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RESUMO

A identificação de sinistros provenientes das patologias das fundações e suas generalidades nem sempre podem ser previstas enquanto o projeto 
é concebido, pois inúmeras condicionantes podem trazer desvios, que partem da má investigação pré-executiva até a conclusão. A maior parte 
destas condicionantes estão relacionadas com a má investigação pré-executiva (sondagens confiáveis para execução de um projeto adequado), 
erros de projeto e execução errônea. Partindo do princípio de que todas essas condicionantes favoráveis aos erros sejam identificadas 
previamente à execução das fundações, pode-se dizer que teremos o conjunto de projeto e estrutura física com performances  satisfatórias nos 
âmbitos de desempenho, segurança e durabilidade, tanto da própria estrutura de  fundação, quanto da edificação que interage com a mesma. A 
maior parte das situações que são evidenciadas patologias, advém de investigações inadequadas, falhas diversas e ausência de controle, sejam 
estes na execução de projeto ou execução da estrutura no site. Devido ao alto custo para manutenção corretiva e aos altíssimos danos que falhas 
nessa esfera da construção podem causar, observou-se que se deve haver uma preocupação extrema nesta fase de execução da construção. Este 
estudo tem como objetivo demonstrar as fundamentais causas relacionadas às patologias de fundações profundas, assim como, pode-se mitigar a 
ocorrência das mesmas na construção, aumentando a confiabilidade da estrutura dessa edificação e visando à economia com custos referentes a 
recuperação estrutural posterior a conclusão da construção.  Este trabalho pretende fazer a identificação de sinistros provenientes das patologias 
das fundações e suas generalidades nem sempre podem ser previstas enquanto o projeto é concebido, pois inúmeras condicionantes podem 
trazer desvios, que partem da má investigação pré-executiva até a conclusão. A maior parte destas condicionantes estão relacionadas com a má 
investigação pré-executiva (sondagens confiáveis para execução de um projeto adequado), erros de projeto e execução errônea. Partindo do 
princípio de que todas essas condicionantes favoráveis aos erros sejam identificadas previamente à execução das fundações, pode-se dizer que 
teremos o conjunto de projeto e estrutura física com performances  satisfatórias nos âmbitos de desempenho, segurança e durabilidade, tanto da 
própria estrutura de  fundação, quanto da edificação que interage com a mesma. A maior parte das situações que são evidenciadas patologias, 
advém de investigações inadequadas, falhas diversas e ausência de controle, sejam estes na execução de projeto ou execução da estrutura no 
site.  A metodologia de trabalho foi pautada em pesquisa em livros, revistas técnicas, artigo publicado, meios eletrônicos, entrevista com 
construtores e projetistas, teses, normas e dissertações sobre o assunto, abrangendo a área de mecânica dos solos e fundações profundas. A 
pesquisa a estas fontes forneceu subsídios pra um embasamento teórico, prático e técnico, sobre como conhecer o substrato de uma forma 
segura e sobre os tipos de fundações e patologias concernentes a estas, fundamentando conceitos relativos aos critérios de escolha dos 
elementos à serem utilizados para transferência de cargas das estruturas para o solo de uma forma segura. Conclui-se com o trabalho que é 
necessário além da existência de um acompanhamento assíduo do controle de qualidade, também profissionais qualificados e com expertise, 
atentos para cumprimento das normas e com critérios avaliativos centuados, para caso haja uma situação em que se deve complementar as 
sondagens para melhor conhecimento dos substratos, que este faça de forma consciente, pois a execução de mais sondagens oneram 
infimamente nos custos globais da construção, enquanto a recuperação de uma estrutura que apresente problemas de segurança e integridade 
devido à execução sem o devido conhecimento do solo, podem chegar a 40% do valor global da edificação.
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