagens ou
projetos serem antigos e podendo ter ocorrido mudança no entorno da obra.
Sobre o fator de segurança de fundações profundas faz algumas
considerações sobre a NBR 6122:2010.
Como os ensaios de avaliação de desempenho (prova de carga e/ou
ensaios de carregamento dinâmico) passaram a ser obrigatórios,
procura-se conciliar a realização destes ensaios para o objetivo de
redução do coeficiente de segurança. Na prática, em função dos
custos de mobilização de equipamentos serem significativos,
realizam-se provas de carga e, enquanto se aguarda os resultados e
a revisão do projeto, o equipamento é utilizado para execução de
estacas de periferia [...] (NIYAMA, 2015, p. 4)

Comenta sobre a avaliação de desempenho das fundações que a mesma é
feita durante a execução, item importante preconizado na NBR 6122:2010, contando
com provas de carga (estáticas) ou ensaios de carregamento dinâmico que podem
substituir a prova de carga, devendo assim ser rigidamente observado e cumprido.
Alerta que essa avaliação não se restringe à obra, e que a norma prevê
monitoramento das divisas ou vizinhos: deslocamentos horizontais, desaprumos,
integridade ou tensões, para ser comparadas com as previsões de projeto.
No caso, por exemplo, de uma obra em Santos, onde os prédios
vizinhos já apresentem desaprumos, é recomendável que se façam
medidas de recalque e de desaprumos, antes do início da obra, para
dirimir qualquer dúvida posterior se a obra acelerou algum processo
de deformação. Da mesma forma, se for realizar rebaixamento do
lençol, é recomendável que se meçam posição dos níveis de água do
lençol, antes, durante e posteriormente à obra de fundação. Outra
recomendação, em casos de utilizar equipamentos que produzem
vibração ou ruído que possam incomodar os vizinhos, deve se
programar a contratação cautelar de empresas especializadas nestas
medições, para resguardo de eventuais reclamações futuras.
O orçamento e planejamento devem incluir todas estas pequenas
contratações que garantem a verificação de desempenho das
contenções e fundações. [...] (NIYAMA, 2015, p. 4-5).
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O canteiro de obra deve ser pensado visando a produtividade. Niyama (2015)
atenta para um arranjo que atenda à fase de fundações e de movimento de terra.
Chama a atenção para a dificuldade dessas recomendações e da importância da
gestão do planejamento e coloca algumas atividades antecipadas:

a) Fazer a retirada das interferências enterradas no terreno que
poderão retardar a execução das obras de contenção e de fundações
no futuro;
b) Executar mureta guia de paredes diafragmas e deixá-los
aterrados;
c) Executar estacas pilotos para realizar as provas de carga estáticas
com finalidade de redução do coeficiente de segurança, previamente
à obra como especifica a Norma NBR 6122/2010 (item 4.3).
Considerando-se o tempo necessário para cura do concreto de
estaca escavada ou tempo de repouso requerido para prova de
carga, no caso de estacas cravadas, é possível economizar
considerável tempo – ganhar-se-á muito na produtividade da obra
futura, sem as interferências de provas de carga;
d) Executar, se for o caso, poços de prova para comprovação dos
níveis de lençol de água para eventual revisão do projeto de
contenção e fundações;
e) Realizar eventuais ensaios de laboratório ou de campo
complementares para obtenção de parâmetros para aprimoramento
de projetos;
f) Antecipar a realização de ensaios quanto a contaminações do solo
e da água para atender, entre outras exigências, os aterros
certificados para recebimento de terra;
g) Antecipar a execução de lava-rodas e reforço das calçadas para
trânsito de equipamentos pesados e caminhões de concreto e de
movimento de terra; entre outras. (NIYAMA, 2015, p. 6).

Além dessas atividades,

sugere

outros

tópicos devendo

envolver

contratantes, projetistas e executores. As considerações de Niyama (2015) merecem
maior atenção das prefeituras, já que a etapa de planejamento pode contribuir em
muito

com

a

qualidade

das

obras,

especialmente

fundações.

Algumas

recomendações são de simples implantação, mas no geral não são praticadas em
órgãos públicos, cuja fase de planejamento é muito curta devido a diversos fatores,
incluindo aí os políticos.
Wolle e Hachich (1998, p. 704) consideram a qualidade das fundações sob
três aspectos básicos:
-qualidade do projeto: envolve desde a correta escolha do tipo de
fundação, qualidade dos dados, do conteúdo do projeto, entre outros
fatores;
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-qualidade da execução da fundação: abrange a qualidade dos
materiais empregados, dos processos de produção das fundações e
controles da execução;
-qualidade da fundação acabada: liberação e entrega das fundações
e comprovação da qualidade das fundações acabadas.

A mesma ênfase é dada por Joppert Júnior (2013, p. 91):

O controle da qualidade das fundações deve iniciar-se pela escolha
da melhor solução técnica e econômica, passando pelo
detalhamento de um projeto executivo e finalizando com o controle
de campo da execução do projeto. Nesta fase é comum que ocorram
intervenções e modificações no projeto devido a interferências
enterradas, erros de locação, variação do solo, etc.

O projeto de fundações das obras públicas deve ser controlado desde a sua
contratação até a entrega do mesmo para aprovação. Joppert Júnior (2013, p. 91),
propõe que cada etapa seja acompanhada por engenheiro especializado em solos,
visando à excelência dos serviços.
Essa afirmação, apesar de reconhecidamente relevante, nos órgãos públicos
e prefeituras merecem uma profunda análise, já que poderá trazer ótimos resultados
se implementada. Pode ser através de contratação de especialistas ou consultor de
solos, seja pelo projetista (dentro de seu escopo de trabalho) ou pelo próprio órgão,
o que é permitido pela legislação atual.
Os projetos de fundações devem ser contratados anteriormente à obra, e
devem ser desenvolvidos baseados nas análises e investigações de solo.
Consoante os autores Wolle e Hachich (1998), o especialista analisa essas
informações e as soluções possíveis de serem adotadas, procedendo a escolha da
mais apropriada, dentro dos aspectos técnicos e econômicos, como prazos de obras
e condicionantes operacionais.
Após o projetista de fundações contratado ter concluído o projeto, procede-se
a entrega do mesmo ao órgão público. O ideal é que o projeto venha acompanhado,
além dos desenhos, locação, características e dimensões dos elementos de um
memorial de cálculo de dimensionamento, das especificações e quantitativos de
materiais empregados, para facilitar a etapa de orçamento, licitação e contratação.
Após as análises, a partir das investigações geotécnicas, os projetistas de
fundações irão proceder à etapa de projeto, cabendo a eles transformar os dados
obtidos em cálculos, adotando para isso um modelo de comportamento. De posse
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das cargas provenientes dos cálculos da superestrutura definirão o tipo a ser
adotado, verificando segurança quanto à ruptura e deformação do solo. Após, dá-se
o dimensionamento do elemento da fundação e o posterior detalhamento estrutural.
A etapa de projeto deve ser cuidadosamente controlada. No caso das obras
públicas de prefeituras, é praxe a contratação de projetos, e necessário e
aconselhável que isso ocorra em etapas anteriores à obra. Nesse caso, a
participação da fiscalização nem sempre é exercida pelo mesmo profissional que irá
executar a obra, não diminuindo assim os cuidados com esse acompanhamento, já
que dessa etapa podem surgir problemas futuros.
A seguir a Figura 27 mostra o fluxograma para projeto e execução de
fundações:
Figura 27 - Projeto e execução de fundações.

Fonte: Wolle e Hachich (1998, p. 706).
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O Quadro 13 a seguir relaciona as causas referentes à etapa de projetos.

Quadro 13 - Causas de patologias relacionadas à etapa de projeto das fundações.
PROJETOS
continua

Desenho

Procedimentos e
providências para
evitar a ocorrência

Causas relacionadas à etapa de projetos

PROBLEMAS
GENÉRICOS

Falta de indicação das cargas consideradas no
projeto e sua origem ( data e identificação )

Revisão de projeto
Profissionais
especializados

Ausência da indicação da referência
localização das sondagens ou ensaios

Revisão de projeto
Profissionais
especializados

e

RELATIVOS AO SOLO:

Adoção de perfil de projeto otimista,
representação inadequada do comportamento
do solo por uso de correlações empíricas ou
semi-empíricas, erros na estimativa das
propriedades do solo por extrapolação
indevida de correlações, uso indevido de
resultados de ensaios, adoção de fundações
inadequadas, remoção de solo com perda do
suporte do solo,
capacidade de carga do solo pela variabilidade
do subsolo

RELATIVOS AOS
MECANISMOS:

Caracterização
adequado solo
Perfis
de
solo
representativos
Ensaios específicos
Métodos de previsão
de desempenho
Métodos de controle
Provas de cargas
estáticas e ensaios
dinâmicos
Revisão de projeto
Profissionais
especializados
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PROJETOS

Interação solo-estrutura: sobreposição de
esforços, camada de solo mole abaixo da
ponta das estacas, extrapolação de estimativas
de tensões admissíveis, esforços horizontais
em fundação direta, sobreposição de efeitos
em em estacas muito próximas, uso de
modelos simplificados, cálculo de tração em
grupos de estacas inadequado, falta de
travamento em duas direções no topo de
estacas, instabilidade por flambagem.
Movimentos do solo: adensamento de solo
mole provocando atrito negativo nas estacas,
adensamento de solo mole provocando flexão
nas estacas, aterro ou sobrecarga assimétrica,
proximidade de escavações, solos expansivos,
solos colapsíveis

continuação
Caracterização
adequado solo
Execução
de
ensaios
Profissionais
especializados

Caracterização
adequado solo
Execução
ensaios
Profissionais
especializados

de

COMPORTAMENTO
DAS FUNDAÇÕES:

Adoção de sistemas de fundações diferentes
na mesma estrutura, valores de capacidade de
carga obtidos por correlação, adoção de
fundações em aterros sobre camadas
compressíveis, estrutura com estacas de
diâmetro muito diferentes, reforço de fundação
sem estudo, fundações de comportamento
diferenciado, sobreposição de tensões

Caracterização
adequado solo
Execução
ensaios
Profissionais
especializados

de

RELATIVOS À
ESTRUTURA DE
FUNDAÇÃO:

Erros na determinação das cargas atuantes:
efeitos dinâmicos, choques, momentos, tração,
fissuração do concreto, tração em emendas,
falta de verificação da estabilidade global, falta
de detalhamento estrutural, uso de armaduras
densas,
ausência
de
projeto
"como
construído" para exame, uso de solicitações
inadequadas.
RELATIVOS ÀS
ESPECIFICAÇÕES
CONSTRUTIVAS

Caracterização
adequado solo
Execução
ensaios
Profissionais
especializados

de
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PROJETOS

Ausência de indicações:
Fundações rasas: cota de assentamento, tipos
e características do solo, ordem de execução
de elementos adjacentes, tensão admissível do
solo, características do concreto, recobrimento
da armadura.
Fundações profundas: profundidade mínima,
peso mínimo do martelo e nega, características
mínimas dos equipamentos, tensões e
características das estacas, detalhamento das
emendas,
exigência
de
controle
de
levantamento das estacas, proteção contra
erosão.

Fundação sobre aterro: deformações

Fonte: Elaborado pelo autor.

conclusão
Caracterização
adequado solo
Execução
de
ensaios
Profissionais
especializados

Caracterização
adequado solo
Execução
de
ensaios
Profissionais
especializados
Procedimentos para
resolução
do
problema específico
para vários tipos de
aterros.
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8 PROCEDIMENTOS SUGERIDOS PARA FISCALIZAÇÃO

Apresentam-se alguns procedimentos de campo para o controle e fiscalização
das atividades de investigações geotécnicas e de execução de fundações rasas em
sapatas e em fundações profundas: estacas Strauss, escavadas, "Mega", prémoldadas de concreto e hélice contínua monitorada, escolhidas e consideradas de
fundamental importância, tanto para o órgão contratante quanto para a construtora
que está executando a edificação.

8.1 Procedimentos para etapa de estudos geotécnicos

Propõe-se abaixo um procedimento para iniciar-se um programa de
investigação de subsolo para obras públicas, pois como observou-se, os órgãos
públicos não dispõem dessa ferramenta importantíssima para análise e definição da
abrangência desse programa (Quadro 14).

Quadro 14 - Procedimento para programa de investigação de subsolo.
PROCEDIMENTO PARA PROGRAMA DE INVESTIGAÇÃO DE SUBSOLO
continua
OBRA:
ESTUDO DE ESCRITÓRIO :

LOCAL:

Documentos para consulta:
Planta de localização da implantação da obra
Desenho de locação dos furos de sondagem
Memorial descritivo do solo
Levantamento planialtimétrico do terreno
Levantamento cadastral das principais interferências ( tubulações, linhas de energia, etc. )
Documento de propriedade do terreno
Definição do tipo de edificação a ser construído no local
Parecer de consultor de solos
Programa preliminar de investigação de subsolo: Procedimento mínimo
Ensaio SPT / SPT-T
Programa complementar de investigação de subsolo:
Ensaios de campo especiais:
Ensaio de Penetração de Cone CPT
Ensaio de CPTU (piezocone)
Ensaio de Palheta - Vane test - VT
Pressiômetro
Ensaio Dilatométrico - DMT - Dilatômetro de Marchetti
PROVA DE CARGA
Ensaios geofísicos
Ensaios de laboratório:
Caracterização
Adensamento
Triaxiais
Cisalhamento direto
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PROCEDIMENTO PARA PROGRAMA DE INVESTIGAÇÃO DE SUBSOLO
conclusão
Questionário complementar para coleta de informações:
Houve investigação de subsolo ?........................................................................................................Sim
Houve visita ao local da obra ? ...........................................................................................................Sim
Houve número suficiente de sondagens? baseado na programação do
consultor/projetista................................................................................................................................Sim
Todas as áreas de interesse foram investigadas ?..............................................................................Sim
As sondagens foram igualmente distribuídas em toda a área..............................................................Sim
Verificou-se a localização dos furos, se não estão alinhados..............................................................Sim
As profundidades das investigações foram suficientes ?.....................................................................Sim
Há situações especiais que necessitem de outros ensaios?................................................................Sim
Os ensaios realizados são adequados, suficientes e confiáveis para elaboração dos
projetos?...............................................................................................................................................Sim

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Visita de inspeção no local da obra:
Verificaram-se as obras e construções vizinhas, tipos de fundações utilizadas, interferências ?
Verificou-se a existência de rochas, matacões, raízes, tubulações, áreas de preservação ambiental, depósitos
de entulho, bolsões de lixo... ?
Verificou-se a presença de seções de corte ou aterro?
Verificou-se se o aterro foi executado com controle tecnológico?

Fonte: Elaborado pelo autor.

8.1.1 Contratação e fiscalização da execução de ensaios SPT e SPT-T

Em face da importância da contratação dos serviços de investigação do
subsolo para a tomada de decisões técnicas e de viabilidade do projeto, torna-se
necessária a antecipação dessa etapa, principalmente para balizar o projeto básico..
"As sondagens são, portanto, imprescindíveis para um bom projeto de
engenharia e estimativa correta de seus custos." (DELATIM, 2013, p. 13).
A execução das sondagens para determinado projeto depende de diversos
intervenientes. Segundo o Manual de Sondagens, de Delatim (2013, p. 12), diversos
participantes interferem na execução. Pode ocorrer que nesta fase o Projetista ainda
não esteja definido e contratado pelo órgão.
O Quadro 15 relaciona os principais participantes envolvidos na execução dos
ensaios conhecidos como sondagem.
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Quadro 15 - Participantes envolvidos na execução de sondagens.
PARTICIPANTE
Proprietário
Investidor/Empr
eendedor
Executor

Projetista

Fiscalização

PARTICIPAÇÃO

QUEM É

Proprietário da área
Empresa ou grupo interessado na investigação, responsável pelo
pagamento dos serviços; eventualmente o Proprietário e o
Investidor podem ser representados pelo mesmo grupo
Empresa contratada pelo Investidor (eventualmente pela Projetista)
para executar as investigações e apresentar seus resultados, na
forma estabelecida em especificações e no contrato
Empresa contratada pelo Investidor responsável pelo projeto, no
qual se inclui a programação das sondagens e os critérios de
apresentação de seus resultados; eventualmente o Investidor
delega a contratação do Executor à Projetista
Empresa contratada pelo investidor, responsável pela Fiscalização
dos serviços prestados pelo executor; a Fiscalização estabelece os
critérios e aprova a apresentação dos resultados da sondagem pelo
executor; eventualmente responsabiliza-se pela interpretação e
apresentação dos resultados; essa tarefa geralmente é
desenvolvida pela Projetista ou pelo Investidor.

Prefeitura/órgão
público
Prefeitura/órgão
público
Empresa de
sondagens
Empresa ou pessoa
física contratada para
executar o
projeto/prefeitura/órg
ão público
Prefeitura/órgão
público/empresa
contratada para a
fiscalização

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Delatim (2013, p. 12).

O executor dos serviços de sondagem é obrigado a proceder junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) a emissão da Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), referente ao serviço contratado. Tal instrumento
encontra-se disposto na Resolução CONFEA nº 1025/09, Art. 3:
Todo contrato escrito ou verbal para execução de obras ou prestação
de serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sistema
CONFEA/CREA fica sujeito ao registro da ART no CREA em cuja
circunscrição for exercida a respectiva atividade. (CONSELHO
FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, 2009).

A ART "[...] é o instrumento que define, para efeitos legais, os responsáveis
técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços relativos às profissões
abrangidas

pelo

Sistema

CONFEA/CREA."

(CONSELHO

FEDERAL

DE

ENGENHARIA E AGRONOMIA, 2009, art. 2).
Para o processo de contratação de serviços de estudos geotécnicos pelo ente
público, há necessidade que o órgão siga todas as etapas preconizadas e os
procedimentos legais de contratos de serviços e licitação pública da Lei nº 8666/93.
A elaboração de um Termo de Referência constando o objeto que se
pretende licitar, no caso as sondagens, um serviço técnico profissional especializado
é de primordial importância. A Lei nº 8666/93 prevê que o objeto à ser licitado esteja
descrito de forma sucinta e clara. Deverá trazer em seu objeto detalhes do serviço
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[...] contendo no mínimo: localização das sondagens, os ítens de
serviço e respectivas quantidades e indicação das normas de
perfuração e especificações técnicas a obedecer, inclusive aquelas
referentes à apresentação dos resultados. (DELATIM, 2013, p. 13).

É importante que os critérios para a medição dos serviços estejam claros no
Termo de Referência. Alguns bancos de dados oficiais trazem essas informações de
forma clara e detalhada. Por exemplo, o Boletim da CPOS n. 164, que orienta os
critérios para esses serviços (Quadro 16).
Quadro 16 - Critérios de medição envolvidos para serviços de sondagem.
01.21.000 ESTUDO GEOTÉCNICO (SONDAGEM)
01.21.010 INSTALAÇÃO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM
1) Será medido por taxa de transporte e instalação de equipamento de sondagem (tx).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de equipamentos necessários para execução de
sondagem, a mobilização e desmobilização dos mesmos, independente da distância entre a empresa
fornecedora e o local da sondagem.
01.21.090 INSTALAÇÃO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM ROTATIVA
1) Será medido por taxa de transporte e instalação de equipamento de sondagem (tx).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de equipamentos necessários para execução de
sondagem rotativa, a mobilização e desmobilização dos mesmos, independente da distância entre a
empresa fornecedora e o local da sondagem.
01.21.100 SONDAGEM DO TERRENO A TRADO
1) Será medido pelo comprimento total dos furos de sondagem executados (m).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra qualificada necessária para a execução de
sondagem a trado, inclusive as peças gráficas e relatórios pertinentes.
01.21.110 SONDAGEM DO TERRENO A PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)
1) Será medido pelo comprimento total dos furos de sondagem executados, sendo a quantidade
mínima para medição 30 metros (m).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra qualificada necessária para a execução de
sondagem a percussão, inclusive as peças gráficas e relatórios pertinentes.
01.21.120 SONDAGEM DO TERRENO ROTATIVA EM SOLO
1) Será medido pelo comprimento total dos furos de sondagem executados (m).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra qualificada necessária para a execução de
sondagem rotativa em solo, inclusive as peças gráficas e relatórios pertinentes.
01.21.130 SONDAGEM DO TERRENO ROTATIVA EM ROCHA
1) Será medido pelo comprimento total dos furos de sondagem executados (m).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra qualificada necessária para a execução de
sondagem rotativa em rocha, inclusive as peças gráficas e relatórios pertinentes.
01.21.140 SONDAGEM DO TERRENO A PERCUSSÃO COM A UTILIZAÇÃO DE TORQUÍMETRO
(MÍNIMO DE 30 M)
1) Será medido pelo comprimento total dos furos de sondagem executados, sendo a quantidade
mínima para medição 30 metros (m).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra qualificada necessária para a execução de
sondagem a percussão com a utilização de torquímetro, inclusive as peças gráficas e relatórios
pertinentes.

Fonte: Companhia Paulista de Obras e Serviços (2016).
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No APÊNDICE A apresenta-se um Modelo de Termo de Referência para
contratação de investigações geotécnicas.
Ficou constatado durante a realização do trabalho, que não é uma prática
corrente dentro dos órgãos pesquisados, o acompanhamento da execução dos
ensaios de sondagem pelos técnicos e engenheiros integrantes do corpo fiscalizador
em tempo integral. Apenas a equipe do contratado/executor é que permanece no
local das sondagens durante a realização do ensaio.
Tendo em vista a possibilidade de erros e vícios na execução dos ensaios. O
ideal seria o acompanhamento durante o maior tempo possível durante as
sondagens e análise minuciosa dos resultados por profissional experiente.
No APÊNDICE D é apresentado um procedimento para o uso na fiscalização
da execução de ensaios de SPT e SPT-T (Quadro 22):
8.2 Procedimentos para etapa de execução de fundações

Em qualquer sistema de fundação, Thomaz (2001) ressalta a necessidade de
controle geométrico da execução, principalmente a localização em planta
concordando com o projeto de superestrutura, seções, cotas de arrasamento e de
apoio, assim como registros de ocorrências diárias, datas de cravação e
concretagem, numeração dos elementos, cotas, condições climáticas também são
recomendações importantes para controle.
Devido a utilização de diversos tipos de estruturas de fundação, o trabalho
deverá detalhar os tipos escolhidos para o estudo, ou seja: sapatas, estacas
escavadas, pré-moldadas de concreto, Strauss e estacas hélice contínua.

8.2.1 Contratação e fiscalização da execução de fundações

É de suma importância a fase de contratação dos serviços de execução das
fundações. Na maioria dos casos de obras públicas, essa contratação é feita pela
construtora da obra, o que não elimina a responsabilidade do órgão público
contratante e do fiscalizador do contrato, já que a qualidade e segurança dos
serviços dependem muito da empresa executora, independentemente do tipo de
fundação projetada.
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A contratação da execução das fundações, sejam elas quais forem, é
uma das etapas que mais exigem atenção da área de suprimentos.
São muitos os detalhes a serem observados: a correta emissão das
notas fiscais, a tributação, a forma de aquisição dos materiais, a
responsabilidade sobre os equipamentos, as condições do canteiro,
os seguros, entre outros. (CORSINI, 2013, p. 18).

Lembra Corsini (2013) que normalmente esses serviços são por empreitada,
terceirizados. Relaciona as sondagens, análises dos solos, pareceres técnicos e
projeto como necessários para viabilização dos serviços, e todos procedimentos
preparatórios concluídos (preparação do terreno etc.) para então contratá-los. O
executor dos serviços de fundação é obrigado a proceder junto ao Conselho
Regional de Engenharia (CREA) a emissão da Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART), referente ao serviço contratado. Os outros contratados (projetistas,
etc.) também necessitam dessa ART.
A responsabilidade do executor deve ser formalizada por meio da
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), que deve especificar
a amplitude da responsabilidade em caso de vício ou sinistro.
(CORSINI, 2013, p. 21).

Importante que o contrato, descreva o objeto de forma clara e detalhada.
Também que descreva o atendimento à todas as normas técnicas da ABNT, as
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e legislação ambiental.
Corsini (2013) indica um cheklist dos itens necessários no contrato de
execução de obras de fundação, conforme o Quadro 17 apresentado na sequência.
Quadro 17 - Checklist - ítens necessários no contrato.
CHECKLIST - ÍTENS NECESSÁRIOS NO CONTRATO
Os principais ítens devem ser especificados conforme o acordo entre as partes. E, muitos
deles, devem indicar se a responsabilidade de sua execução ou contratação é da
construtora contratante ou da executante contratada.
- Serviços a serem executados
- Quantidade de equipamentos
- Performance prevista para cada equipamento
- Mão-de-obra (quantidade e especialidade)
- Sondagens e análises do solo
- Projeto da fundação
- Preparação do terreno
- Obras preparatórias
- Licenças para a obra
- Fornecimento de materiais
- Estrutura do canteiro
- Seguros
- Prazos de medição e pagamento

Fonte: Corsini (2013).
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Cuidados são elencados por Corsini (2013) com relação ao contrato:
•

Deve indicar de forma clara os serviços a serem executados e também a
quantidade e a performance necessárias dos equipamentos;

•

Deve detalhar as formas de medição e pagamento, além dos encargos da
executante e da empresa contratante;

•

Responsabilidades das partes por alojamento do funcionário, alimentação
e infraestrutura de canteiro também devem constar no contrato.

Item importante são os critérios para a medição dos serviços. O contrato entre
o órgão público e a construtora deve trazer os critérios baseados nos códigos
orçamentários da planilha do contrato. Já os critérios de medição da construtora com
a empresa executora serão os acordados entre ambos. Por exemplo podemos citar
os dados do catálogo da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE),
que orienta os critérios para os serviços de execução de fundação em estacas
(Tabela 2).
Tabela 2 - Critérios de medição envolvidos para estaca escavada mecanicamente.
ESTACAS
SERVIÇOS 02.02 FUNDAÇÃO PROFUNDA
02.02.100 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTEDIÂMETRO DE 25cm
02.02.101 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTEDIÂMETRO DE 30cm
02.02.102 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTEDIÂMETRO DE 35cm
02.02.103 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTEDIÂMETRO DE 40cm
02.02.104 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTEDIÂMETRO DE 50cm
02.02.105 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTEDIÂMETRO DE 60cm
02.02.106 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTEDIÂMETRO DE 70cm
SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS 02.02.100 02.02.101 02.02.102 02.02.103 02.02.104 02.02.105 02.02.106
• Fornecimento do equipamento de perfuração (inclusive mobilização), aquisição e lançamento de concreto
usinado, e preparo da cabeça da estaca.
• Obs.: Os coeficientes de armação, especificados no Projeto Executivo de Estrutura, serão pagos em outros
serviços.
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 02.02.100 02.02.101 02.02.102 02.02.103 02.02.104 02.02.105 02.02.106
• m - a medição será feita por metro, ao longo da profundidade concretada (entre a extremidade inferior e a
cota de arrasamento).

Fonte: Fundação para o Desenvolvimento da Educação (2016).

Pode-se assim afirmar que a contratação da empresa para a execução
depende de fatores diversos e das alternativas escolhidas pela empresa executante,
baseada nas soluções técnicas indicadas pelo projetista.
A construtora deve fornecer os ensaios e estudos realizados no solo da região
da obra, os projetos executivos das fundações escolhidas e a planilha com todos os
itens que deverão fazer parte do escopo de serviços a serem cotados e contratados.
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Devem

ser

previstos

os

ensaios

necessários

para

Verificação

de

Desempenho das fundações, conforme critérios contidos na NBR 6122:2010, tais
como provas de carga, PDA, PIT, controle de recalque, entre outros.
Como item complementar sugere-se a realização de uma visita ao local da
obra para conhecimento da vizinhança, do entorno, limitações, interferências, layout
do canteiro, vias e acesso para caminhões e bomba para lançamento do concreto.

8.2.1.1 Fiscalização da execução de fundações rasas – sapatas

Apresenta-se no APÊNDICE D (Quadro 23) o procedimento para uso na
fiscalização da execução de fundações rasas – sapata, para utilização pelas equipes
de fiscalização de obras.

8.2.1.2 Fiscalização da execução de fundações profundas – estacas tipo Strauss ,
escavadas mecanicamente, estacas "Mega", pré-moldadas de concreto e
hélice contínua monitorada.

No APÊNDICE D apresentam-se procedimentos para uso na fiscalização da
execução de fundações profundas – estacas tipo Strauss, estacas escavadas
mecanicamente, estacas "Mega", estacas pré-moldadas de concreto e estacas
hélice contínua monitorada, para utilização pelas equipes de fiscalização de obras.
(Quadros 24, 25, 26, 27 e 28).

8.3 Recomendações para procedimento de inspeção periódica de manutenção
posterior ao término da obra - pós-ocupação: fundações

Nogueira (2008) coloca que ao término da construção, e ao início do uso de
uma obra pública, existe tendência a uma deterioração natural, envelhecimento,
exposição à intempéries etc., sugerindo que inspeções sejam feitas periodicamente,
através de auditorias, sendo importante uma inspeção logo ao término da obra,
seguida de inspeções posteriores, antes dos períodos de prazos de garantia legais.
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No que diz respeito à qualidade da execução da obra pública e à
responsabilização dos construtores pelas garantias, tem relevância o
papel dos agentes públicos; tal importância decorre não somente da
necessidade de bem proceder ao recebimento da obra, mas também
na fase posterior ao recebimento; no acompanhamento do
desempenho da obra, de sua funcionalidade, de sua segurança e
solidez. (NOGUEIRA, 2008, p. 93)

O Tribunal de Contas da União (TCU), devem ser feitas atividades com vistas
a preservar o desempenho técnico de componentes ou sistemas da obra pública, um
programa de manutenção, ou seja, um conjunto de inspeções periódicas para evitar
surgimento de problemas, sendo importante para que a garantia seja válida.
A manutenção preventiva consiste nas atividades executadas antes
da ocorrência de problema. A corretiva, por sua vez, somente é
realizada após o aparecimento de alguma falha. (BRASIL, 2013, p.
53).

Tal recomendação é primordial em órgãos públicos devido aos problemas de
fundação serem difíceis de serem diagnosticados, assim, quanto mais cedo forem
detectados mais efetiva será a recuperação.
A NBR 5674 - Manutenção de edificações - procedimentos traz que:
"Economicamente relevante no custo global das edificações, a manutenção não
pode ser feita de improviso e casual" (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS , 2012, p. 2).

Foi constatado nas prefeituras visitadas, que não há procedimentos
organizados, nem programa de manutenção, e que geralmente são feitas vistorias
apenas após a reclamação dos usuários, contrariando as recomendações.
A manutenção das edificações inclui todos os serviços realizados
para prevenir ou corrigir a perda de desempenho decorrente da
deterioração dos seus componentes ou de atualizações nas
necessidades de seus usuários. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2012, p. 3).

Mesmo após o recebimento, Nogueira (2008) destaca o papel dos órgãos
públicos atentando para problemas que a obra venha a apresentar, além de frisar a
necessidade de manutenção e viabilização de medidas para a garantia de seu
funcionamento normal. Atenta para as responsabilidades dos agentes públicos no
recebimento da obra, porém complementa que elas não se esgotam aí.
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[...] após o recebimento devem os agentes acompanhar, monitorar,
verificar as obras - tudo de forma a garantir a solidez, segurança e
funcionalidade das obras construídas, através do chamamento do
executor à responsabilidade. (NOGUEIRA, 2008, p. 96.).

Para auxiliar a manutenção das obras públicas de edificações nas prefeituras
dos municípios, diminuir custos de recuperação e manter a satisfação dos usuários
com o desempenho da obra, além de cumprir itens importantes da NBR 5674 com
relação às responsabilidades, documentação e coleta de informações para tomada
de decisões, inclusive de ordem legal com relação à garantia das obras através do
chamamento do construtor, propõe-se no APÊNDICE A um Modelo de Termo de
Referência; uma ficha para acompanhamento da garantia de obra no APÊNDICE B
e no APÊNDICE C um check-list para acompanhamento da obra pós - ocupação.
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9 ESTUDO DE CASOS, RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os trabalhos pesquisa basearam-se em dados de obras públicas de
edificações executadas em cidades da região de Sorocaba, cuja maioria encontra-se
ainda em período de garantia, com relação aos sistemas de fundação e estrutura.

9.1 Localização e Relevo

Sorocaba é um município que está situado no interior do Estado de São
Paulo. De acordo com o Plano Municipal de Mata Atlântica (PMMA), o mesmo
localiza-se entre as coordenadas 23º21’ e 23º35’ de Latitude Sul e 47º17’ e 47º36’
de Longitude Oeste, sendo portanto atravessado pelo Trópico de Capricórnio. A
cidade está localizada na região sudeste do estado com distância da capital do
Estado de 92 quilômetros (PREFEITURA DE SOROCABA, 2014, p. 10).
Segundo o PMMA (2014) a cidade é sede da maior Região Administrativa do
estado com 79 municípios, além de ser a maior em extensão territorial,
aproximadamente 450 km2 com 600.000 habitantes. Os municípios vizinhos são
Alumínio, Araçoiaba da Serra, Iperó, Itu, Mairinque, Porto Feliz, Salto de Pirapora e
Votorantim (PREFEITURA DE SOROCABA, 2014, p. 10).
Quanto ao relevo do município, o mesmo é classificado como ondulado, cuja
característica é possuir vertentes e altos de serra, com altitude média relação ao
nível do mar de 632 metros, possuindo a Serra de São Francisco na cabeceira do
Rio Pirajibu sua maior altitude de 1.028 metros, e no vale do principal rio que
atravessa o município, o Rio Sorocaba a sua

menor altitude 539 metros

(PREFEITURA DE SOROCABA, 2014, p. 12).
Em termos geomorfológicos, Sorocaba situa-se na borda da Depressão
Periférica Paulista, na Linha de Queda Apalachiana (AB´SABER, 1977, apud
(PREFEITURA DE SOROCABA, 2014, p. 12).
Essa configuração deve-se ao fato de Sorocaba situar-se no limite
entre o Planalto Atlântico, que compreende domínio de rochas
cristalinas, com relevos mais elevados e as rochas da Bacia
Sedimentar do Paraná com relevo mais ondulado e altitudes mais
baixas. (PREFEITURA DE SOROCABA, 2014, p. 12).
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Do ponto de vista geológico, conforme a Prefeitura de Sorocaba (2014, p. 12),
a cidade situa-se no limite entre a Bacia Sedimentar do Paraná (Grupo Itararé, com
rochas depositadas em ambientes periglaciais, continentais e transnacionais,
deltaicos, compreendendo e predominando arenitos, siltitos e diamictitos de idade
Permiano-Carbonífero, de cerca de 300 milhões de anos) e as rochas pertencentes
ao Embasamento Cristalino (Neoproteozóico).
A Figura 28 a seguir ilustra a localização do município de Sorocaba.
Figura 28 - Desenho com localização da cidade de Sorocaba.

Fonte: Associação Brasileira de Mecânica dos Solos (1993, p. 338).

Esta posição faz com que Sorocaba possua um quadro bastante
individualizado, por participar de quase todas as unidades
estratigráficas do Estado de São Paulo, com a porção sul e leste do
município sobre o Embasamento Cristalino com morros e serras,
enquanto o norte e o oeste se encontram sobre a faixa da Depressão
Periférica com relevo suave ondulado, com topos bastante planos e
amplos vales fluviais (NEGRI NETO et al., 1995 apud PREFEITURA
DE SOROCABA, 2014, p. 12).

A Figura 29 mostra mapa geológico regional.
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Figura 29 - Mapa Geológico Regional.

Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas (1981).
LEGENDA:
Qa: Sedimentos aluvionares
Grupo São Bento:
K_1d: Rochas alcalinas variadas
GRUPO TUBARÃO:
CPi: Subgrupo Itararé: Conglomerados, tilitos, diamictitos, arenitos imaturos
depositados em ambientes glaciais
GRUPO SÃO ROQUE:
PS_c: Granitos sintectônicos fácies Cantareira
PSsB: Anfibolitos, metagabros e epídoto anfibolitos
PSsC: Calcários dolomíticos
PSsF: Filitos, quartzo filitos e filitos grafitosos
PSsQ: Quartzitos e quartzitos feldspáticos

Quanto aos aspectos pedológicos, o Instituto Agronômico (IAC) em seu mapa
pedológico do Estado de São Paulo, Legenda Expandida, de 1999, Oliveira et al,
em escala 1: 500.000, apresenta dois tipos de unidades de solo encontrados na área
do município de Sorocaba, associados a duas classes predominantes dos Argissolos
(podzólicos) e Latossolos .
A Figura 30 a seguir ilustra o mapa dos solos que ocorrem na região.

143

Figura 30 - Mapa pedológico do Município de Sorocaba.

Fonte: Prefeitura de Sorocaba (2014, p. 14).

As unidades identificadas no município, segundo Instituto Agronômico (IAC)
em seu mapa pedológico do Estado de São Paulo, Legenda Expandida, de 1999,
Oliveira et al. (1999, p. 20, 26, 33 47) correspondem a:
PVA20: Argissolos Vermelho-Amarelo (PVA), distróficos com
horizonte A moderado de textura média/argilosa em relevo ondulado
e suave ondulado [...]
PVA55: Argissolos Vermelho-Amarelos, distróficos textura argilosa e
média/argilosa fase não rochosa e rochosa reIevo forte ondulado +
Latossolos Vermelho Amarelos Distróficos textura argilosa reIevo
forte ondulado e montanhoso ambos A moderado. [...]
PVA115: Argissolos Vermelho-Amarelos, distróficos e eutróficos,
ambos com horizonte A moderado com textura argilosa cascalhenta
fase não rochosa e rochosa em relevo ondulado e forte ondulado. [...]
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LV42: Latossolos Vermelhos, distróficos, com horizonte A moderado
com textura argilosa em relevo suave ondulado e ondulado. [...]

9.2 Investigações geotécnicas mais comuns na região estudada

Em que pese as obras públicas, em sua maioria, realizarem a investigação do
subsolo apenas através do ensaio Standard Penetration Test, (SPT) deveriam, em
tese dispensar maiores cuidados com essa etapa, para que os ensaios não fossem
realizados apenas para fornecer dados básicos. Assim, como em boa parte do país
se utiliza o ensaio de SPT, nas prefeituras dos municípios estudados essa prática
também é muito utilizada, senão a mais difundida.
Em questionário enviado e respondido por empresas de fundações e
sondagens da região estudada, obtiveram-se as seguintes respostas à pergunta:
“Qual o tipo de sondagem mais utilizada na cidade e na região?”
Quadro 18 – Resposta obtidas do questionário enviado as empresas - Parte 1.
EMPRESA
SONDAGEM MAIS
FUNDAÇÃO
UTILIZADA
2 LUGAR
3 LUGAR
SONDAGEM
1 LUGAR
A
SPT
B
SPT
C
SPT
D
SPT
Fonte: Elaborado pelo autor.

SPT-T
SPT-T
SPT-T
SPT-T

Algumas rotativas
-

Para a pergunta enviada “O tipo de sondagem SPT-T (com medida de torque)
tem sido utilizado em obras públicas ?”, foram obtidas as seguintes respostas:
Quadro 19 - Resposta obtidas do questionário enviado
as empresas - Parte 2.

EMPRESA
A
B
C
D

RESPOSTA:
SIM / NÃO
Sim
Sim
Não
Raramente*

Fonte: Elaborado pelo autor.
* o consultado que respondeu essa pergunta justificou que o SPT-T
somente é solicitado quando existe um consultor de fundações, o que não é uma prática
constante na região estudada.
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As respostas obtidas do questionário enviado às empresas de fundação vem
confirmar uma expectativa com relação à essa região do estado, em função das
boas condições de seu solo. O resultado obtido também valida a tese de que o
ensaio de SPT - Standard Penetration Test é o ensaio mais utilizado e difundido no
Brasil.
As obras foram executadas entre 2010 e 2016, todas elas por empresas
contratadas pelo poder público via licitação, conforme legislação atual.

9.3 Relação das Obras Estudadas

A Tabela 3 a seguir enumera as obras estudadas, totalizando 66 obras de
edificação. Os nomes e locais das obras serão preservados por motivo de sigilo
dessas informações, sendo descritos por letras do alfabeto, sendo a maioria escolas,
postos de saúde, creches e prédios administrativos.

Tabela 3 – Relação das obras estudadas e suas características.

OBRA

ÁREA DA
CONSTRUÇÃO
2
(M )

SONDA
GENS

TIPO
DE
FUNDAÇÃO

Ano
I/F

PAVIMENTOS

continua
A

1.118,48

Sim

Estaca escavada

B

1.074,16

Não
fornecido

Sapata isolada

C

1.118,48

Sim

Estaca escavada

D

1.118,48

Sim

Estaca escavada

E

980,40

Sim

Estaca pré-moldada de
concreto

F

1.118,48

Sim

Estaca escavada

G

1.859,97

Sim

Estaca escavada

H

798,87

Não
fornecido

Estaca escavada

I

1.118,48

Sim

Estaca Strauss

J

3.014,21

Sim

Estaca escavada

K

3.113,62

Sim

Estaca escavada

5/2012
2/2013
11/2009
4/2011
1/2012
2/2013
2/2012
10/2013
12/2014
1/2016
10/2012
11/2013
1/2011
2/2013
1/2014
10/2014
1/2012
10/2012
8/2011
8/2012
1/2012
2/2014

Térreo
Térreo
Térreo
Térreo
Térreo
Térreo
Térreo
Térreo
Térreo
2 Pavimentos
2 Pavimentos
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OBRA

ÁREA DA
CONSTRUÇÃO
2
(M )

SONDA
GENS

TIPO
DE
FUNDAÇÃO

Ano
I/F

continuação
L

3.113,62

Sim

Estaca escavada

M

2.741,76

Sim

Tubulão a céu aberto

N

1.802,00

Sim

Estaca escavada

O

1.802,00

Sim

Estaca escavada

P

1.046,60

Sim

Estaca hélice contínua

Q

3.113,52

Não
fornecido

Estaca escavada

R

5.889,00

Sim

Tubulão a céu aberto

T

2.577,11

Não
fornecido

Estaca escavada

U

1.1151,13

Sim

Estaca hélice contínua

V

1.802,00

Sim

Estaca escavada

X

3.017,86

Sim

Estaca escavada

W

1.538,22

Não
fornecido

Radier

Y

790,49

Sim

Estaca Strauss

Z

293,79

Não
fornecido

Estaca Strauss

AA

2.239,17

Sim

Sapatas

AB

796,56

Sim

Estaca hélice contínua

AC

3.093,08

Sim

Estaca hélice contínua

AD

2.337,77

Sim

Estaca escavada

AE

461,36

Sim

Estaca escavada

AF

1.021,50

Sim

Estaca escavada

AG

1.118,00

Sim

Estaca hélice contínua

AH

1.802,00

Sim

Estaca Strauss

AI

2.660,54

Sim

Estaca escavada

AJ

682,50

Sim

Estaca escavada

AK

1.118,00

Sim

Estaca Strauss

8/2011
6/2014
7/2011
8/2012
10/2011
11/2013
2/2012
2/2013
9/2011
9/2012
1/2012
10/2012
6/2012
10/2016
6/2011
6/2012
8/2014
5/2015
3/2012
7/2013
1/2013
12/2016
5/2012
4/2014
4/2013
1/2014
1/2011
3/2012
5/2015
12/2016
12/2015
10/2016
5/2015
Andamento
5/2011
3/4/12
7/2012
12/2013
2/2012
7/2014
8/2011
8/2013
4/2011
8/2012
11/2011
12/2012
11/2011
12/2012
3/2012
6/2013

2 Pavimentos
4 Pavimentos
Térreo
Térreo
Térreo
2 Pavimentos
Térreo
2 Pavimentos
2 Pavimentos
Térreo
2 Pavimentos
Térreo
Térreo
2 Pavimentos
2 Pavimentos
Térreo
2 Pavimentos
2 Pavimentos
Térreo
2 Pavimentos
Térreo
Térreo
2 Pavimentos
2 Pavimentos
Térreo
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OBRA

ÁREA DA
CONSTRUÇÃO
2
(M )

SONDA
GENS

TIPO
DE
FUNDAÇÃO

Ano
I/F

continuação
AL

1.802,00

Sim

Estaca escavada

AM

1.802,00

Sim

Estaca escavada

AN

2.494,99

Sim

Estaca escavada

AO

3.279,17

Sim

Estaca pré-moldada de
concreto

AP

1.921,95

Sim

Tubulão a céu aberto

AQ

1.846,38

Sim

Estaca escavada

AR

500,00

AS

2.588,69

AT

795,00

AU

100,00

AV

885,41

AX

1.021,00

AW

4.356,45

AY

1.118,48

AZ

910,00

BA

1.474,00

BB

1.888,00

Sim

Estaca pré-moldada de
concreto

BC

1.623,00

Não
fornecido

Estaca escavada

BD

1.021,00

Sim

Estaca escavada

BE

1.021,00

Sim

Estaca escavada

BF

6.625,74

Sim

Estaca escavada

BG

1.046,00

Sim

Estaca escavada

BH

1.474,00

Não
fornecido

Radier

BI

682,50

Sim

Estaca escavada

BJ

783,21

BK

112,44

BL

112,44

Não
fornecido
Não
fornecido
Não
fornecido
Não
fornecido
Não
fornecido
Sim
Não
fornecido
Não
fornecido
Não
fornecido
Não
fornecido

Não
fornecido
Não
fornecido
Não
fornecido

Estaca hélice contínua
Estaca escavada
Estaca escavada
Estaca "broca"
Estaca escavada
Estaca metálica I
Estaca escavada
Estaca escavada
Radier
Radier

Sapata corrida
Estaca escavada
Estaca escavada

11/2012
4/2013
3/2012
1/2013
8/2011
3/2013
1/2012
02/2016
4/2014
4/2015
10/2010
01/2012
8/2012
9/2015
1/2011
7/2012
11/2011
9/2014
T 2/2013
3/2011
2/2012
9/2011
9/2012
01/2010
09/2011
09/2011
4/2015
02/2012
01/2013
02/2012
12/2012
09/2013
09/2014
11/2011
10/2013
01/2012
12/2012
12/2011
08/2012
05/2011
07/2013
03/2016
Andamento
02/2012
10/2012
10/2011
17/2012
2010
2011
2013
2014
2014
2015

Térreo
Térreo
2 Pavimentos
2 Pavimentos
Térreo
Térreo
2 Pavimentos
3 Pavimentos
2 Pavimentos
Térreo
2 Pavimentos
2 Pavimentos
2 Pavimentos
Térreo
2 Pavimentos
Térreo
Térreo
Térreo
2 Pavimentos
2 Pavimentos
2 Pavimentos
Térreo
Térreo
2 Pavimentos
Térreo
Térreo
Térreo
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ÁREA DA
CONSTRUÇÃO
2
(M )

OBRA

Ano
I/F

TIPO
DE
FUNDAÇÃO

SONDA
GENS

conclusão
BM

2.245,65

BN

270,33

BO

1.927,47

Não
fornecido
Não
fornecido
Não
fornecido

Estaca escavada
Estaca escavada
Estaca escavada

2010
2012
2012
2014
2013
2015

Térreo
Térreo
Térreo

Fonte: Elaborado pelo autor com dados das prefeituras consultadas.

Em face dos tipos de fundação adotados, foi feita uma distribuição para a
escolha dos sistemas a serem estudados. O Gráfico 4 a seguir apresenta a
distribuição dos tipos de fundações das 66 obras estudadas.
Gráfico 4 - Distribuição dos tipos de fundações da amostra.
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Estaca
escavada

Estaca Hélice
Contínua

Strauss

Radier

Pré moldada

Tubulão

Sapatas

Fonte: Elaborado pelo autor.

Baseado nas informações coletadas e análise dos dados disponibilizados
pelos órgãos, estão relacionados e a seguir os resultados:

9.4 Patologias observadas na amostra

As obras D, G e AM, todas em estacas escavadas, apresentaram patologias
de fundação, sendo a de maior gravidade a ocorrida na obra G. Outras patologias
foram encontradas nas obras A, E, F, L e AP, sendo descritas a seguir.

149

Obra G - A análise demonstrou que a causa na obra G está ligada a alguns
fatores, porém pode-se afirmar que a origem do problema da patologia foi na etapa
de execução da fundação, localizada principalmente na área de aterro. A obra foi
executada em estaca escavada, com profundidade indicada em projeto de 9 metros.
O aterro foi construído para atingir a cota de implantação do bloco A, era de
aproximadamente 3,5 metros de altura e foi executado pela empresa contratada
através de licitação. A obra de 1.859,97 m2 foi implantada em um terreno de 4.800
m2, dividida em 3 blocos, sendo que as avarias maiores foram no bloco A.
A Fotografia 27 a seguir mostra o local de aparecimento das trincas
iniciais.
Fotografia 27 - Trincas iniciais no local de aterro na sala de aula obra G.

Fonte: Elaborado pelo autor.

As evidências começaram a aparecer após aproximadamente 8 meses após a
desmobilização do canteiro pela construtora, com aparecimento de trincas
progressivas na alvenaria das salas de aula da região do aterro, aparentemente
resultado de recalques de fundação.

A Fotografia 28 na sequência mostra uma trinca na sala de aula.
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Fotografia 28 - Trinca na sala de aula da obra G.

Fonte: Arquivo do autor.

As Fotografias 29 e 30 a seguir mostram a vista da região do recalque e a
situação de uma estaca em inspeção na obra com sinais visíveis de danos, após a
escavação para vistoria.

Fotografia 29 - Vista da região suspeita de recalque na obra G.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Fotografia 30 - Situação de estaca na obra G com sinais de dano.

Fonte: Arquivo do autor

A solução escolhida para o reforço das fundações foi a execução de estacas
de reação de concreto tipo “Mega”, dispostas logo abaixo das vigas baldrames.
Porém foi verificado, após a retirada do piso, do contrapiso das salas de aula
afetadas e do passeio de concreto externo para os serviços de reforço das
fundações, que as camadas de aterro apresentavam-se com muito entulho e restos
de demolição, remanescente de demolições de elementos que existiam no terreno
de implantação da obra G, entre eles, restos de concreto, montantes de muro prémoldado, entre outros materiais. A Fotografia 31 a seguir ilustra a situação.
Fotografia 31 - Aterro da região afetada realizado com entulhos na obra G.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Constatou-se, porém que o contrapiso estava executado de acordo com o
projeto, concluindo-se que houve o afundamento devido às condições do aterro.
Os serviços executados de recuperação constaram de demolição da calçada
externa (passeio), implantação de estacas de reação tipo “Mega”, demolição do
contrapiso das salas, retirada de camada de entulho existente no meio do aterro,
reaterro de camada com solo de boa qualidade e compactação, refazimento do
contrapiso e do piso cerâmico, incluindo pintura das salas devido sujidades
decorrentes de todo esse processo. Tal serviço foi executado durante o período de
garantia, sem prejuízo econômico ao município, porém com grande prejuízo indireto
decorrente de paralização de aulas, remoção de alunos, e logística de remoção de
mobiliário, limpeza da obra e retomada das operações na unidade em questão.
A Fotografia 32 a seguir ilustra os serviços de implantação das estacas de
reação com segmentos de concreto na obra.
Fotografia 32 - Implantação das estacas de reação na obra G

Fonte: Arquivo do autor.

A Fotografia 33 a seguir ilustra os serviços de implantação das estacas de
reação na obra, com uma visão das condições do aterro, composto por restos de
materiais de demolição.
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Fotografia 33 - Estacas de reação implantadas na obra G.

Fonte: Arquivo do autor.

A Fotografia 34 a seguir ilustra um local escavado para a implantação das
estacas de reação e a situação de uma estaca executada na obra e sua vinculação
com a viga baldrame, com vários problemas, incluindo excentricidade em relação ao
baldrame, complemento executado erroneamente,entre outros.
Fotografia 34 - Estaca do local afetado da obra G.

Fonte: Arquivo do autor.

Não obstante a realização dos serviços de reforço de fundação pela empresa
construtora, os elementos estruturais e pisos voltaram a apresentar após algum
tempo de retomada de uso, a progressão das patologias, desnivelamentos
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generalizados nos pisos das salas de aula do bloco A e muitas rachaduras nas
paredes de alvenaria, observadas e monitoradas durante certo tempo, até que em
julho 2015, apresentou grave progressão dos recalques, localizadas na mesma
região de aterro.
Ainda em 16 de julho foi realizado a interdição do local. O transferiu-se os
alunos para outra unidade. Foi acionada novamente a empresa construtora para
avaliação e tomada de decisão. A garantia é prevista na legislação sobre o assunto.
O agravamento da situação dos recalques e o aumento de seus danos foram
objetos de processo judicial em andamento para acionamento da garantia da obra,
já que a empresa ainda não retomou os serviços de recuperação, consolidação e
estabilização dos aterros, reforço de fundações e reforço estrutural da edificação.
A Figura 31 a seguir mostra um esquema das principais rachaduras e
afundamentos observados em julho 2015.
Figura 31 - Desenho com indicação de patologias na obra G.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Fotografia 35 a seguir

mostra a evolução e agravamento da condição

estrutural na obra G, devido à falta de providências em relação aos resultados na
execução dos serviços de reforço de fundação. Neste caso a construtora e a
prefeitura do município aguardam decisão jurídica em face das graves patologias e
das responsabilidades que estão em apuração através de perícia.
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Fotografia 35 - Evolução e agravamento do
recalque e dos danos.

Fonte: Arquivo do autor.

Obra D - A análise das avarias da obra D também aponta que a origem seja na
execução das estacas escavadas, localizadas na área de aterro de implantação da
obra.
. A Fotografia 36 a seguir ilustra a execução das estacas na obra.
Fotografia 36 - Execução das estacas escavadas na obra D.

Fonte: Arquivo do autor.
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A obra de estrutura de concreto armado convencional e alvenaria de blocos,
pavimento

térreo,

foi

executada

em

estaca

escavada,

em

aterro

de

aproximadamente 3 metros de altura, aterro esse executado pela própria empresa,
fazendo parte do escopo de sua contratação
Após evidenciado em outubro de 2013, através da análise das trincas
surgidas, que se tratava de recalque diferencial de fundação, a solução escolhida
para a reparação foi a execução de estacas de reação tipo “Mega” também logo
após a entrega da obra. Os serviços executados constaram de demolição da
calçada externa (passeio) de entorno da região afetada, implantação de estacas de
reação tipo “Mega”, demolição parcial do contrapiso das sala, reconstituição do piso
cerâmico, tratamento e recuperação das trincas no local, incluindo pintura das salas.
O serviço foi executado pela empresa construtora, através de empresa
especializada, ainda durante o período de garantia da obra, sem prejuízo econômico
ao município onde se localiza.

Obra A - Com relação à obra A, a fiscalização do município estudado verificou em
uma das vistorias de rotina a colocação de armadura em vários dos blocos de
coroamento das estacas sem o lastro de concreto magro e ainda sem a execução de
fôrmas de madeira, sem espaçadores, fato que foi corrigido a tempo sem prejuízos e
sem possibilidade de patologias futuras, conforme a Fotografia 37 a seguir.
Fotografia 37 - Armadura dos blocos sem lastro e forma.

Fonte: Arquivo do autor.
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Obra E - A obra E, estudada durante o período de execução, na fase ainda de
término das fundações, pode servir de exemplo de que patologias de fundação
poderão surgir como consequência de erros e deficiências na etapa de execução em
porcentagem expressiva em relação às outras etapas. Como foi detectado a tempo,
houve procedimentos executivos corretivos. A fundação foi executada em estacas
pré-moldadas de concreto. A construtora contratada pelo município, contratou uma
empresa especializada em fundações, como é de praxe nesses casos. A locação
dos eixos da obra estava concluída. Após a mobilização dos equipamentos bateestacas no local iniciou-se a cravação das estacas conforme projeto de fundações.
Logo depois da conclusão desses serviços, iniciou-se a escavação dos locais
de implantação dos blocos de coroamento e das vigas baldrames e a preparação
das cabeças das estacas de concreto. Essas etapas estavam sendo realizadas pelo
pessoal da construtora, já que a empresa de fundação havia se retirado do canteiro,
juntamente com o equipamento bate-estacas.
A Fotografia 38 a seguir ilustra os trabalhos de cravação das estacas prémoldadas de concreto na obra E.

Fotografia 38 - Visão do equipamento bate-estacas na obra E.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Fotografia 39 a seguir mostra a execução de serviços de emenda das
estacas de concreto.
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Fotografia 39 - Serviços de emenda de estacas na obra E.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os seguintes problemas foram encontrados, em dias diferentes da
atuação da fiscalização: o primeiro na execução dos blocos de coroamento, a
cabeça das estacas pré-moldadas estavam com a sua armação serrada, no total de
duas estacas de cada bloco, totalizando 6 estacas. A seguir, a Fotografia 40 ilustra a
situação das estacas com as armaduras serradas.

Fotografia 40 - Blocos com armaduras serradas
na obra E.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Verificou-se que outros empregados da construtora estavam realizando o
preparo das cabeças das estacas restantes, alguns executando de modo correto,
outros de maneira irregular, principalmente com relação à posição dos ponteiros.
Outro problema surgido, detectado em outro dia de fiscalização, foi a
constatação da posição irregular da armadura de arranque dos pilares, projetadas
para trabalharem dentro do bloco de coroamento das estacas, que estavam com
suas posições, em muitos dos blocos, irregulares. O motivo foi a ausência de
controle durante a concretagem, e também pela falta de estribo para posicionamento
correto do aço, ficando os mesmos desalinhados e fora da posição correta.
Os problemas encontrados relatados, detectados na etapa de execução,
foram objeto de reuniões entre contratada e fiscalização, sendo possível a sua
correção, dentro das boas práticas e passando pela análise do engenheiro projetista.
A Fotografia 41 a seguir ilustram o problema ocorrido.
Fotografia 41 - Blocos com armadura de arranque
do pilar mau posicionada.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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9.5 Outras obras com patologias
Do estudo realizado na amostragem escolhida - 66 obras, de cidades do
interior, localizadas na região de Sorocaba, pode-se concluir, dentro dos limites de
investigação, que o problema mais relevante foi recalque de fundação, em estacas
escavadas, originado durante a etapa de execução, em área de aterro.
Outros problemas de menor relevância também foram evidenciados na etapa
de execução, não repercutindo ainda em forma de patologia.
Dentre esses achados, foi evidenciado erro de locação na obra AA, através
de desvio angular do gabarito de madeira executado, erro esse detectado pela
equipe de topografia contratada do órgão público, durante os serviços de
conferência dos eixos das fundações em sapatas. Houve a correção do gabarito de
madeira da obra, e relocação dos eixos das sapatas, prevenindo-se assim futuros
erros de locação e execução.
Outro erro, com potencial futuro de problema, foi em relação ao encontrado
pela fiscalização do órgão na obra I, edificação de alvenaria e concreto armado
convencional, térrea, com 1.118,48 m2, ou seja, um erro de locação de 100%, onde
a locação estava "invertida", a solução adotada e relatada pela fiscalização do órgão
foi a relocação de toda a obra, com perda de todo o serviço que já havia sido
realizado até aquele momento. A correção efetuada evitou um prejuízo ainda maior,
já que houve tempo hábil para tal, e os custos do retrabalho foram da construtora.
Na obra P ocorreu um problema de grande potencial, caracterizada pela
implantação de várias edificações públicas, local de área grande com 46.000,00 m2,
onde foram executadas sondagens de solo antes da fase inicial de projetos dos
equipamentos públicos, cujos relatórios não apontaram para presença de riscos
ambientais, mostrando apenas evidências de um grande aterro de materiais inertes,
mas que mais tarde foi verificado a presença de provável contaminação.
Assim, duas das obras inicialmente previstas, uma de 1.046,60 m2 em
alvenaria de blocos cerâmicos e estrutura de concreto armado convencional com
solução em estaca hélice contínua e outra edificação com 1.021,50 m2 em estrutura
pré-moldada de concreto, fundação em estacas metálicas de perfil I, foram
edificadas no local.
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Em estudos realizados para escolha das melhores posições dos edifícios
dentro do terreno, houve a necessidade de inúmeras sondagens de solo
complementares, que acabaram por evidenciar um aterro sobre antigo bota-fora, ou
partes dele composto de matéria orgânica e restos de vegetação que eram
depositados sem controle. Os relatórios geraram suspeitas de contaminação por gás
metano, entre outros.
Neste caso, porém, não se constataram patologias ou evidências destas nos
elementos da fundação de nenhuma das edificações.
Neste achado, especificamente, pode-se verificar a importância das
sondagens e análise dos locais de implantação de edificações públicas, ainda na
fase de viabilidade do empreendimento, que em casos especiais e de grande
extensão de terreno, trariam menores possibilidades de problemas. Encontram-se
atualmente em fase final de execução os sistemas para eliminação dos
contaminantes e testes para liberação de utilização. Conclui-se que a execução de
estudos de solo é imprescindível dentro de órgãos públicos, devendo ser anterior ao
início dos projetos. Outra conclusão é que devido ao tamanho da área do terreno,
26.000,00 m2 e da quantidade de edificações a serem implantadas no local,
deveriam demandar maiores cuidados com relação à execução de um programa
complementar de investigação do subsolo, anteriormente aos projetos.

Visitas às obras - Como não foi evidenciada nesses órgãos uma programação de
manutenção das edificações da amostragem, em face das ocorrências encontradas
e vislumbrando o autor a importância de visitas a elas para maior abrangência do
trabalho e para a verificação da ocorrência de danos, procederam-se diversas
vistorias aleatórias, conforme disponibilidade e autorização dos municípios
abrangidos na pesquisa, em datas e horários diversos, algumas por solicitação do
usuário.
A intenção foi verificar o aparecimento de trincas e fissuras e outros indícios
que pudessem mostrar a possibilidade de surgimento ou existência de patologias de
fundações ainda durante a execução e na etapa de uso das mesmas.
Mesmo sem um roteiro específico e um procedimento documentado, este
autor vistoriou pessoalmente, conseguindo-se os seguintes dados apresentados na
Tabela 4 a seguir.
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OBRA

Número de
ocorrências

Tabela 4 – Relação das obras visitadas durante a execução e após a conclusão (fase de
uso da edificação).

A
D
E

0
0
1

F

OCORRÊNCIAS ENCONTRADAS

FASE

Ano
Finalização

DATA DA VISITA

Em uso
Em uso
Construção

2013
2013
2016

23/03/2016
02/03/2016
23/02/2016

1

Nenhuma
Nenhuma
Bloco de coroamento das estacas
exposto.
Trincas em paredes e acabamentos

Em uso

2013

G

-

Várias ocorrências

2013

L

1

2014

M

0

Trincas em passeios. Afundamento de
canaletas de água pluvial
Nenhuma

Interditada
Judicial
Em uso

14/08/2015
04/02/2016
16/07/2015

Em uso

2012

05/01/2015
11/08/2015

O

1

Em uso

2013

26/08/2016

R
U
V

0
0
1

Construção
Em uso
Em uso

2016
2015
2013

14/08/2015
24/02/2016
05/02/2016

X
W
AA
AG
AI
AJ
AL
AM
AO
AP

0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

Construção
Em uso
Construção
Em uso
Em uso
Em uso
Em uso
Paralizada
Em uso
Em uso

2016
2015
2016
2013
2012
2012
2015
2013
2016
2015

07/01/2016
13/08/2015
18/08/2016
01/09/2015
23/03/2016
23/03/2016
03/09/2015
07/08/2015
07/01/2016
20/02/2016

Afundamento
de
passeio
e
afundamento de pisos externos
Nenhuma
Nenhuma
Trincas em calçadas, afundamento de
pisos externos
Nenhuma
Nenhuma
Nenhuma
Nenhuma
Nenhuma
Nenhuma
Nenhuma
Trincas em paredes e fissuras
Nenhuma
Vazamento de água subterrâneo

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na obra AM foi evidenciado em visita de 07/08/2015 a ocorrência de
recalque de fundação em função do aparecimento de diversas trincas e rachaduras
em paredes de alvenaria de diversos módulos. A área mais afetada encontra-se em
locais de maior altura do aterro. As estacas projetadas e executadas foram do tipo
escavadas, com o aterro tendo sido executado pela própria construtora, sem
evidências documentais de controle tecnológico, que paralizou a construção da obra.
Em 2016 a obra foi novamente retomada por outra construtora contratada, tendo
sido verificado, após realização de novas sondagens de solo e abertura dos pisos
que a viga baldrame sofreu ruptura em seus dois apoios, apresentando
deformações. Foram executadas estacas de reação de concreto de acordo
recomendação de consultor contratado, retirada de camada de 30 cm de solo e sua
reconstituição com solo cimento, novo contrapiso e novo revestimento.
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A Fotografia 42 a seguir mostra rachaduras na vistoria realizada em
07/8/2015 na obra AM
Fotografia 42 - Rachaduras na obra AM.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na fotografia 43 a seguir observa-se a viga de fundação rompida.
Fotografia 43 - Viga de fundação rompida junto ao apoio na obra AM.

Fonte: Arquivo do autor.

A obra F também apresentou indícios de recalque de fundação conforme
vistoria na etapa de uso da obra em 14/08/2015. A vistoria foi solicitada pelo usuário.
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A partir de nova vistoria na obra F, realizada em 04/02/2016, verificou-se o
progresso das trincas em alvenarias e recalques de passeios externos, pela
ocorrência de recalque de fundação. O piso interno também apresenta indícios de
recalque do aterro. A Fotografia 45 a seguir mostra trinca considerável no local.
Fotografia 44 - Trinca na obra F.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A edificação compõe-se de blocos de estrutura de concreto armado e
alvenaria de vedação com um pavimento. Conclui-se como provável causa do
recalque a execução insatisfatória do aterro aliada a erros de interpretação de
sondagem e projeto, já que comprovou-se por documentação fotográfica e
evidências colhidas que o aterro foi executado pela própria empresa contratada, em
camadas excessivas de terra, sem controle tecnológico, com compactação suficiente
somente na camada superficial. As estacas escavadas de 8 metros de profundidade
executadas atingiram 5 metros de solo natural, não sendo considerados os 3 metros
de aterro, por interpretação equivocada de projeto.
Em 05/02/2016, vistoriou-se a obra V, a pedido do usuário da edificação,
finalizada em 2013, que encontra-se em uso, constatando-se sinais de recalques na
área de aterro da edificação. Verificaram-se trincas e afundamento nos pisos
externos e fissuras em alvenaria. No piso externo fendas na intersecção com a viga
baldrame. As Fotografias 45 e 46 a seguir mostram as patologias.

165

Fotografia 45 - Trinca e afundamento do piso
externo obra V.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Fotografia 46 - Visão da fissura na alvenaria na obra V.

Fonte: Elaborado pelo autor

Em vistoria realizada na obra L, em 05/01/2016, verificou-se a progressão de
trincas nos passeios do prédio, afundamento e ruína das canaletas de escoamento
de águas pluviais e solapamento do aterro.
As Fotografias 47, 48 e 49 a seguir ilustram o ocorrido, o deslocamento do
passeio com infiltração de água, a ruína da canaleta de condução de águas pluviais
e trinca no passeio.
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Fotografia 47 - Deslocamento do passeio com infiltração de água.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Fotografia 48 - Visão de ruína de canaleta com danos ao aterro.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Fotografia 49 - Trinca com grande deslocamento do passeio e canaletas
com infiltração.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tais ocorrências mostram-se potencialmente prejudiciais ao aparecimento de
patologias nas fundações desses edifícios públicos, que devem ser combatidas com
a aplicação dos procedimentos de manutenção pelos órgãos responsáveis.
Neste caso, foram notificados o órgão público municipal em conjunto com o
estadual, já que a obra foi construída e fiscalizada pelo município e repassada ao
órgão estadual. Nas datas das notificações estavam em condição de menor dano,
havendo agravamento.
É importante que as prefeituras e órgãos públicos municipais adotem
procedimentos de vistoria e manutenção constantes, principalmente pelo fato de que
as obras em garantia precisam da sequência de ações conforme a legislação,
primeiro comunicando e acionando o construtor para os devidos reparos, e somente
após esgotado todos os recursos é que outros procedimentos podem ser
executados, até por outra empresa se necessário, mesmo não cessando a apuração
das co-responsabilidades.
Conforme a proposta de proceder visitas a algumas obras de edificações
públicas, pode-se concluir que as vistorias realizadas mostraram-se altamente
relevantes e reforçam a ideia de acompanhamento constante.
A Fotografia 50 a seguir, mostra a condição da obra L em janeiro de 2015,
cujo problema verificado na vistoria encontrava-se em situação de menor dano.
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Fotografia 50 - Trincas relatadas em janeiro de 2015 na obra L.

Fonte: Arruda (2016).2

A Fotografia 51 a seguir mostra o descobrimento do bloco de coroamento das
estacas na obra E, por erosão em 23/02/2016, podendo ocasionar um alívio
significativo de tensões, redução da resistência lateral e flambagem nas estacas.
Fotografia 51 - Condição do bloco de coroamento das estacas.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na obra AP em vistoria no dia 20/02/2016, foi evidenciada a possibilidade de
vazamento subterrâneo de água (abaixo do piso de concreto de 10 cm de
espessura), de grandes proporções, cuja detecção estava sendo feita através de
2

Fotografia cedida Edison de Arruda da Prefeitura de Sorocaba em 2016.
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equipamentos específicos, cuja confirmação e correção evitou futuros de recalques
de fundação. A Fotografia 52 a seguir mostra a utilização do detector de tubulação.
Fotografia 52 - Vistoria com utilização do
detector na obra AP.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A dificuldade dos órgãos públicos em proceder vistorias programadas e
manutenção em edificações com pouco tempo de uso foi confirmada no estudo.
No Quadro 20 relacionam-se as patologias encontradas nas obras estudadas:

OUTRAS

DANOS
SOLUÇÃO

FASE

TIPO REPARO
PATOLOGIA

Existência de
sondagem de
solo

OBRA

QUANTIDADE

Quadro 20 - Resumo dos achados de patologias na amostra de 66 obras.

continua

1

A

Erros executivos,
com possibilidade de
patologias futuras (A)

Estruturais

Retirada da armação,
execução de lastro de
concreto e execução de
fôrma

Estaca escavada

1

D

Recalques
diferenciais
de
fundação,
área de
aterro (D)
Estaca escavada

Estruturais

Estacas de reação de
concreto "Mega"

Falta de lastro
Falta de fôrma
Falta de
espaçadores
Retrabalho com
correção
Recalque
de
pisos e calçadas
Trincas
e
rachaduras em
paredes

Sim
SPT

Exec
ução

Sim
SPT

Exec
ução

DANOS
CAUSADOS

OUTRAS

SOLUÇÃO

FASE

PATOLOGIA

Existência de
sondagem de
solo

TIPO REPARO
OBRA

QUANTIDADE
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conclusão
Erros
executivos,
com possibilidade de
patologias futuras (E)

Estruturais

Recomposição do aço,
implantação de aço

Estruturais

Estacas de reação de
concreto "Mega"

Arquitetônicos

Relocação
obra

1
E

1

G

Estaca pré-moldada
de concreto
Recalques
diferenciais
de
fundação,
área de
aterro (G)
Estaca escavada
Locação incorreta (I)

1

I

de

toda

a

Estaca tipo Strauss

L

Trincas
calçada

no

piso,
Funcionais

1

Reparação
pisos,
calçadas e canaletas de
água pluvial

Preparo errado
cabeça estacas
de
concreto,
armadura
irregular/serrada
de arranque de
pilares
Recalque
de
pisos e calçadas
Trincas
e
rachaduras em
paredes
Obra
locada
erradamente,
correção
de
locação
Recalque
de
pisos e calçadas

Sim
SPT

Exec
ução

Sim
SPT

Uso

Sim
SPT

Exec
ução

Sim
SPT

Uso

Sim
SPT

Exec
ução

Sim
SPT

Uso

Sim
SPT

Exec
ução

Sim
SPT

Exec
ução

Sim
SPT

Uso

Estaca escavada

P
1

Problemas
ambientais (P)
Estaca
Contínua

V

Funcionais

Plano
de
ambientais

ações

Hélice

Evidências
de
possível recalque

Em análise

Correção
de
drenagem
de
gases e outras
substâncias

Em análise

Estruturais

1
Estaca escavada
Patologia futura
1

1

A
A

A
M

Arquitetônicos

Reparos no gabarito de
locação da obra

Gabarito
com
erro,
correção
de locação

Estruturais

Estacas
de
reação
"Mega" (a ser reparado)

Recalque pisos
e calçadas
Trincas
em
rachaduras
e
paredes

Estruturais

Estacas
de
reação
"Mega" (a ser reparado)

Trincas
rachaduras
paredes

Sapata
Recalques
diferenciais
de
fundação,
área de
aterro (AM)
Estaca escavada

F
1

Recalques
diferenciais
fundação, área
aterro (F)

de
de

Estaca escavada

Fonte: Elaborado pelo autor.

e
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Um ponto relevante constatado durante as vistorias, necessitando melhorias
significativas dentro das entidades públicas, é a falta de atenção com relação à
manutenção das edificações, sobretudo as que estão em fase de uso recente,
mesmo sendo os problemas de responsabilidade da empresa contratada. Inspeções
programadas e executadas por engenheiros e técnicos especializados mostram-se
necessárias. A falta desses mecanismos implantados, considerados uma fonte
importante para esse objetivo, acabou fornecendo achados importantes, através de
solicitações e reclamações oriundas dos usuários de duas edificações públicas, e
visitas a algumas obras, esses dois achados não fazendo parte da amostra
inicialmente proposta, mas que pela relevância e circunstância oportuna será
abordado.
O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP) edita
Orientações Técnicas com objetivo de uniformizar o entendimento da legislação e
práticas pertinentes à Auditoria de Obras Públicas. Dentre elas a

OT – IBR

003/2011 estabelece parâmetros para o monitoramento da qualidade das obras, no
seu período de garantia, para acionamento dos responsáveis. No ANEXO B é
apresentado o modelo de formulário para inspeção da qualidade para obras de
edificações da Orientação Técnica IBRAOP OT–IBR 003/2011.
O primeiro achado, trata-se de uma edificação pública de 1.200,00 m2 com
dois pavimentos, de concreto armado convencional, com 5 anos que apresentou em
2011 recalque de fundação, além de descolamento de revestimentos e trincas em
alvenaria e pisos. A obra em garantia foi reparada através de reforço de fundação
em estacas de concreto "Mega" e devidos reparos das trincas. Através de novas
solicitações dos usuários, em setembro de 2015, nova vistoria apontou que as
manifestações reapareceram, sendo que na região central do prédio podem indicar
novos recalques de fundação. Mesmo não havendo risco iminente à segurança e
estabilidade, novos reparos deverão ser feitos.
Implantado parcialmente em região de aterro com 6,00 metros e fundação em
estacas pré-moldadas de concreto. Ainda em fase de análise, algumas possíveis
causas podem ser elencadas em fatores inerentes ao projeto, e inerentes à
execução.
A Figura 32 a seguir mostra um corte transversal da edificação.
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Figura 32 - Desenho do corte transversal do prédio.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Destaca-se a possibilidade da falta de controle tecnológico na execução do
aterro, evidenciado através dos recalques dos pisos internos do pavimento superior
e afundamentos consideráveis de calçadas e pisos da parte externa da edificação.
A Fotografia 53 a seguir mostram as condições interna com trinca.
Fotografia 53 - Situação interna com trinca.

Fonte: Arquivo do autor.

O segundo caso, trata-se de uma edificação pública de 11.000,00 m2, em
estrutura pré-moldada de concreto, com fundações em tubulões, com dois
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pavimentos, finalizada em 2012 que vem apresentando diversas anomalias, cujas
causas estão em análise e tomada de decisão, já que envolve cláusulas contratuais
de serviços e sistemas abrangidos pela garantia prevista em lei.
As patologias principais são trincas significativas nas alvenarias, em pisos de
concreto, quebra constante de esquadrias de vidros, trincas em pisos externos de
concreto, umidades e avarias em caixas de passagem de água externas. Assim,
existe a possibilidade de uma execução deficiente dos pisos externos e caixas de
passagem e a falta de controle tecnológico na execução do aterro terem contribuído
para existência dos problemas. A Fotografia 54 a seguir ilustra o caso.

Fotografia 54 - Local de afundamento de piso externo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

As patologias encontradas na amostra podem ser classificadas, utilizando-se
definições de Gotlieb (1998), segundo as manifestações dos danos em: danos
arquitetônicos, funcionais e estruturais.
Desse modo as anomalias podem ser agrupadas segundo o Quadro 21 a
seguir.
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Quadro 21 - Danos decorrentes das patologias de fundações.
DANOS
ARQUITETÔNICOS

FUNCIONAIS

ESTRUTURAIS

EXEMPLOS
Trincas em paredes e acabamentos,
rompimentos de painéis de vidro,
mármore etc.
Refluxo ou rutura de rede de esgotos
ou água pluvial, desgaste excessivo
de trilhos-guia de elevadores, mau
funcionamento de portas e janelas
Rachaduras e trincas em peças
estruturais, deformações excessivas,
esmagamentos em vigas, pilares e
lajes

PREJUÍZO
Estética
da
edificação

OBRAS

D, F
Utilização
edificação

da

Estrutura
edificação

da

L, V

G, AM

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Gotlieb (1998).

Dos achados da amostragem de 66 obras públicas leva-se a concluir que os
danos encontrados foram causados por:
•

Fatores inerentes às investigações geotécnicas: má interpretação dos
resultados dos ensaios, já que em todas as obras foram executados os
ensaios e localizado os relatórios de sondagem SPT;

•

Fatores inerentes ao projeto: adoção errada de cotas de apoio das
fundações, projetos padrões deficientes de obras conveniadas com projetos
pré-executados, falta de previsão de blocos de coroamento na cabeça das
estacas, falta de previsão de juntas no projeto de estruturas;

•

Fatores inerentes à execução: execução deficiente de aterros com uso de
materiais inadequados não verificados pela fiscalização do contratante, má
especificação do concreto das estacas, falta de controle tecnológico de aterro,
execução de fundação em estacas com deficiências, profundidade de apoio
insuficiente com perda efetiva de comprimento, excentricidade, problemas
com limpeza da base das estacas devido à concretagem posterior e
demorada depois da abertura de várias estacas, contrariando normas
técnicas e com redução significativa da resistência lateral, reparos em estacas
de reação tipo "Mega" com resultado ineficaz.

•

Fatores inerentes à fiscalização do contratante: pouca experiência dos
engenheiros fiscais em obras de edificações, em fiscalização da execução de
fundações, falta de acompanhamento e exigência de controle tecnológico de
aterros e falta de procedimentos mínimos documentados para uso em campo.
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10 CONCLUSÕES

Não foi evidenciado em nenhum órgão do presente estudo o uso de
procedimentos escritos para a fiscalização da execução das sondagens e das
fundações. Constatou-se e concluiu-se que a fiscalização é desenvolvida baseada
na experiência e na vivência do engenheiro fiscal.
Mesmo com uma legislação ampla sobre o tema e práticas recomendadas por
órgãos especializados, como por exemplo a ABEF - Associação Brasileira de
Empresas de Engenharia de Fundações e Geotecnia, ABNT - Associação Brasileira
de Normas Técnicas, entre outros,

essas não são cumpridas na totalidade por

diferentes motivos.
Concluiu-se que existe um equívoco na interpretação do que seja um projeto
básico, essencial no caso de obras públicas e estabelecido na legislação. Muitas são
licitadas apenas com projeto arquitetônico, que pode vir a prejudicar todo o
andamento da execução.
O ensaio mais utilizado nos órgãos estudados é o SPT. As sondagens com
medida de torque SPT-T e os ensaios de laboratório são pouco utilizados.
No estudo de caso foram avaliadas um total de 66 obras públicas, onde os
maiores danos aconteceram nas obras G, D e AM, cujo tipo de fundação nos três
casos foi em estacas escavadas, com ocorrência de trincas e rachaduras em
paredes e lajes da obra. As patologias surgidas na obra G ocasionaram grandes
prejuízos materiais e operacionais para o órgão público. Conclui-se que as estacas
escavadas em área de aterro são mais suscetíveis à ocorrência de problemas por
condições de limpeza da base das estacas devido à concretagem posterior a
abertura de várias estacas, e pela demora da concretagem, com redução
significativa da resistência lateral. Erros interpretativos de sondagens e projetos
também foram evidenciados.
Verificou-se

a

necessidade

de

melhor

acompanhamento

e

controle

tecnológico da execução de aterros, respeitando-se as normas específicas.
Evidenciou-se a pouca experiência dos engenheiros fiscais em fiscalização
de obras, em torno de 2 anos nas obras D e G, exatamente as que apresentaram as
mais graves patologias de fundação. Ressalta-se que na obra E o engenheiro fiscal
também possuía pouca experiência em fundações, exatamente em torno de 2 anos,
muito próximo da experiência do engenheiro preposto da construtora.
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Outra constatação relevante para o estudo foi de que a obra G e a obra AM,
ambas com patologias de recalques, contavam com o mesmo engenheiro fiscal do
órgão contratante (com pouca experiência), e ainda com o mesmo engenheiro
preposto da construtora, já que ambas estavam sendo construídas pela mesma
empresa vitoriosa nas duas licitações, levando-nos a concluir que a inexperiência
dos fiscais contribuiu de forma significativa para os eventos danosos registrados.
As outras ocorrências levantadas foram ainda durante a execução das
fundações, seja na conferência da locação da obra, ou na fase executiva, podendo
assim ser solucionada tecnicamente com bons resultados, porém não fosse atuação
da fiscalização de campo poderiam causar grandes problemas futuros. Conclui-se
que a experiência anterior de 9 anos em obras municipais de um engenheiro e 6
anos de outro foi fundamental nesses casos, aliada à experiência em obras
particulares. O fato de haver acompanhamento rotineiro da obra propiciou que
atuassem tempestivamente na solução dos problemas.
Verificou-se em todos os órgãos públicos que não há uma fiscalização
contínua, sendo fragmentada entre a concepção das fundações e sua execução, e
não sendo o mesmo profissional, ocasiona perda de informações e controles.
Constatou-se que o pedido, o recebimento e o lançamento do concreto, ou
seja, a concretagem das estacas escavadas é feita pelas construtoras, que por
economia, esperam a escavação de muitas estacas. Tal prática pode levar à
diversos problemas com consequências danosas de integridade, continuidade e
desempenho das estacas. Dificulta o controle e a responsabilização em caso de
problemas. O procedimento ideal é que a empresa de fundação contrate a
concreteira e especifique todas as características necessárias para cada tipo de
fundação, incluindo o consumo mínimo de cimento, aditivos, diâmetro dos
agregados, Slump etc., conforme as normas técnicas da ABNT.
Não evidenciou-se em nenhum caso a adoção de controle tecnológico
suficiente, com amostragem de todos os caminhões betoneira. A compra de
concreto para fundação e as exigências de controle têm que ser feitas por
especialistas e conforme especificações de projeto.
O propósito inicial do trabalho foi satisfatoriamente alcançado pois evidenciouse a ocorrência de patologias de fundação em obras públicas de edificações dentro
de uma amostra aleatória, confirmando a necessidade de controle efetivo das etapas
de estudos de solo até a execução das fundações, com o uso de instrumentos

177

específicos de controle de execução, incluso a vistoria programada após a execução
da obra, em sua fase de uso.
A contribuição do estudo pode propiciar melhorias significativas no controle
da execução dessas etapas, já que a própria utilização do método durante sua
realização dos possibilitou efeitos imediatos ao evitarem-se ocorrências danosas
futuras nos achados da amostra. Evidenciou-se a necessidade de treinamento
constante e específico para essa etapa, para a disseminação dos conhecimentos
entre os engenheiros de prefeituras e melhoria de sua atuação no processo de
acompanhamento e fiscalização de execução de fundações.
Foram elaborados os procedimentos para a fiscalização dessas etapas, e o
fato desses procedimentos, que podem ser facilmente utilizados, estarem compostos
de várias orientações de diferentes fontes, torna-os um auxílio importante na
melhoria contínua dessa importante atividade.
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11 RECOMENDAÇÕES

As prefeituras e órgãos públicos devem dispensar maiores cuidados na etapa
de investigação de solo, com acompanhamento pelo seu corpo técnico, para se
evitar ocorrências nessa etapa e futuramente no projeto e execução das fundações.
Devem nomear um profissional ou equipe para acompanhamento contínuo do início
ao fim de todo o processo.
Todas as etapas da realização das fundações devem ter supervisão
especializada e fiscalização efetiva, por engenheiros e técnicos com mais
experiência, não devendo ser conduzida por pessoal inexperiente, ou funcionários
de campo apenas, pois estes não possuem conhecimento suficiente para a
resolução das interferências que ocorrem, nem tampouco vivência para vislumbrar
possíveis incongruências entre projeto e execução.
A execução de etapas críticas: sondagem, terraplanagem e execução de
fundações devem merecer atenção especial, maior frequência de visitas, verificação
de especificações de projeto, verificação de ensaios necessários, registros de
execução e rastreabilidade.
As prefeituras e outros órgãos públicos devem desenvolver mecanismos de
fiscalização abrangentes e eficientes, seja flexibilizando ou revezando horários de
trabalho, seja contratando empresas ou profissionais para auxílio, de modo a
abranger as etapas de maior responsabilidade, assim como terraplanagem, locação,
sondagens e execução de fundações e estrutura. Também é necessário que esses
órgãos cumpram as exigências das normas técnicas, como por exemplo o controle e
avaliação de desempenho desses componentes.
Consultores podem auxiliar nessas etapas com grandes ganhos de qualidade
e transferência de experiência. A terceirização dos serviços de fundação não
garante a qualidade e o desempenho satisfatório das fundações, devendo assim
mesmo ter fiscalização efetiva.
Os órgãos públicos devem desenvolver e estimular a participação de seus
engenheiros e arquitetos (de carreira ou contratados) desde a fase de planejamento
de uma obra pública, abrangendo aí sondagens, estudos, etc., devendo ser
dispensado especial atenção ao projeto básico.
Devem promover constante capacitação técnica dos envolvidos, através de
treinamento, e no caso específico de fundações, proporcionar maior contato com as
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normas técnicas específicas, com especialistas e palestrantes, seja através de
cursos, seminários de atualização e congressos.
Devem procurar utilizar-se de meios para melhoria da fiscalização, seja por
meio de engenheiros geotécnicos e geólogos em seu corpo técnico, de equipes de
topógrafos de carreira ou contratados até consultores de solo, técnicos etc.
Devem promover o acompanhamento das obras após a conclusão, na etapa
de uso, durante períodos programados para se evitar o aparecimento e o progresso
de patologias de fundações.
Para outras regiões de atuação das prefeituras devem ser tomados cuidados
especiais com relação a ensaios e estudos do solo, devido à variedade de solos
encontrados no estado de São Paulo.
Como sugestões para pesquisas futuras e prosseguimento deste trabalho
sugere-se que sejam desenvolvidos outros procedimentos de fiscalização da
execução de outros tipos de fundações de edificações das obras públicas, e numa
fase posterior promover a ampliação para as outras etapas de uma obra.
Sugere-se também que este estudo sirva de parâmetro para ser utilizado e
testado em sua totalidade como forma de aprimoramento e de complementação,
pelo pessoal de fiscalização em prefeituras e também por engenheiros de
construtoras, já que os procedimentos seguem orientações de normas e de
especialistas, podendo assim tornar-se uma ferramenta de trabalho importante para
garantir qualidade executiva, diminuindo riscos de patologias em sistemas de
fundações.
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APÊNDICE A - Modelo de Termo de Referência para contratação de investigações
geotécnicas (sondagem de subsolo) -

TERMO DE REFERÊNCIA

TR N:

TERMO DE REFERÊNCIA - PROJETO BÁSICO

OBJETO:
Contratação de empresa para execução de serviço técnico especializado para realização de investigação
de subsolo - sondagem à percussão e apresentação de relatório e perfis do sub-solo.
LOCALIZAÇÃO:
Terreno onde será construído uma escola municipal, localizado à Rua X , Bairro Y , Cidade de Z , quadra
27.
DESCRIÇÃO DO OBJETO:
Contratação de empresa para execução de serviço técnico especializado para realização de investigação
de sub-solo - sondagem a percussão tipo SPT e apresentação de relatório e perfis do sub-solo. Deverão
ser executados x furos de sondagens de acordo projeto de locação dos furos fornecido pelo projetista,
anexo.
Incluso materiais, mão-de-obra e equipamentos.
A execução dos serviços deverá obedecer a NBR 6484, 8036
A apresentação dos resultados e os perfis deverão obedecer as NBR 6484, 8036
A apresentação dos resultados ainda devem conter:
- Quando solicitado pelo contratante informações diárias sobre o andamento das sondagens.
- Ao término de cada sondagem, encaminhar cópia dos boletins de campo
JUSTIFICATIVA: Caracterizar o subsolo da região onde será construída a escola, para fins de execução
de projeto de fundações da obra.
SOLICITANTE: Secretaria de Obras da Prefeitura do Município K
DOTAÇÃO/CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 000000-000000-0000000
FISCALIZAÇÃO/UNIDADE FISCALIZADORA: A fiscalização será exercida pela Seção de Obras Públicas,
telefone 00-0000, localizada no prédio da prefeitura W, Rua G , n. 390.
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 30 dias após a assinatura do contrato e emissão da Ordem
de início dos Serviços
CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO: O executor será responsável por fornecer todo o material,
mão-de-obra, equipamentos e ferramentas para a execução dos serviços, atendendo a programação e às
especificações estabelecida no contrato.
A apresentação dos resultados deverão ser fornecidos até o termino do prazo de contrato.
O executor deve informar a veracidade das informações apresentadas e resultados.
Deve apresentar documentos relativos à responsabilidade técnica.
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO: Seguirão o Boletim da CPOS - 164.
ANEXOS:
DATA :......./........../2015.

Assinatura do solicitante..............................................................................................

APROVAÇÃO DA AUTORIDADE...............................................................................

Fonte: Elaborado pelo autor.
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APÊNDICE B - Modelo de Ficha de Acompanhamento de Garantia de Obra Elaborado pelo autor e engenheira Viviane Gonçalves
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Fonte: Elaborado pelo autor e Gonçalves (2016).3

3

Engenheira Viviane Gonçalves da Prefeitura de Sorocaba em 2016.
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APÊNDICE C - Modelo de Ficha de Inspeções Periódicas Posterior ao Término da
Obra - Pós Ocupação- Fundações

INSPEÇÕES PERÍODICAS POSTERIOR AO TÉRMINO DA OBRA
PÓS OCUPAÇÃO
FUNDAÇÕES

CHECK-LIST PARA ACOMPANHAMENTO - OBRA EM GARANTIA
DATA DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA ............/.........../.................
EMPRESA RESPONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO ..............................................................

INSPEÇÃO LOGO AO TÉRMINO DA OBRA

SIM

NÃO

DATA ..../...../........

A fundação apresenta comportamento adequado?
INSPEÇÃO PERIÓDICA 1
Houve alteração do uso da edificação ?
- Alteração de cargas
- Construção de mezaninos
- Outras (cargas móveis, por ex.)
Houve ampliação da edificação ?
- Retirada de paredes
- Construção de paredes
Houve modificações não previstas na edificação?
- Foi executado alguma modificação
Houve alteração do carregamento?
- Foi colocado alguma carga fora do projeto
Houve movimentação da massa de solo decorrente de fatores
externos ?:
- Alteração de uso de terrenos vizinhos - ampliações ou
construções.
- Escavações e deslocamentos
-Danos a edificações vizinhas
- Explosões
- Rebaixamento de lençol freático
-Erosão ou solapamento
-Tráfego pesado
-Demolições
-Cravação de estacas
-Compactação vibratória de solos
-Rompimento de canalizações
-Extravasamento de água de cobertura
-Infiltrações de água
Houve vazamentos de água?
Existe fissuras em paredes?
Existe trincas em paredes?
Existe rachaduras em pisos?
Existe afundamento de pisos?
Existe portas com problemas de fechamento?
Existe infiltração em calçadas de entorno?
Existe umidade em paredes?
Existe outros indícios de recalques?
Outras informações relevantes
INSPEÇÃO PERIÓDICA 2
INSPEÇÃO PERIÓDICA 3
INSPEÇÃO PERIÓDICA 4

Fonte: Elaborado pelo autor.

SIM

SIM

NÃO

6 MESES APÓS
ENTREGA

NÃO

1 ANO APÓS ENTREGA
2 ANOS - ENTREGA
3 ANOS - ENTREGA
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APÊNDICE D - Procedimentos
Procedimento para fiscalização da execução de ensaio de SPT e SPT-T.
Quadro 22 - Procedimento para fiscalização da execução de ensaio de SPT e SPT-T.
PROCEDIMENTO PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE ENSAIO DE SPT E SPT-T
SPT Standard Penetration Test
SPT - T Standard Penetration Test com medida de torque
continua
Fiscalização da execução das sondagens à percussão do tipo SPT e SPT-T - ensaio de torque opcional,
realizado em seguida ao SPT, o qual determina o esforço (torque) aplicado ao amostrador para desprendê-lo
do solo.
Responsável pela fiscalização:
Referências Normativas :
NBR 6484: 2001 - Execução de sondagens de simples reconhecimento dos solos - Método de ensaio
NBR 8036:1983- Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para Fundações de
Edifícios - Procedimento
Documentos para consulta :
Locação dos furos de sondagem em planta
Levantamento planialtimétrico do terreno
Implantação da obra no terreno
Levantamento cadastral das principais interferências
Parecer prévio do consultor de solos
Contrato de execução de serviços de execução de sondagem
Relatório Diário de Obras
Procedimentos de fiscalização iniciais:
Existe contrato firmado entre o proprietário/contratante e o executor?
A Ordem de Início foi dada ao executor para início dos serviços?
A empresa contratada apresentou a ART Anotação de Responsabilidade Técnica?
A terraplenagem está concluída e executada dentro das normas?
O local da obra está correto, de acordo com a implantação ?
O local dos serviços está limpo, sem obstáculos e protegidos de interferências?
A equipe de campo do executor encontra-se no local?
-Equipe mínima: 1 sondador, 1 auxiliar de sondagem, 1 ajudante
Os equipamentos e ferramentas do executor estão disponíveis no local?
Os equipamentos estão em boas condições de manutenção?
O local oferece segurança à equipe e aos transeuntes, com isolamento?
Os locais dos furos estão identificados com piquetes e estacas para referência de medidas de
profundidade e amarração topográfica (com nivelamento dos furos com relação à referência)?

Sim

Não

Dados adicionais:
Nome da empresa executora das sondagens:
Número do contrato:
Data e horário da execução:
Data e horário da fiscalização:
Procedimentos de fiscalização :
1. Acompanhar o correto preenchimento do Boletim de execução de sondagem à percussão para todos os furos
de sondagens:
Os dados da execução devem conter:
1.1 Nome do Cliente
1.2 Local da obra
1.3 Número do trabalho
1.4 Data (anotada diariamente)
1.5 Número do furo de sondagem conforme a planta de locação das sondagens
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PROCEDIMENTO PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE ENSAIO DE SPT E SPT-T
SPT Standard Penetration Test
SPT - T Standard Penetration Test com medida de torque
continuação
1.6 Data de início e término da sondagem
1.7 Cota da boca do furo de sondagem em relação à uma referência de nível (chamada de RN) fixa e bem
definida
1.8 Profundidade e espessura das camadas com descrição táctil e visual ( podendo ser complementada no
laboratório)
1.9 Nível d’água (chamado NA), com leitura estabilizada ao atingir o primeiro NA, posteriormente com leituras
diárias no início dos serviços
1.10 Profundidade do revestimento
1.11 Método de perfuração: trado cavadeira (TC), trado espiral ou helicoidal (TE) ou lavagem (LV)
1.12 Indicar perda d’água (quando houver)
1.13 Indicar quando atingiu o impenetrável, se foi com o amostrador padrão ou se foi por lavagem
1.14 Anotar contaminação do subsolo quando houver
1.15 Indicação de quantos centímetros desceu nos tres estágios de 10 minutos, ao ser efetuada lavagem por
tempo
1.16 Indicação se o furo foi deslocado e o motivo do deslocamento
1.17 Paralisações se ocorrerem e os motivos das paralisações
1.18 Nome e assinatura do sondador
1.19 Nome e visto do encarregado
2. Conferir o relatório de sondagem entregue
O relatório deve conter :
2.1 Nome da obra
2.2 Local da obra
2.3 Especificações e normas técnicas aplicáveis
2.4 Os perfis de sondagem
2.5 Planta/croquis de locação das sondagens com RN
2.6 Perfis ou seções do subsolo
3. Conferir o perfil da sondagem
3.1. Número de sondagens
3.2 Nome do cliente
3.3 Local do serviço
3.4 Data de início e término de cada sondagem
3.5 Número do relatório, do qual faz parte a seção ou perfil
3.6 Número do desenho
3.7 Práticas adotadas e normas seguidas
3.8 Valores de resultado de N - SPT a cada metro
3.9 Profundidade do nível d’água (NA), suas variações significativas, datas de leitura do NA , e possível
ocorrência de mais de um nível d’água (NA empoleirado)
3.10 Profundidade atingida pelo tubo de revestimento
3.11 Sistema de avanço da perfuração
3.12 Indicação da amostra coletada a cada metro
3.13 Legenda gráfica do tipo de solo encontrado, segundo nomenclatura normalizada
3.14 Descrição das camadas de subsolo e sua caracterização genética, incluindo sua respectiva convenção
gráfica (simbologia)
3.15 Ensaio de lavagem por tempo, e impenetrabilidade da perfuração (se for o caso)
3.16 Cota e coordenada da boca do tubo de sondagem
3.17 Quaisquer outras informações relevantes para o serviço
4. Verificação quanto á segurança e higiene do trabalho
4.1 Conferir condições dos equipamentos e ferramentas de sondagem
4.2 Conferir condições de calçamento dos pés do tripé
4.3 Conferir isolamento dos locais de trabalho conforme normas
4.4 Conferir utilização de EPI`s pela equipe, conforme suas funções, tipo e risco do serviço: capacete, óculos
de segurança, luva de raspa, calçados de segurança, uniformes, perneiras
4.5 Verificar possibilidade de interferências ocultas: rede de água, rede de gás, cabos elétricos etc.
4.6 Verificar proteções elétricas - cabos, aterramentos
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PROCEDIMENTO PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE ENSAIO DE SPT E SPT-T
SPT Standard Penetration Test
SPT - T Standard Penetration Test com medida de torque
conclusão
5. Verificação quanto ao meio ambiente
5.1 Verificação do bota-fora de resíduos
5.2 Verificação das condições dos caminhões e equipamentos - vazamentos de óleo, graxas, restos de
materiais
6. Perdas
6.1 Houve algum tipo de perda: manutenção de equipamentos, quebras, paralizações ...?
Caso positivo descrever:.........................................................................................................

Realização do ensaio de torque (SPT-T)

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Este ensaio deve ser realizado logo após o ensaio de penetração SPT, somente se o cliente
solicitar.
Houve a solicitação do cliente para realização dos ensaios SPT-T?
Foi realizado e apresentado os resultados dos ensaios SPT-T?
Ítens críticos a fiscalizar
Prazo contratual e vigência do contrato
Execução de todos os furos de sondagem previstos
Profundidade do ensaio foi suficiente
Nivelamento dos furos com relação à referência
Fiscalização parcial do ensaio
Houve necessidade de sondagem rotativa
Recebimento e medições dos serviços
Os serviços foram executados conforme o contrato firmado entre as partes?
A fiscalização efetuou registro fotográfico dos serviços?
A empresa executora entregou os documentos de medição das quantidades dos serviços
executados no período?
A empresa emitiu a planilha padrão e os relatórios conforme contrato?
Após vistados e conferidos pela fiscalização a empresa emitiu a fatura?
Houve alteração dos locais dos furos, ou execução de furos adicionais?
Houve situações especiais: vegetação, solos diferentes, matacões etc.?
Houve necessidade de ensaios de laboratório?
Houve emissão do Termo de recebimento dos serviços?
Observar normas de documentação trabalhista e previdenciária

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Procedimento para fiscalização da execução de sapata.
Quadro 23 - Procedimento para fiscalização da execução de sapata.
PROCEDIMENTO PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SAPATA

continua
PREFEITURA MUNICIPAL DE
OBRA:
Responsável pela fiscalização:

Fiscalização da execução de sapata
Objetivo: Fornecer orientações básicas para a fiscalização da execução de fundação em sapata
Referências/Normas:
NBR 6122:2010 - Projeto e execução de fundações – Procedimento
NBR 6484: 2001 - Execução de sondagens de simples reconhecimento dos solos - Método de ensaio
NBR 8036:1983 - Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para Fundações de
Edifícios – Procedimento
Documentos para consulta:
Relatório Diário de Obras - RDO
Contrato dos serviços e aditivos
Locação das sondagens realizadas
Desenho e relatório de sondagens do subsolo
Projetos de fundação
Projeto executivo de fôrma e especificações das fundações
Projeto executivo de armação das fundações
Locação dos pilares segundo os eixos do projeto
Boletim de controle diário da execução das sapatas
Parecer Técnico de Fundações
Vistoria e laudo de vizinhança
Especificações técnicas dos serviços conforme contrato: Etapa: Fundações
Código:

Descrição:

Unidade:

Pré-requisitos para início:
Terraplenagem:
-Aterro/corte conforme Projeto de Terraplenagem?
-Conforme o Parecer Técnico de Fundações?
-Executado com controle tecnológico?
-Houve serviço manual de pequenos movimentos de terra sem controle?
-As cotas e os perfis previstos no projeto foram obedecidos?
-O terreno foi preparado, retirado vegetação ou restos de demolição?
-Os materiais empregados no aterro foram aprovados pela Fiscalização
dessa etapa?
-Houve execução de aterros com lençol freático próximo à superfície?
-Houve serviços de drenagem?
-Houve controle das espessuras das camadas, paralelas aos greides dos
platôs?
-Houve controle da umidade das camadas de aterro?
-O plano de ensaios para verificação do grau de compactação e umidade
ótima foi aprovado pela Fiscalização. Foi realizado ensaios?
-A inclinação máxima dos taludes estão corretos, estão gramados?
-Houve o recebimento do serviço de terraplanagem?

Sim

Quantidade:
Não

OBS:
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PROCEDIMENTO PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SAPATA

continuação
Procedimentos de fiscalização iniciais:
-Autorização da fiscalização?
-Autorização ou providências junto à órgãos de trânsito, energia, água,
sinalização e horários de trabalho?
-As áreas estão planas e livres para início dos serviços?
-A locação da obra está concluída e conferida? Eixos ou faces de paredes
marcados, eixos ou faces de pilares, sapatas, estacas...
- As ferramentas e equipamentos estão no local?
- Existe material para ensaios? (cilindros para corpos de prova etc.)
-Existe acesso fácil para entrada/descarregamento dos equipamentos?
-Existe uma preparação para remoção e limpeza da lama (se houver)?
-As armações (armadura) estão próximas a área de trabalho?
- A equipe está constituída e presente no local?
- Existe EPI Equipamento de proteção individual para todos os envolvidos no
trabalho?
- Existe segurança quanto ao acesso de estranhos na área de trabalho
(vulnerabilidade)?
- Existe ferramentas para a fiscalização: trena, nível, prumo, esquadro etc.?
- Haverá necessidade de acompanhamento topográfico?

Sim

Não

Procedimentos de fiscalização:
1. Verificar o boletim de controle de execução
1.1 Identificação da obra, localização da obra e data
1.2 Identificação das dimensões teóricas
1.3 Cotas de apoio de acordo com o projeto
1.4 Verificar locação das sapatas
1.5 Verificar as dimensões reais das sapatas
1.6 Posicionamento das armaduras e dos arranques
1.7 Consumo de concreto (real)
1.8 Identificação do caminhão betoneira para rastreabilidade
1.9 Conferência da resistência Fck do concreto de acordo com o projeto
2. Verificação da execução
2.1 Condições do canteiro de obras:
- ferramentas manuais (colher, pá, enxada, carrinho ...)
- acesso de equipamentos (caminhão betoneira, bomba...)
- armazenagem dos insumos
- equipamentos (vibrador de imersão, extensão elétrica, energia)
- equipamentos para proteção do serviço (lonas, bomba de recalque, baldes)
2.2 Locação da obra: piqueteamento e gabarito da obra contendo os eixos dos pilares e
das sapatas
2.3 Verificar a escavação quanto à limpeza, cota de apoio, ausência de lama, solo e água
- Em caso de sapatas próximas em cotas diferentes verificar se a sapata de cota mais
baixa está sendo executada primeiro
- Em caso de escavação mecanizada paralizar no mínimo 30 cm acima da cota de
assentamento prevista, após remover manualmente
- Para escavação em rocha com martelete, rompedor ou explosivos remover blocos soltos
- Verificar necessidade de escoramento das valas
- Houve liberação de engenheiro para confirmação in loco da capacidade de suporte
dosolo/rocha de apoio, com penetrômetro de barra manual ou ensaios de campo
2.4 Verificar lastro no fundo da escavação conforme projeto
- Lastro de concreto não estrutural espessura mínima 5 cm, plano e horizontal em toda a
superfície de contato
2.5 Conferir dimensões das sapatas de acordo projeto e detalhes
2.6 Verificar as fôrmas: qualidade, resistência e travamento

OBS:
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PROCEDIMENTO PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SAPATA

continuação
2.7 Verificar colocação da armação e dos arranques, verificar espaçadores
2.8 Verificar a preparação do concreto de acordo com as normas
- Fck de projeto
- Slump
- Tipos de agregados
- Obrigatório ensaios tecnológicos de acordo com as normas
2.9 Verificar concretagem, molhagem das fôrmas, adensamento
2.10 Verificar tempo de utilização do concreto: horários na nota fiscal
2.11 Verificar limpeza das sobras
2.12 Verificar ensaios de norma para os insumos:
- Ensaio de resistência a compressão do concreto
- Ensaio de resistência a tração do aço
- Ensaio de determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone ("slump")
2.13 Verificar procedimentos de proteção do serviço acabado
2.14 Verificar procedimentos de cura do concreto
2.15 Verificar etapa de reaterro das sapatas
- Verificar se o concreto já está curado
- Verificar qualidade da compactação
3. Verificação quanto à segurança e higiene do trabalho
3.1 Verificar se a equipe passou por integração e orientação de segurança
3.2 Verificar se a equipe está usando adequadamente os EPIs conforme suas funções, tipo
e risco do serviço
3.3 Verificação do isolamento das escavações
3.4 Verificação das armaduras expostas - proteção
3.5 Verificar toda a sinalização de segurança - veículos, pessoas
3.6 Verificar proteções elétricas - cabos, aterramentos
3.7 Verificar proteção das ferragens e das pontas de madeira
3.8 Verificar escoramento de valas com profundidade superior a 1,5 m
3.8 Verificar se não está sendo depositado material da escavação junto à área de trabalho
4. Verificação quanto ao meio ambiente
4.1 Verificação da coleta e destinação adequada dos resíduos
4.2 Verificação da madeira utilizada - procedência
4.3 Verificação de lavagem da betoneira ou caminhão - concreto - prevenção de
escorrimento na rua ou solo
4.4 Verificação das condições dos caminhões e equipamentos envolvidos no serviço vazamentos de óleo - prevenção da contaminação do solo
4.4 Verificação dos pneus dos caminhões ou equipamentos – lavagem
4.5 Verificação quanto à necessidade de rebaixamento do lençol freático
Ítens críticos a fiscalizar
Locação:
- Dupla verificação da locação - outro engenheiro deverá verificar.
Solo:
- estabilidade das obras da vizinhança
- vistoria do engenheiro consultor para liberação do terreno de apoio da fundação
- solos de apoio diferentes
- limpeza fundo da vala
- fundo da vala sem compactação
- desmoronamento.
Elementos estruturais:
- Fck e abatimento (slump) do concreto conforme projeto
- regularização do fundo com concreto magro
- dimensões dos elementos e geometria
- presença de água
- adensamento, vibração do concreto
- posição da armadura, cobrimentos
- juntas de dilatação
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PROCEDIMENTO PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SAPATA

conclusão
Recebimento
Para recebimento/aceite a Fiscalização exigirá:
- As planilhas de controle das sapata, incluindo os volumes reais e teóricos do concreto;
- Projeto "as built" (como executado) das fundações;
- Resultados dos ensaios de controle da qualidade dos materiais, seguindo as exigências das Normas
Técnicas vigentes.
- Geometria das sapatas conforme projeto
- Armação de arranque de acordo com projeto
- Ausência de bicheiras ou defeitos no concreto
- Ausência de fissuras no concreto
- Impermeabilizações de acordo com projeto ou memorial descritivo
- Reaterro de acordo especificações
- Cotas finais obedecidas
Critérios de medição: critério expresso em contrato.
VERIFICAÇÃO DAS DIRETRIZES E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO (NBR 6122:2010)
O
O
O
O
O
O
O

Locação
Escavação
Liberação do consultor para concretagem
Armação
Preparação para concretagem
Concretagem
Material/aço/concreto

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Procedimento para fiscalização da execução de estacas tipo Strauss.
Quadro 24 - Procedimento para fiscalização da execução de estacas tipo Strauss.

PROCEDIMENTO PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE ESTACAS TIPO STRAUSS

continua
PREFEITURA MUNICIPAL DE
OBRA:
Responsável pela fiscalização:

Fiscalização da execução de estacas tipo Strauss
Objetivo: Fornecer orientações básicas para a fiscalização da execução de fundação em estacas tipo
Strauss
Referências/ Normas:
NBR 6122:2010 - Projeto e execução de fundações - Procedimentos
NBR 6484: 2001 - Execução de sondagens de simples reconhecimento dos solos - Método de ensaio
NBR 8036:1983 - Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para Fundações de
Edifícios – Procedimento
NBR 12131:2006 – Estacas – Prova de Carga Estática – Método de ensaio
NBR 13208:2007 – Estacas – Ensaios de carregamento dinâmico
Documentos para consulta:
Relatório Diário de Obras - RDO
Contrato dos serviços e aditivos
Projetos de fundação
Projeto de fôrma e especificações das fundações: concreto, consumo de cimento, tipos de agregados
Projeto de armação das fundações
Desenho e relatório de sondagens do subsolo
Locação das estacas segundo os eixos do projeto
Boletim de controle diário da execução das estacas
Vistoria e laudo de vizinhança
Especificações técnicas dos serviços conforme contrato: Etapa: Fundações
Código:

Descrição:

Unidade:

Pré-requisitos para início:
Terraplenagem:
-Aterro/corte conforme Projeto de Terraplenagem?
-Conforme o Parecer Técnico de Fundações?
-Executado com controle tecnológico?
-Houve serviço manual de pequenos movimentos de terra sem controle?
-As cotas e os perfis previstos no projeto foram obedecidos?
-O terreno foi preparado, retirado vegetação ou restos de demolição?
-Os materiais empregados no aterro foram aprovados pela Fiscalização
dessa etapa?
-Houve execução de aterros com lençol freático próximo à superfície?
-Houve serviços de drenagem?
-Houve controle das espessuras das camadas de 20cm (no máximo 30cm),
paralelas aos greides dos platôs.?
-Houve controle da umidade das camadas de aterro?
-O plano de ensaios para verificação do grau de compactação e umidade
ótima foi aprovado pela Fiscalização. Foi realizado ensaios ?.

Sim

Quantidade:
Não

OBS:
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continuação
-A inclinação máxima dos taludes estão corretos; estão gramados?
-Houve o recebimento do serviço de terraplanagem?
-Há necessidade de utilização de material de suporte (bica corrida
reciclável) para apoio do equipamento?
-Há necessidade de execução de prova de carga estática? Quantas?
Podem ser substituídas por ensaios de carregamento dinâmico?

Sim

Não

OBS:

Procedimentos de fiscalização iniciais
-Autorização da fiscalização?
-Autorização ou providências junto à órgãos de trânsito, energia, água,
sinalização e horários de trabalho?
-As áreas estão planas e livres para movimentação dos equipamentos?
-A locação da obra está concluída: eixos dos pilares?
-A locação da obra está de acordo com o projeto?
- Os diâmetros das estacas estão diferenciados no projeto?
-O material necessário para a execução está no local? (cimento, agregados,
água)
-Existe material para ensaios? (cilindros para corpos de prova etc.)
-Existe acesso fácil para a entrada e descarregamento dos equipamentos?
-A equipe de apoio da obra está presente? (armadores e serventes)
-Os equipamentos de apoio estão na obra?
- A equipe preparou a montagem dos equipamentos?
-Existe uma preparação para remoção e limpeza da lama extraída?
-As armações (armadura) das estacas estão próximas a área de trabalho?
- A equipe está constituída e presente no local? 1 Engenheiro supervisor, 1
Operador chefe de equipe, 1 pé-de-sonda, 1 concreteiro.
- Existe EPI Equipamento de proteção individual para todos os envolvidos
no trabalho?
- Existe segurança quanto ao acesso de estranhos na área de trabalho
(vulnerabilidade)?
Procedimentos de execução:
Atividades de execução da estaca Strauss
-Posicionamento do tripé centralizado no piquete de locação da estaca
-Iniciar o pré-furo de guia com o soquete
-Acoplar sonda e coroa e iniciar cravação e escavação
-Avançar perfuração com sonda
-Coletar amostras de solo para comparação
-Preparar o concreto
-Limpar escavação e medir comprimento da estaca
-Lançar o concreto
-Apiloar o concreto formando a base ou ponta da estaca
-Lançar o concreto
-Repetir até conclusão da estaca - 30 cm acima da cota de arrasamento
-Colocar a armação de arranque
-Apiloar o concreto internamente
Atividades de preparação e colocação da armação
- Preparar a armação das estacas
- Colocação da armadura no caso de estacas armadas estruturalmente,
devendo ser colocada dentro do revestimento após a base da estaca
Atividades de preparo da cabeça da estaca
- Remover excesso de concreto em relação a cota de arrasamento da
estaca

Responsáveis
Equipe
Operador
Operador e pé-de-sonda
Operador e pé-de-sonda
Operador/engenheiro
Concreteiro
Operador e pé-de-sonda
Concreteiro
Operador
Operador e pé-sonda
Operador e pé-de-sonda
Operador
Operador e pé-de-sonda

Armadores da obra

Equipe/Encarregado da
obra
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continuação
Procedimentos de fiscalização:
1. Verificar o boletim de controle de execução dos serviços:
1.1 Identificação da obra e data
1.2 Identificação da estaca
1.3 Diâmetro da estaca e capacidade de carga nominal
1.4 Cota do terreno local
1.5 Profundidade perfurada
1.6 Cota de arrasamento da estaca
1.7 Alteração da locação
1.8 Característica da armação da estaca
1.9 Comprimento da armação
1.10 Consumo do concreto
1.11 Observações adicionais de ocorrências
1.12 Nome e assinatura do contratante
1.13Nome e assinatura do engenheiro da empresa executora
2. Verificação da execução
2.1 Condições do canteiro de obras: acesso de equipamentos, armazenagem dos insumos
2.2 Locação da obra: piqueteamento
2.3 Verificar a escavação
2.4 Verificar a preparação do concreto de acordo com as normas
- Fck de acordo com o projeto >= 20 Mpa, consumo de cimento 300 kg/m3
- Slump entre 8 e 12 (estacas não armadas) e 12 e 14 (para armadas)
- Agregados diâmetro máximo 19 mm
2.5 Conferir comprimentos de acordo projeto
2.6 Verificar concretagem
2.7Verificar armação e colocação da armação
2.8 Verificar o corte e preparo da cabeça das estacas
- Integridade da cabeça das estacas
- Corte plano e perpendicular ao eixo
-Ligação estaca bloco de acordo com o projeto
2.9 Verificar limpeza das sobras
2.10 Verificar ensaios de norma para os insumos: cimento, aço, areia, pedra, concreto.
2.11 Verificar lastro de concreto de mínimo 5 cm para execução do bloco de coroamento e estaca
5 cm acima do lastro
3. Verificação quanto á segurança e higiene do trabalho
3.1 Verificar se a equipe passou por integração e orientação de segurança
3.2 Verificar se a equipe está usando adequadamente os EPIs conforme suas funções, tipo e
risco do serviço
4. Verificação quanto ao meio ambiente
4.1 Verificação do bota-fora de resíduos, destinação de lama, concreoto
4.2 Verificação da madeira utilizada - procedência
4.3 Verificação de lavagem das ferramentas utilizadas - concreto
4.4 Verificação das condições dos caminhões e equipamentos - vazamentos de óleo
Ítens críticos a fiscalizar
- locação conforme projeto - dupla verificação da locação
- desvios na execução
- diâmetros conforme projeto
- limpeza cabeça das estacas
- armaduras dos blocos
- cotas de arrasamento
- concreto conforme projeto: slump, mal misturado
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conclusão
VERIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO (NBR 6122:2010) E ABEF(2012)
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Locação
Perfuração
Limpeza e profundidade
Preparação para concretagem
Material - aço/concreto
Concretagem
Armação
Limpeza da obra - lama
Preparo da cabeça das estacas

Recebimento
Para recebimento/aceite a Fiscalização exigirá:
- Planilhas de controle de todas as estacas executadas;
- Projeto "as built" (como executado) das fundações da obra;
- Resultados dos ensaios de controle da qualidade do concreto e do elemento de fundação, seguindo
as Normas Técnicas vigentes;
- A escavação no entorno de alguns elementos, abaixo da cota de arrasamento, para verificação da
integridade e da qualidade da concretagem. Pelo menos 1% das estacas – e no mínimo uma por obra
– deverão ser escavadas;
- Uma comprovação do desempenho dos elementos que apresentarem volume de concreto real
inferior ao teórico previsto. Esta verificação de desempenho deverá seguir as recomendações e ensaios
previstos na NBR 6122.
Critérios de medição: por metro (m) – profundidade concretada entre a extremidade inferior e a cota
de arrasamento, ou outro critério expresso em contrato.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Procedimento para fiscalização da execução de estacas escavadas mecanicamente.
Quadro 25 - Procedimento para fiscalização da execução de estacas escavadas

PROCEDIMENTO PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE ESTACAS ESCAVADAS
MECANICAMENTE

continua
PREFEITURA MUNICIPAL DE
OBRA:
Responsável pela fiscalização:
Fiscalização da execução das estacas escavadas
Objetivo: Fornecer orientações básicas para a fiscalização da execução de fundação em estacas
escavadas mecanicamente
Referências/ Normas:
NBR 6122:2010 - Projeto e execução de fundações - Procedimento
NBR 6484: 2001 - Execução de sondagens de simples reconhecimento dos solos - Método de ensaio
NBR 8036:1983 - Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para Fundações de
Edifícios – Procedimento
NBR 12131:2006 – Estacas – Prova de Carga Estática – Método de ensaio
NBR 13208:2007 – Estacas – Ensaios de carregamento dinâmico
Documentos para consulta:
Relatório Diário de Obras - RDO
Contrato dos serviços e aditivos
Projetos de fundação
Projeto de fôrma e especificações das fundações, com diâmetros, profundidades, características do
concreto, cotas de arrasamento das estacas
Projeto de armação das fundações
Desenho e relatório de sondagens do subsolo
Locação das estacas segundo os eixos do projeto
Boletim de controle diário da execução das estacas
Vistoria e laudo de vizinhança
Especificações técnicas dos serviços conforme contrato: Etapa: Fundações
Código:

Descrição:

Unidade:

Pré-requisitos para início:
Terraplenagem:
- O acesso para a perfuratriz entrar na obra está de acordo com as dimensões
dos equipamentos (ruas, portões, altura da fiação de energia elétrica)?
-Aterro/corte conforme Projeto de Terraplenagem?
-Conforme o Parecer Técnico de Fundações?
-Executado com controle tecnológico?
-Houve serviço manual de pequenos movimentos de terra sem controle?
-As cotas e os perfis previstos no projeto (execução, arrasamento e ponta)
foram obedecidos?
-O terreno foi preparado, retirado vegetação ou restos de demolição?
-Os materiais empregados no aterro foram aprovados pela Fiscalização dessa
etapa?
-Houve execução de aterros com lençol freático próximo à superfície?

Sim

Quantidade:
Não

OBS:
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MECANICAMENTE

continuação
-Houve serviços de drenagem?
-Houve controle das espessuras das camadas de 20cm (no máximo 30cm),
paralelas aos greides dos platôs?
-Houve controle da umidade das camadas de aterro?
-O plano de ensaios para verificação do grau de compactação e umidade
ótima foi aprovado pela Fiscalização. Foi realizado ensaios?
-A inclinação máxima dos taludes estão corretos; estão gramados?
-Houve o recebimento do serviço de terraplanagem?
-Há necessidade de utilização de material de suporte (bica corrida reciclável)
para apoio da perfuratriz?
-Há necessidade de execução de prova de carga estática? Quantas? Podem
ser substituídas por ensaios de carregamento dinâmico?

Sim

Procedimentos de fiscalização iniciais
-Autorização da fiscalização?
-Autorização ou providências junto à órgãos de trânsito, energia, água,
sinalização e horários de trabalho?
-As áreas estão planas e livres para movimentação dos equipamentos de
perfuração e de concretgem?
-A locação da obra está concluída?
-A locação está de acordo com o projeto?
-O material necessário para a execução está no local?
-Existe condições (equipamentos, funis, bombas e concreto contratados)
para que as estacas sejam concretadas no mesmo dia?
-Existe material para ensaios? (cilindros para corpos de prova etc.)
-Existe acesso fácil para a entrada e descarregamento dos equipamentos
para perfuração?
-A equipe de apoio da obra está presente? (armadores e serventes)
- A equipe preparou a montagem dos equipamentos?
-Existe uma preparação para remoção e limpeza do solo extraído?
-As armações (armadura) das estacas estão montadas e próximas a área de
trabalho?
- A equipe está constituída e presente no local?
- Existe EPI Equipamento de proteção individual para todos os envolvidos no
trabalho?
- Existe segurança quanto ao acesso de estranhos na área de trabalho
(vulnerabilidade)?
Procedimentos de fiscalização:
1. Verificar o boletim de controle de execução ou ficha de controle para cada estaca
1.1 Identificação da obra, local e data
1.2 Data de execução da estaca, horários de início e conclusão
1.3 Identificação do número da estaca
1.4 Diâmetro da estaca
1.5 Profundidade introduzida do trado
1.6 Comprimento concretado
1.7 Desvio de locação (se houver)
1.8 Consumo médio de concreto
1.9 Consumo de cimento por m3 de concreto
1.10 Características da perfuratriz
1.11 Horário de início e fim da escavação
1.12 Horário de início e fim da concretagem
1.13 Controle do posicionamento da armação
1.14 Nome e assinatura do operador
1.15 Nome e assinatura do encarregado do executor, projetista ou consultor

Não

OBS:
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1.16 Nome e assinatura do encarregado do contratante
1.17 Observações pertinentes
2. Verificação da execução
2.1 Condições do canteiro de obras: acesso de equipamentos, armazenagem dos insumos
2.2 Locação da obra: piqueteamento
2.3 Verificar a perfuração
2.4 Verificar a preparação do concreto de acordo com as normas
2.5 Conferir comprimentos de acordo projeto
2.6 Verificar concretagem
2.7Verificar armação e colocação da armação
2.8 Verificar o corte e preparo da cabeça das estacas
2.9 Verificar limpeza das sobras
2.10 Verificar ensaios de norma para os insumos: cimento, aço, areia, pedra, concreto.
3. Verificação quanto à segurança e higiene do trabalho
3.1 Verificar se a equipe passou por integração e orientação de segurança
3.2 Verificar se a equipe está usando os EPIs conforme suas funções, tipo e risco do serviço
4. Verificação quanto ao meio ambiente
4.1 Verificação do bota-fora de resíduos, destinação de lama, sobras de concreto
4.2 Verificação de lavagem das ferramentas utilizadas - concreto
4.3 Verificação das condições dos caminhões e equipamentos - vazamentos de óleo
Ítens críticos a fiscalizar
- locação conforme projeto - dupla verificação da locação
- desvios na execução
- diâmetros conforme projeto
- limpeza cabeça das estacas
- armaduras dos blocos
- cotas de arrasamento
- concreto conforme projeto: slump, mal misturado
- materiais e equipamentos para concretagem no mesmo dia /
concretagem tardia das estacas abertas
VERIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO (NBR 6122:2010) e ABEF (2012)
O
O
O
O
O
O
O

Locação
Perfuração - solo solto, sujeira, estabilidade, água
Preparação para concretagem
Concretagem
Material - aço/concreto
Armação
Preparo da cabeça das estacas

Recebimento
Para recebimento da obra a Fiscalização exigirá:
- Planilhas de controle de todas as estacas executadas;
- Projeto "as built" (como executado) das fundações da obra;
- Resultados dos ensaios do concreto e do elemento de fundação, seguindo as Normas Técnicas;
- A escavação no entorno de alguns elementos, abaixo da cota de arrasamento, para verificação da
integridade e da qualidade da concretagem.
- Uma comprovação do desempenho dos elementos que apresentarem volume de concreto real inferior
ao teórico previsto. Esta verificação deverá seguir as recomendações e ensaios previstos na NBR 6122.
Critérios de medição: por metro (m) – profundidade concretada entre a extremidade inferior e a cota de
arrasamento, ou outro critério expresso em contrato.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Procedimento para fiscalização da execução de estacas "mega" ou de reação.
Quadro 26 - Procedimento para fiscalização da execução de estacas "mega" ou de reação.
PROCEDIMENTO PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE ESTACAS "MEGA" OU DE REAÇÃO

continua
PREFEITURA MUNICIPAL DE
OBRA:
Responsável pela fiscalização:

Fiscalização da execução das estacas "Mega" ou de reação
Objetivo: Fornecer orientações básicas para a fiscalização da execução de fundação em de reação
"mega"
Referências/Normas:
NBR 6122:2010 - Projeto e execução de fundações - Procedimento
NBR 6484: 2001 - Execução de sondagens de simples reconhecimento dos solos - Método de ensaio
NBR 8036:1983 - Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para Fundações de
Edifícios - Procedimento
Documentos para consulta:
Relatório Diário de Obras - RDO
Contrato dos serviços e aditivos
Projetos de fundação
Desenho e relatório de sondagens do subsolo
Locação das estacas de reforço
Boletim de controle diário da execução das estacas
Vistoria e laudo de vizinhança
Especificações técnicas dos serviços conforme contrato: Etapa: Fundações
Código:

Descrição:

Procedimentos de fiscalização iniciais
-Autorização da fiscalização?
-Autorização ou providências junto à órgãos de trânsito, energia, água,
sinalização e horários de trabalho?
- As áreas estão livres para movimentação dos equipamentos e do pessoal
da executora?
- Há condições de segurança para execução dos serviços, acesso,
obstáculos, redes de água, energia etc.?
- O material necessário para a execução está no local?
- Existe acesso fácil para a entrada e descarregamento dos
equipamentos?
- A equipe preparou a montagem dos equipamentos?
- Existe uma preparação para remoção e limpeza do solo extraído e dos
entulhos?
- A equipe está constituída e presente no local? 1 Encarregado-operador, 1
auxiliar, 1 Engenheiro supervisor
- Existe EPI Equipamento de proteção individual para todos os envolvidos
no trabalho?
- Existe segurança quanto ao acesso de estranhos na área de trabalho
(vulnerabilidade)?
- Existe procedimentos de segurança para o caso de movimentação da
superestrutura de reação?

Unidade:
Sim

Não

Quantidade:
OBS:
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conclusão
Procedimentos de fiscalização:
1. Verificar o boletim de controle de execução: Ficha de controle para cada estaca - diariamente
1.1 Identificação da obra, local e data da cravação
1.2 Identificação ou numeração da estaca
1.3 Tipo da estaca: segmentos de concreto ou metálicas, características geométricas
1.4 Comprimento cravado e número de segmentos utilizados
1.5 Profundidade da ponta em relação ao nível do terreno ou referências externas
1.6 Carga de cravação
1.7 Carga medida no manômetro a cada metro da estaca
1.8 Carga de cunhamento
1.9 Número e dimensão das cunhas
1.10 Número e dimensão dos calços
1.11 Descrição da armadura, se houver
1.12 Características da calda ou argamassa de preenchimento, se houver
1.13 Nome e assinatura do mestre, do executante, do consultor/ engenheiro e do contratante
1.14 Observações pertinentes. Desvios de locação, verticalidade, outras anormalidades.
Responsáveis
2. Verificação da execução
2.1 Condições das escavações para acesso e movimentação da equipe
Encarregado operador
2.2 Esgotamento de água se necessário
Supervisor
2.3 Iluminação para o local dos serviços
Supervisor
2.4 Proteção e sinalização do local dos serviços
Auxiliar
2.5 Escorar a vala se necessário
Supervisor
2.6 Verificar condições da estrutura de apoio para a reação
Supervisor
2.7 Verificar e inspecionar os segmentos de concreto ou de aço
- dimensões, paralelismo, trincas ou fissuras
Encarregado operador
2.8 Verificar a cravação dos segmentos de acordo projeto e/ou contrato
Encarregado op e auxiliar
2.9 Verificar o preparo do cabeçote e cunhagem
Operador
2.10 Verificar armação e concretagem do miolo (estacas vazadas)
Auxiliar
2.11 Verificar reaterro
Auxiliar
3. Verificação quanto à segurança e higiene do trabalho
3.1 Verificar se a equipe passou por integração e orientação de segurança
3.2 Verificar se a equipe está usando adequadamente os EPIs conforme suas funções, tipo e
risco do serviço (queda de material, cortes, perfurações, arranhões, choque elétrico...)
3.3 Verificar proteções e sinalizações
3.4 Verificar escoramentos (se necessário)
4. Verificação quanto ao meio ambiente
4.1 Verificação do bota-fora de resíduos
4.2Verificação das condições dos equipamentos e bombas hidráulicas- vazamentos de óleo
Ítens críticos a fiscalizar
- resistência do local de apoio
- vinculação dos elementos de estaca
- movimentação da superestrutura de reação
VERIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO (NBR 6122:2010) e ABEF (2012)
O
O
O
O
O

Escavação - avaliação das condições
Instalação do equipamento
Cravação - preparo da cabeça e cunhagem
Concretagem
Reaterro

Recebimento
Para recebimento da obra a Fiscalização exigirá:
- Planilhas de controle de todas as estacas executadas, com as cargas atingidas durante a cravação
(a Fiscalização deve confirmar as leituras dos manômetros);
- Projeto "as built" (como executado) das fundações da obra;
- Ensaios de controle da qualidade dos segmentos da estaca, seguindo as Normas Técnicas.
Critérios de medição: Para estacas com mais de 5 metros: por metro (m) – profundidade entre a
extremidade inferior e o último segmento instalado, ou outro critério expresso em contrato.
Para estacas com profund. até 5 metros: por unidade (u n), ou outro critério expresso em contrato.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Procedimento para fiscalização da execução de estacas pré-moldadas de concreto.
Quadro 27 - Procedimento para fiscalização da execução de estacas pré-moldadas de
concreto.
PROCEDIMENTO PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE ESTACAS PRÉMOLDADAS DE CONCRETO

continua
PREFEITURA MUNICIPAL DE
OBRA:
Responsável pela fiscalização:

Fiscalização da execução das estacas pré-moldadas de concreto
Objetivo: Fornecer orientações básicas para a fiscalização da execução de fundação em estacas prémoldadas de concreto
Referências/Normas:
NBR 6122:2010 - Projeto e execução de fundações - Procedimento
NBR 6484: 2001 - Execução de sondagens de simples reconhecimento dos solos - Método de ensaio
NBR 8036:1983 - Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para Fundações
de Edifícios – Procedimento
NBR 12131:2006 – Estacas – Prova de Carga Estática – Método de ensaio
NBR 13208:2007 – Estacas – Ensaios de carregamento dinâmico
Documentos para consulta:
Relatório Diário de Obras - RDO
Contrato de serviços e aditivos
Projetos de fundação
Projeto de fôrma e especificações das fundações, contendo características das estacas, capacidade de
carga das estacas e previsão de comprimento
Projeto de armação das fundações
Desenho e relatório de sondagens do subsolo
Locação das estacas segundo os eixos do projeto
Boletim de controle diário da execução das estacas
Boletim de previsão de negas e repiques
Boletim de controle de cravação de cada estaca
Vistoria e laudo de vizinhança
Especificações técnicas dos serviços conforme contrato: Etapa: Fundações
Código:

Descrição:

Unidade:

Pré-requisitos para início:

Sim

Terraplenagem:
-Aterro/corte conforme Projeto de Terraplenagem?
-Conforme o Parecer Técnico de Fundações?
-Executado com controle tecnológico?
-Houve serviço manual de pequenos movimentos de terra sem controle?
-As cotas e os perfis previstos no projeto foram obedecidos?
-O terreno foi preparado, retirado vegetação ou restos de demolição?
-Os materiais empregados no aterro foram aprovados pela Fiscalização
dessa etapa?

Quantidade:
Não

OBS:
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continuação
Sim

Não

OBS:

-Houve execução de aterros com lençol freático próximo à superfície?
-Houve serviços de drenagem?
-Houve controle das espessuras das camadas de 20cm (no máximo 30cm),
paralelas aos greides dos platôs?
-Houve controle da umidade das camadas de aterro?
-O plano de ensaios para verificação do grau de compactação e umidade
ótima foi aprovado pela Fiscalização. Foi realizado ensaios?.
-A inclinação máxima dos taludes estão corretos; estão gramados?
-Houve o recebimento do serviço de terraplanagem?
-Há necessidade de utilização de material de suporte (bica corrida reciclável)
para apoio do equipamento?
-Há necessidade de execução de prova de carga estática? Quantas? Podem
ser substituídas por ensaios de carregamento dinâmico?
Procedimentos de fiscalização iniciais
-Autorização da fiscalização?
-Autorização ou providências junto à órgãos de trânsito, energia, água,
sinalização e horários de trabalho?
- As áreas de trabalho estão planas e livres para movimentação dos
equipamentos?
- Existe acesso fácil para caminhões da fornecedora das estacas préfabricadas e equipamentos de cravação?
- Existe local adequado para descarregamento e área destinada ao
armazenamento das estacas, planas e de fácil acesso ao guincho do bateestacas?
- O empilhamento das estacas (e calços) está de acordo com as normas?
- A equipe está constituída e presente no local? 1 Engenheiro supervisor, 1
Operador (chefe de equipe), 1 Soldador,1 Frente de máquina.
- Existe EPI Equipamento de proteção individual para todos os envolvidos no
trabalho?
- Existe segurança quanto ao acesso de estranhos na área de trabalho
(vulnerabilidade) ?
Procedimentos referentes ao produto
-As informações sobre dimensão, comprimento do elemento, data de
fabricação (concretagem) e número de lote estão indicados no produto?
-O fabricante apresentou resultados de ensaio de resistência do concreto
das estacas?
- O acabamento da superfície externa é liso?
- Existem ninhos de concretagem?
- Existe armadura aparente?
- Existem fendas ou fraturas?
- O sistema de emendas será por luva de encaixe?
- O sistema de emendas será por anel metálico soldado?
- O sistema de emendas será por anel metálico?
Procedimentos de execução:
Atividades de execução das estacas
-Deslocamento do bate-estacas até o local de cravação
-Posicionar o bate-estacas no piquete a aprumar a torre
-Descarga e manuseio dos elementos
-Içamento da estaca e posicionamento sobre o piquete
-Colocação do coxim
-Acoplamento do conjunto martelo-capacete
-Encaixe da estaca no capacete

Responsáveis
Equipe
Frente de máquina
Equipe
Equipe
Frente de máquina
Equipe
Frente de máquina
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continuação
-Assentamento do pé da estaca sobre o piquete
-Iniciar cravação
-Acompanhar a operação
-Preencher boletim de previsão de negas e repiques
-Preencher boletim de controle da cravação de cada estaca
-Posicionar outro elemento da estaca

Frente de máquina
Operador
Frente de máquina
Engenheiro supervisor
Chefe da equipe
Frente de máquina

Procedimentos de fiscalização:
1. Verificar os registros da execução: ficha de controle ou boletim de controle diário de execução
1.1 Identificação da obra, local e nome do contratante e executor
1.2 Data da cravação e/ou recravação
1.3 Identificação ou número da estaca, com datas e horário de início e término da cravação
1.4Comprimentos: cravado e útil das estacas
1.5 Composição dos elementos utilizados
1.6 Peso do martelo e altura de queda para a determinação da nega
1.7 Suplemento utilizado, tipo e comprimento
1.8 Características do pré-furo, quando houver
1.9 Intervalo de tempo decorrido da cravação
1.10 Características geométricas da estaca
1.11 Cotas do terreno e de arrasamento
1.12 Características do suplemento utilizado, tipo e comprimento
1.13Desaprumo e desvio de locação
1.14 Características e identificação do equipamento de cravação
1.15 Negas e repiques ao final de cravação e na recravação, quando houver
1.16 Especificação dos materiais e insumos utilizados
1.17 Deslocamento e levantamento das estacas por efeito de cravação de estacas vizinhas
1.18 Observações e anormalidades de execução
1.19 Nome e assinatura do engenheiro supervisor da empresa de estaqueamento e ciente do
projetista de fundação
1.20 Nome e assinatura do contratante
2. Verificação da execução
2.1 Condições do canteiro de obras: acesso de equipamentos
2.2 Locação da obra: piqueteamento
2.3 Verificar os tipos e dimensões das estacas
2.4 Verificar prumo da torre
2.5 Verificar a cravação
2.6 Verificar final das cravações quanto à negas e repiques
2.7 Conferir comprimentos de acordo projeto
2.8 Verificar emendas dos elementos das estacas
2.9 Verificar o corte e preparo da cabeça das estacas: conforme procedimentos de preparo
2.10 Verificar limpeza das sobras
2.11 Verificar ensaios
3. Verificação quanto à segurança e higiene do trabalho
3.1 Verificar se a equipe passou por integração e orientação de segurança
3.2 Verificar se a equipe está usando adequadamente os EPIs conforme suas funções, tipo e
risco do serviço
4. Verificação quanto ao meio ambiente
4.1 Verificação do bota-fora de resíduos
4.2 Verificação da madeira utilizada - procedência
4.3 Verificação de lavagem de equipamentos
4.4 Verificação das condições dos caminhões - vazamentos de óleo
4.5 Verificar condições de vizinhança
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conclusão
Ítens críticos a fiscalizar
Locação e outros:
- locação conforme projeto - dupla verificação da locação
- desvios na execução
- diâmetros conforme projeto
- limpeza cabeça das estacas
Solo:
- obstruções: matacões etc.
Elementos estruturais:
- Fck do concreto conforme projeto
- estacas com baixa resistência
- emendas
- manuseio
- dimensões dos elementos e geometria
- danos por choque

VERIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO (NBR 6122:2010) e ABEF (2012)
O
O
O
O
O
O
O
O

Locação
Montagem do bate estacas
Manuseio das estacas pré-moldadas
Içamento das estacas
Instalação e acompanhamento da cravação
Emendas
Avaliação do desempenho - negas e repiques
Preparo da cabeça das estacas

Recebimento:
Para recebimento da obra a Fiscalização exigirá:
- Planilhas de controle de todas as estacas cravadas;
- Projeto "as built" (como executado) das fundações da obra;
- Resultados dos ensaios de controle da qualidade dos materiais das estacas e dos elementos de
fundação, seguindo as exigências das Normas Técnicas vigentes.
Critérios de medição: por metro (m) - pelo comprimento das peças efetivamente cravadas, com
acréscimo excedente até 1 metro acima da face inferior do bloco, observando-se as indicações de
projeto, ou outro critério expresso em contrato.
E por unidade (u n) - por quantidade de anéis aplicados.

Fonte:Elaborado pelo autor.
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Procedimento para fiscalização da execução de estacas tipo hélice contínua,
monitoradas.
Quadro 28 - Procedimento para fiscalização da execução de estacas tipo hélice contínua,
monitoradas.
PROCEDIMENTO PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA,
MONITORADAS

continua
PREFEITURA MUNICIPAL DE
OBRA:
Responsável pela fiscalização:

Fiscalização da execução de estacas tipo hélice contínua, monitoradas
Objetivo: Fornecer orientações básicas para a fiscalização da execução de fundação em estacas tipo hélice
contínua, monitoradas

Referências/Normas:
NBR 6122:2010 - Projeto e execução de fundações - Procedimentos
NBR 6484: 2001 - Execução de sondagens de simples reconhecimento dos solos - Método de ensaio
NBR 8036:1983 - Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para Fundações de
Edifícios – Procedimento
NBR 12131:2006 – Estacas – Prova de Carga Estática – Método de ensaio
NBR 13208:2007 – Estacas – Ensaios de carregamento dinâmico
Documentos para consulta:
Relatório Diário de Obras - RDO
Contrato dos serviços e aditivos
Projetos de fundação
Projetos dos blocos de fundação
Projeto de armação das fundações
Desenho e relatório de sondagens do subsolo
Locação das estacas segundo os eixos do projeto
Locação dos eixos dos pilares
Boletim de controle da execução das estacas
Tabela das profundidades por estaca (projeto x Como Construído)
Vistoria e laudo de vizinhança
Especificações técnicas dos serviços conforme contrato: Etapa: Fundações
Código:

Descrição:

Unidade:

Pré-requisitos para início:
Terraplenagem:
-O acesso para a perfuratriz entrar na obra está de acordo com as
dimensões dos equipamentos (ruas, portões, altura da fiação de energia
elétrica?
-Aterro/corte conforme Projeto de Terraplenagem?
-Conforme o Parecer Técnico de Fundações?
-Executado com controle tecnológico?
-Houve serviço manual de pequenos movimentos de terra sem controle?
-As cotas e os perfis previstos no projeto (execução, arrasamento e ponta)
foram obedecidos?

Sim

Quantidade:
Não

OBS:
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MONITORADAS

continuação
-O terreno foi preparado, retirado vegetação ou restos de demolição?
-Os materiais empregados no aterro foram aprovados pela Fiscalização
dessa etapa?
-Houve execução de aterros com lençol freático próximo à superfície?
-Houve serviços de drenagem?
-Houve controle das espessuras das camadas de 20cm (no máximo 30cm),
paralelas aos greides dos platôs?
-Houve controle da umidade das camadas de aterro?
-O plano de ensaios para verificação do grau de compactação e umidade
ótima foi aprovado pela Fiscalização. Foi realizado ensaios?
-A inclinação máxima dos taludes estão corretos; estão gramados?
-Houve o recebimento do serviço de terraplanagem?
-Há necessidade de utilização de material de suporte (bica corrida
reciclável) para apoio dos equipamentos (perfuratrizes)?
-Definição do platô de execução das estacas: caso haja uma camada de
argila orgânica mole saturada que coincida com a cota do último subsolo,
avaliou-se a possibilidade ou não da terraplanagem inicial?
-Há a necessidade de execução de prova de carga estática? Quantas?
Podem ser substituídas por ensaios de carregamento dinâmico?

Sim

Não

Procedimentos de fiscalização iniciais
-Autorização da fiscalização?
-Autorização ou providências junto à órgãos de trânsito, energia, água,
sinalização e horários de trabalho?
- As áreas de trabalho estão planas e livres para movimentação dos
equipamentos?
- Existe acesso fácil para os caminhões da fornecedora do concreto?
- A perfuratriz foi descarregada no local correto?
- A equipe montou corretamente a perfuratriz e instalou o trado?
- Existe concreto disponível na obra de acordo com a programação?
- Todo o concreto para a execução da estaca a ser perfurada já está
disponível na obra?
- Existe uma máquina para remoção e limpeza do material extraído da
perfuração?
- As armações (armadura) das estacas estão montadas e próximas a área
de trabalho?
- A equipe está constituída e presente no local?
- Existe EPI Equipamento de proteção individual para todos os envolvidos
no trabalho?
- Existe segurança quanto ao acesso de estranhos na área de trabalho
(vulnerabilidade)?
Procedimentos de execução:
Atividades de execução das estacas
-Deslocamento da perfuratriz até a estaca
- Aprumar a torre e posicionar o trado sobre o piquete
- Conferir dados da bomba de injeção
- Programar o computador
- Verificar e liberar a locação
- Introduzir o trado até a cota de projeto
- Autorizar o início da injeção do concreto
- Controlar a subida do trado durante a concretagem, mantendo a
pressão positiva
- Operar as mangueiras da bomba de concreto durante a fase de
concretagem
- Garantir que, durante a concretagem, o concreto suba até a cota
de apoio da perfuratriz
- Instalar a armadura

Responsáveis
Encarregado/ operador
Encarregado
Operador
Operador
Engenheiro/encarregado
Encarregado/operador
Encarregado/operador
Operador
Encarregado
Operador
Ajudantes

OBS:
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continuação

Atividades de preparação e colocação da armação
- Preparar a armação das estacas
- Colocação da armadura
Atividades de preparo da cabeça da estaca
- Remover excesso de concreto em relação à cota de arrasamento
da estaca

Responsáveis
Armadores da obra
Ajudantes
Responsáveis
Equipe da obra

Procedimentos de fiscalização:
1. Verificar os boletins de controle da execução dos serviços:
Verificar se os boletins de controle da execução estão sendo preenchidos:
1.1 Identificação da obra e local
1.2 Data de execução da estaca - horário de início e término
1.3 Número da estaca
1.4 Diâmetro da estaca
1.5 Comprimento introduzido do trado
1.6 Comprimento concretado
1.7 Volume de concreto gasto na estaca
1.8 Observações pertinentes
1.9 Nome e assinatura do executor
1.10 Ciente do projetista da fundação (se acordo contratual)
2. Verificar a folha de controle das estacas:
Verificar se a folha de controle das estacas está sendo preenchida:
2.1 Velocidade de avanço do trado ao longo da perfuração
2.2 Velocidade de rotação do trado ao longo da perfuração
2.3 Pressão do óleo da mesa rotativa aplicada ao trado, durante e ao longo da perfuração
2.4 Velocidade de subida do trado durante a concretagem
2.5 Pressão de injeção do concreto durante a concretagem
3. Verificação da execução
3.1 Condições do canteiro de obras: acesso de equipamentos
3.2 Locação da obra: piqueteamento
3.3 Verificar o prumo da torre
3.3 Verificar a perfuração
3.4 Conferir comprimentos de acordo projeto
3.5 Verificar concretagem
3.6 Verificar armação de acordo projeto: cota, cobrimento, estribos, diâmetros, espaçamentos
3.7 Colocação da armação: tempo de colocação - 2 horas
3.8 Verificar o corte e preparo da cabeça das estacas: conforme procedimento de preparo
3.9 Verificar limpeza das sobras
3.10 Verificar ensaios de norma para os insumos: aço, concreto.
4. Verificação quanto à segurança e higiene do trabalho
4.1 Verificar se a equipe passou por integração e orientação de segurança
4.2 Verificar se a equipe está usando adequadamente os EPIs conforme suas funções, tipo e risco
do serviço
5. Verificação quanto ao meio ambiente
5.1 Verificação do bota-fora de resíduos
5.2 Verificação da madeira utilizada - procedência
5.3 Verificação de lavagem da betoneira ou caminhão - concreto
5.4 Verificação das condições dos caminhões - vazamentos de óleo
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MONITORADAS
conclusão
Ítens críticos a fiscalizar
- locação conforme projeto - dupla verificação da locação
- limpeza cabeça das estacas
- colocação da armadura
- cotas de arrasamento
- concreto conforme projeto: Fck ,slump , traço e consumo
- equipamentos

VERIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO (NBR 6122:2010) e ABEF (2012)
O
O
O
O
O
O
O
O

Locação
Montagem da perfuratriz
Conferência dos dados da bomba de injeção e programação do computador
Perfuração - introdução do trado
Injeção do concreto e controle da subida do trado
Armação - preparo e colocação
Preparo da cabeça das estacas
Materiais - aço/concreto - especificação

Recebimento:
Para recebimento da obra a Fiscalização exigirá:
-Planilhas de controle de todas as estacas executadas;
-Projeto "as built" (como executado) das fundações da obra;
-A escavação do fuste de, pelo menos, uma das estacas da obra, para verificação de sua integridade
estrutural;
-Os resultados dos ensaios de controle da qualidade dos materiais das estacas e do elemento de
fundação, seguindo as exigências das Normas Técnicas vigentes.

Critério de medição em metros (m) - pelo comprimento dos elementos executados, considerando-se a
distância entre a ponta da estaca e a cota de arrasamento.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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ANEXO A - Modelo de Perfil Individual de Sondagem a percussão

ANEXO B - Formulário para inspeção da qualidade para obras de edificaçõesOrientação Técnica IBRAOP OT–IBR

003/2011
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ANEXO A - Modelo de Perfil Individual de Sondagem a percussão.
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ANEXO B - Formulário para inspeção da qualidade para obras de edificações Orientação Técnica IBRAOP OT–IBR 003/2011

