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s solucionando problemas
 lições aprendidas sobre recalques em fundações

Recuperação de 
problemas estruturais 
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de fundações em um 
edifício de 14 pavimentos
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1. INTRODUÇÃO
Dentre os inúmeros problemas patológi-

cos que afetam os edifícios, um dos mais 
graves é o de recalques diferenciais em fun-
dações, principalmente, quando esses cau-
sam eventuais instabilidades para a estrutu-
ra, comprometendo a segurança. Torna-se, 
então, necessária uma intervenção que, por 
vezes, além de ocorrer na infra-estrutura, 
pode ser imprescindível também na superes-
trutura e na alvenaria e revestimentos. Essa 
intervenção, quando realizada, representa 
um custo muito elevado quando comparado 
ao custo inicial necessário e ao investimen-
to em projeto e investigação do subsolo.

Considerando-se que o custo usual de 
uma fundação varia entre 3 a 6% do custo 
da obra, tratando-se de casos usuais, pode-
se afirmar que a ocorrência de patologia e 
a necessidade de reforço de fundação im-
plicam, além de custos que podem chegar 
a valores muitas vezes superiores ao custo 
inicial, estigmas para obra, tais como:
n  abalo da imagem dos profissionais 
 envolvidos;

n  longos, desgastantes e caros litígios  
 para identificação das causas e 
 responsabilidades;
n  necessidade de evacuação dos prédios;
n  interdição da estruturas, entre outros.

A causa mais freqüente geradora de 
problemas nas fundações relaciona-se com 
a investigação do subsolo, seja pela au-
sência, insuficiência ou má qualidade das 
investigações geotécnicas ou pela má in-
terpretação dos resultados da investigação 
geotécnica.

Ao contrário da maioria das atividades 
da construção civil, no caso da geotecnia 
e, em especial, das fundações, a atividade 
produtiva desenvolve-se sobre um material 
preexistente, não escolhido e, inclusive, 
não passível de adequada identificação. 
Por mais perfeitas que sejam executadas 
as investigações e obtidas amostragens de 
boa qualidade, sempre há a possibilidade 
de “surpresas geológicas” de comporta-
mento não previsto e de variabilidades não 
totalmente mensuráveis “a priori”. Portan-
to, no caso de deficiência das informações 
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recebidas, ou da expectativa de inconfor-
midades, o projetista de fundações deve 
solicitar informações geotécnicas comple-
mentares para que sua análise possa ser 
baseada em informações mais fidedignas.

Além de um bom projeto de fundações, a 
análise e previsão do comportamento estru-
tural, principalmente quando as fundações 
estão apoiadas em solos distintos, deve ser 
objeto de estudo do projetista da estrutura, 
com o uso de técnicas adequadas. Pode-se 
citar: a utilização de juntas, que se fazem re-
comendadas em edifícios longos; e também 
em edifícios com fundações em cotas dife-
rentes. Além disso, as estruturas devem ter 
a verificação do seu comportamento de um 
modo geral, e não somente das peças estrutu-
rais tomadas isoladamente. Um bom critério 
para a verificação da deformação são os valo-
res das distorções angulares e a realização de 
análises de interação 
solo-estrutura.

Constatado o 
problema em funda-
ções de uma obra, 
deve-se proceder 
sua recuperação 
ou reforço. Os re-
forços de fundação 
representam uma 
intervenção no sis-
tema solo-fundação 
existente, visando 
modificar seu de-
sempenho. 

O diagnóstico é fundamental para per-
mitir uma diretriz adequada na decisão 
do reforço da fundação. Para chegar a um 
bom diagnóstico, são aconselháveis:
n  a) inventariar os danos ocorridos para  
 quantificar o direcionamento dos 
 movimentos;
n  b) executar novas sondagens e/ou 
 novos ensaios;
n  c) instrumentar a obra para avaliar 
 a magnitude e velocidade das 
 deformações.

A solução de reforço de fundação a ser 
adotada para uma obra poderá ser o refor-
ço das fundações existentes ou execução 
de novas fundações, desprezando-se as 
existentes como elemento resistente.  Uma 

solução viável pode se dar com as chama-
das estacas injetadas (estacas raiz), já que 
esses equipamentos caracterizam-se por 
suas pequenas dimensões, permitindo o 
acesso a locais com limitações de altura, 
como, por exemplo, subsolos de prédios.

Este trabalho apresenta as causas que 
levaram quase ao colapso um edifício de 
14 pavimentos, que apresentou recalques 
totais e diferenciais elevados, e o método 
de recuperação empregado.

2. CARACTERIZAÇÃO 
 DA OBRA E DO SOLO

2.1 C ARACTERÍSTI CAS DA OBRA
O prédio em que ocorreram as mani-

festações patológicas é dividido por uma 
junta de dilatação, sendo que, no bloco 2, 
onde ocorreram os recalques, a edificação 

tem 14 pavimentos. 
No outro bloco (1), 
com 13 pavimen-
tos, não ocorreram 
recalques. O pavi-
mento a mais no 
bloco 2 , destinado 
a vagas de gara-
gens, foi projeta-
do após terem sido 
executadas as esta-
cas Franki (estaca 
moldada in loco, 
que consiste na cra-

vação de um tubo no solo com o impacto de 
queda um pilão numa bucha – tampão – de 
concreto seco) da obra. Este prédio estava 
em fase final de pintura e de início de ocu-
pação, quando apresentou problemas nas 
fundações.

Nas regiões onde as cargas nas funda-
ções, devido ao pavimento extra, ultra-
passariam a capacidade da estaca ou do 
conjunto de estacas, segundo o projeto de 
fundações, foram previstos pilares adicio-
nais, como no exemplo da figura 01, onde 
foi criado o pilar P27A, próximo ao pilar 
P27. Nesses pilares, a fundação foi execu-
tada em perfis metálicos, já que o equipa-
mento de estaca Franki não se encontrava 
mais na obra e não haveria disponibilida-
de do equipamento por várias semanas. 
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Devido à pequena distância entre esses 
pilares,ao fato de que os pilares com esta-
cas metálicas não sofreram recalques, e ao 
recalque de 9cm do pilar P27, a viga VY4 
teve uma distorção angular de 1/25 (equa-
ção 1), conforme veremos adiante.

Para os pilares P9 e P19, em função da 
existência de uma galeria pluvial, conforme 
indica a figura 2, foi necessária a execução 
de um misto de bloco de coroamento/viga 
de equilíbrio.  Para o pilar P19, o recalque 
diferencial elevado entre as estacas deste 
bloco/viga acabou por ocasionar a sua rup-
tura parcial por esforços de flexo-torção.

2.2  CARACTERÍSTI CAS DO SOLO DE FUN DAÇÃO  
 E DA FUN DAÇÃO

Para investigação do subsolo (terreno) 
foram realizadas sondagens SPT (Standard 
Penetration Test ou sondagem a percus-
são é um procedimento geotécnico de 
amostragem do subsolo), num total de 06 

furos, sendo o furo 1 significativo e loca-
lizado na região dos recalques (figura 3). 
Este tipo de investigação do subsolo é 
prática rotineira na região, sendo consi-
derada suficiente na grande maioria dos 
casos, não tendo sido realizado nenhum 
outro tipo de investigação complemen-
tar. Esta é uma situação predominante na 
prática de Engenharia de Fundações no 
Brasil. Porém, para as características do 
solo, o mais correto seria a realização de 
uma sondagem mista, onde a sondagem 
SPT deveria ser complementada com son-
dagem rotativa(consiste na amostragem 
do solo, através de um conjunto moto-
mecanizado, para obtenção de amostras 
de materiais rochoso) para verificação da 
integridade da camada suporte.

De posse das cargas atuantes nas funda-
ções e da sondagem, a construtora e incor-
poradora, proprietária da obra, contratou 
uma empresa especializada, que realizou 
os estudos, projetos de fundação e, poste-
riormente, a execução das estacas Franki.

Uma breve análise do furo 1 revela  a 
presença de argila mole a muito mole, sem 
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presença de argila 
orgânica. Isso leva-
ria a uma fundação, 
que, se em estacas, 
atuaria somente com 
capacidade de carga 
de ponta, sendo pra-
ticamente desprezí-
vel a capacidade de 
carga lateral das es-
tacas. 

Numa análise 
da sondagem foi 
verificado, poste-
riormente, que a 
capacidade total 
admissível de uma 
estaca Franki com 
Ø 52cm seria de, no 
máximo, 450kN. Porém, considerando as 
cargas atuantes nas fundações dos princi-
pais pilares envolvidos nas manifestações 
patológicas, há várias estacas com carga 
atuante de mais de 1300kN e até 1500kN.

Os carregamentos verticais atuantes 
nas fundações, em alguns pilares, estavam 
assim distribuídos: 
P09 = 2135 kN P10 = 1475 kN P17 = 1375 kN
P18 = 3330 kN P19 = 2630 kN P23 = 1355 kN
P27 = 1650 kN P30 = 3345 kN P31 = 2220 kN

Outra constatação, que, se não é um 
erro, mas uma temeridade, foi o fato de ha-
ver um grande número de pilares do corpo 

principal da edifica-
ção ser suportado 
por somente uma 
estaca Franki, citan-
do como exemplo 
os pilares P10, P17, 
P23 e P27 (figura 3), 
que, mesmo a es-
taca tendo um diâ-
metro considerável 
(Ø 52cm), maximiza 
a possibilidade de 
que um erro execu-
tivo em uma destas 
estacas, tal como o 
apoio de base estar 
sobre um matacão 
ou em falso topo ro-
choso (como de fato 

ocorreu), ocasione recalques ou até ruptura 
das fundações.

3. A OCORRÊNCIA   
 DOS RECALQUES E  
 MANIFESTAÇÕES   
 PATOLÓGICAS

Vinte dias antes da manifestação prin-
cipal ocorrer, foi verificada pelos enge-
nheiros da empresa construtora a pre-
sença de pequenas fissuras em algumas 
paredes dos apartamentos. Em presença 
do projetista da estrutura, um breve diag-
nóstico foi o de que essas fissuras muito 
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provavelmente se deviam a recalques di-
ferenciais nas fundações e que a constru-
tora deveria efetuar o monitoramento das 
fissuras, para verificar se estavam ativas e 
se ocorreriam novas fissuras.

Então, num domingo à noite, enquan-
to ainda se monito-
ravam as fis suras, 
ocorreram recalques 
significativos e que 
levaram a fissuras 
elevadas (rachadu-
ras) nas alvenarias, 
conforme figuras 4 
e 5.

Observou-se fis-
suras em várias vigas 
e, em especial, na 
VY4, que, em fun-
ção de estar entre 
o P27 e P27A, gerou 
uma distorção an-
gular significativa. 
Como os recalques 
nos três primeiros 
dias foram progre-
dindo, a rachadura 
na VY4 progrediu, 
conforme se obser-

va nas figuras 6, 7 e 8. Saliente-se que o 
escoramento da estrutura, iniciado logo 
após o primeiro dia, mas somente comple-
tado, de forma efetiva, no terceiro dia, 
pela dificuldade de mão-de-obra e mate-
rial, em função de se tratar de feriado de 

carnaval.
Nos pilares, no 

primeiro dia, ne-
nhum deles apresen-
tava fissuras visíveis. 
Somente observou-
se no contrapiso a 
ocorrência dos re-
calques, conforme 
figura 9. No 2º dia, 
surgiram rachadu-
ras consideráveis no 
pilar P19, confor-
me figura 10, sen-
do que a rachadura 
vertical é devido a 
um shaft (poço ou 
compartimento para 
passagem de tubu-
lações verticais) ao 
lado deste pilar. Ao 
final dos recalques, 
o pilar P19, quando 
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já se iniciaram os procedimentos de recu-
peração emergencial do mesmo, apresen-
tava fissuras indicativas de ruptura pelos 
esforços combinados de compressão, fle-
xão e torção, esta originada pela rotação 

do bloco de fundação em função do recal-
que diferencial entre as estacas do mesmo 
bloco (figura 11 e figura 12). Observa-se 
nesta figura que as barras de contenção se  
deformaram, devido a continuidade da 
ocorrência  dos recalques.

Ao final do terceiro dia, quando foi fina-
lizado o escoramento em dois andares do 
bloco 2, os recalques se estabilizaram.
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4. RECUPERAÇÃO   
 DA FUNDAÇÃO E 
 DA ESTRUTURA

4.1  ANÁLISE  INICIAL DO PROBLEMA
Ao início da recuperação das funda-

ções, realizaram-se sondagens mistas 
para caracterizar adequadamente o solo 
de fundação. Verificou-se, então, que 
havia a presença de argila orgânica, fato 
que não havia sido informado na sonda-
gem inicial, e constatou-se a presença 
de falso topo rochoso, com uma camada 
de silte argiloso, com espessuras de 20 a 
50cm, sob este falso topo rochoso (figura 
13). Foi exatamente neste falso topo ro-
choso que se apoiaram as estacas Franki 
que romperam com a atuação das cargas 
nas estacas e que iniciaram o processo de 
recalque na edificação.

Em função das novas sondagens, o 
critério adotado foi o de execução de 
estacas raiz, com capacidade de 400 a 
500kN ao lado dos blocos existentes; 
desconsideração das estacas existentes 
como elemento resistente; e novo bloco 
de coroamento, integrado ao existente. 

Estas estacas raízes penetraram na ro-
cha de 2,5 metros a 3,0 metros.

4.2  R ECUPER AÇÃO DAS FUN DAÇÕES
A figura 14 demonstra a situação exem-

plo de recuperação, onde foram executa-
das estacas raiz junto aos blocos de co-
roamento, com posterior execução do um 
novo bloco de coroamento, integrando-o 
ao existente.

Devido à dificuldade executiva e do 
risco envolvido, optou-se por não haver 
armaduras passando por baixo do bloco 
existente. Portanto, devido a essas li-
mitações, definiu-se que seria efetuada 
uma armação em todo o contorno do blo-
co existente e, quando possível, na parte 
superior deste bloco. Constituíram-se ar-
maduras de suspensão, que foram chum-
badas ao bloco existente, tanto lateral-
mente quando na parte superior, com 
adesivo epóxi. A ligação concreto fresco 
com concreto endurecido foi efetuada 
com apicoamento e limpeza das faces do 
bloco existente, sem adesivo epóxi, con-
forme figura 15 e 16.

Após a recuperação das fundações, 
houve monitoramento durante 06 meses 
dos recalques, a partir de referência ex-
terna à obra, fixa em terreno vizinho, e 
não se verificou nenhum recalque adicio-
nal significativo.
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4.3  R ECUPER AÇÃO DO PIL AR P19
A recuperação do pilar P19 foi execu-

tada em duas etapas: uma antes da exe-
cução dos reforços de fundações pelo risco 
do colapso estrutural do mesmo; e outra 
posterior ao reforço das fundações.

Na primeira etapa de reforço foram 
colocadas barras de aço soldados (figura 
11), para combater os esforços de tor-
ção, e pré-cintamento do pilar, com-
plementadas com ferragens adicionais 
longitudinais armadas e nova armadura 
de cintamento. A concretagem do pilar 
foi efetuada com microconcreto de alta 
fluidez, para que pudesse penetrar nas 
fendas e falhas do pilar, e devido à den-

sidade de armadura de reforço. A espes-
sura deste reforço foi de 10 cm em todas 
as faces e o concreto utilizado teve re-
sistência de 60 MPa(figura 17).

A segunda etapa de reforço também 
se constituiu de laminas de aço soldados, 
para combater os esforços de torção, e 
ferragens longitudinais e transversais adi-
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cionais, com capa de concreto 50 MPa na 
espessura de 10 cm, conforme se observa 
na figura 18.

5. CONSIDERAÇÕES   
 FINAIS

Do estudo de caso, verificou-se que a 
qualidade de uma obra de fundações ini-
cia-se com uma completa e correta inves-
tigação do subsolo, através de sondagens 
adequadas e, se necessário, complemen-
tadas com outros ensaios. Neste caso, a 
sondagem SPT se mostrou insuficiente, 
por não identificar uma camada de solo 
de baixa capacidade abaixo do limite do 
impenetrável.

Também houve erro no projeto de 
fundação quanto ao  cálculo da capaci-
dade de carga. Este erro poderia ter sido 
evitado com uma breve auditoria do pro-
jeto de fundações, haja visto se tratar 
de uma etapa onde há muitas variáveis 
envolvidas.

O controle da execução de fundações 
é outra etapa importante, pois os dados 
colhidos podem informar se os estudos 
iniciais e informações recebidas sobre 
o solo estão sendo confirmados e, em 
caso contrário, verificar junto ao pro-
jetista a necessidade de novas investi-
gações do solo.

Observou-se que os custos do reforço 
de fundações de uma obra, muitas vezes, 
são maiores que o custo inicial das fun-
dações da obra, ainda mais se conside-
rados os custos indiretos não facilmente 
mensuráveis, tais como: depreciação do 
preço de venda da obra; custos devido 
ao atraso da entrega da obra; e desgas-
te da imagem das empresas envolvidas; 
entre outros. Nesta obra os custos totais 
envolvidos na recuperação das fundações 
representaram 450% do custo inicial das 
fundações, incluindo estacas e blocos de 
coroamento, além dos demais custos di-
retos e indiretos envolvidos. n
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