
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE 

ALAGOAS 

ENGENHARIA CIVIL 

FUNDAÇÕES I 

 

Prof. MsC. Roberto Monteiro 

fundações superficiais 



FUNDAÇÕES 
SUPERFICIAIS 

Prof. Msc. Roberto Monteiro 





FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 

Blocos e Sapatas 

• Elementos de fundações mais simples e mais 

econômicos; 

• Os blocos ainda são mais econômicos do que as 

sapatas para cargas reduzidas, quando o maior 

consumo de concreto é pequena e justifica a 

eliminação da armação; 

• Para o uso de blocos não há restrição de limite de 

carga.  



FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 

• Fundação Associada 

• Sapata corrida (viga de fundação), Sapata associada; 
Radier 

• Sapata Corrida 

• Elemento de fundação que recebe pilares alinhados, 
geralmente de concreto armado; pode ter secção 
transversal tipo bloco (sem armadura transversal); 

• Frquentemente chamdas de vigas baldrame. 

• Sapata Associada 

• Elemento de fundação que recebe parte dos pilares da 
obra, o que a difere do radier, sendo que estes não são 
alinhados o que a difere da viga de fundação. 



FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 

• Radier 

• Elemento de fundação que recebe todos os pilares 

da obra. 

• Grelha 

• Constituído por um conjunto de vigas que se 

cruzam nos pilares 

 



Quando aplicar as 
fundações associadas? 



FUNDAÇÕES ASSOCIADAS 

• Quando as áreas das sapatas imaginadas para os 
pilares se aproximam umas das outras ou mesmo se 
interpenetram; 



FUNDAÇÕES ASSOCIADAS – 
QUANDO USÁ-LAS 

• Quando se deseja uniformizar os recalques 

• O radier é indicado por opção do projetista ou 

quando a área da total da fundação ultrapassa 

metade da área da construção.  



FUNDAÇÕES ASSOCIADAS 

• Os radiers podem ser: 

• Lisos (a); com pedestais ou cogumelos (b); nervurados (c); 
em caixão (d). 



Material extraído da 
Revista Téchne 
Fundações Superficiais 



FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 

• De acordo com a Revista Téchne: 

• “Em teoria, sapatas, blocos e radiers são os 
elementos de fundação mais simples de projetar e 
executar, mas não é bem assim.” 

 

• As fundações rasas são elementos cuja base apoia-se 
a pequenas profundidades em relação ao nível do 
solo; 

• Requerem pouca escavação e consumo moderado 
de concreto para execução das peças.  



FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 

• Como usam camadas superficiais do subsolo para 
transferir as cargas de construção, as fundações 
rasas estão mais suscetíveis a mudanças na 
composição do solo do que as profundas. 

• As sondagens não varrem todo o terreno, podendo 
ocorrer alterações superficiais não detectadas. 

 

• “Não se pode menosprezar o risco” (Daniel 
Rozenbaum à Editora Pini) 

• “Só dá pra saber exatamente o que estará abaixo de 
uma sapata na hora de executá-la” 



FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 

• É importante lembrar que, se o solo não for 
adequado, não adianta mudar as características da 
peça – por exemplo, aumentar a resistência do 
concreto. 

• “O que condiciona o desempenho da fundação é a 
resistência do solo, que é, no final das contas, o elo 
fraco do sistema.” 

• (Waldemar Hachich à Editora Pini). 



FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 

• Caiu por terra o conceito de que todas as sapatas 
devem receber a mesma pressão, muito comum no 
meio técnico algumas décadas atrás. 

• O que dever ser comum é o desempenho da 
edificação, não as cargas sobre cada sapata. 
(Hachich) 

• É importante salientar que na fase de projeto 
estabelecer a relação projetista de 
fundações/Estruturas constantemente. 

• Não dá pra dissociar os funcionamentos da infra e da 
superestrutura. 



FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 

• Outro motivo é a possibilidade de nem todas 
as sapatas terem a mesma profundidade. 

• Se uma peça estiver mais profunda que as 
demais, o pilar deverá ser mais esbelto – 
deve-se considerar a possibilidade de 
mudança na flambagem do pilar (projeto 
estrutural). 

 



FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 

• Os cuidados não 
devem se limitar ao 
projeto, mas também à 
execução. 

• Alguns são de ordem 
estritamente prática 
ou econômica, como o 
formato retangular e 
piramidal para a sapata 
em pontos que não 
apresentem nenhuma 
limitação de espaço.  

• O principal motivo é a 
redução no consumo 
de concreto, pois, ao 
contrário de uma 
sapata com altura 
regular, não haveria 
subaproveitamento do 
material.  



FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 

• Sapatas em outros formatos, como arredondado 
ou escalonado, costumam exigir mais trabalhos 
com fôrmas. 



FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 

• Deve-se garantir que a umidade do solo não irá 
atacar a armadura da sapata.  

• Executa-se portanto, um lastro de 5 cm de 
concreto magro sob a sapata. 

• Manter o fundo da vala limpo, sem lama ou 
materiais soltos. 

• "Como a sapata espraia as tensões de toda a 
estrutura para o solo, um concreto com 
problemas pode prejudicar o desempenho de 
todo o sistema", explica Rozenbaum.  



FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 

• Dependendo das dimensões da sapata e da 
especificação do concreto, pode ser necessário 
colocar gelo na mistura, evitando elevação de 
temperatura em excesso durante a hidratação e 
a conseqüente fissuração da peça. 



Pausa que por hoje é so! 


