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• OBJETIVOS DO CURSO
• INTRODUÇÃO
• CONCEITOS BÁSICOS
• PATOLOGIA DAS FUNDAÇÕES
• PATOLOGIA DAS CONTENÇÕES
• PATOLOGIA DAS OBRAS DE TERRA



Fornecer conceitos básicos da mecânica
dos solos, geologia, fundações e
estabilidade de taludes para o
entendimento dos mecanismo e
processos que geram manifestações
patológicas nas fundações, contenções
e obras de terra.



Não será discutido aqui nesse
curso, as falhas executivas, defeitos
ou manifestações patológicas
ocorridas nos elementos estruturais
de fundação (mesoestrutura ou
infraestrutura).





RECALQUES 
DIFERENCIAIS

RECALQUES 
DIFERENCIAIS

COLAPSOS EM 
CONTENÇÕES

DESLIZAMENTOS



Geotecnia é a parte da
engenharia que lida com os
materiais geológicos, como
elementos de fundações ou
suporte de obras

CONCEITOS/DEFINIÇÕES



Patologia é o termo, de origem grega
- páthos, doença, e lógos, estudo –
que associado ao termo “construções”
designa o ramo da engenharia que
estuda, os mecanismos, causas e
origens da ocorrência de defeitos,
falhas e anomalias nos diversos
sistemas dde uma construção.

CONCEITOS/DEFINIÇÕES



DEFEITOS: Anomalias que podem causar danos efetivos ou
representar ameaça potencial de afetar a saúde ou segurança
do dono ou consumidor, decorrentes de falhas do projeto ou
execução de um produto ou serviço, ou ainda de informação
incorreta ou inadequada de sua utilização ou manutenção.
DEGRADAÇÃO: redução do desempenho devido à atuação de
um ou de vários agentes de degradação.
DESEMPENHO: comportamento em uso de uma edificação e de
seus sistemas
DURABILIDADE: capacidade da edificação ou de seus sistemas
de desempenhar suas funções, ao longo do tempo e sob
condições de uso e manutenção especificadas.

DEFINIÇÕES 
NBR 15.575/2013, NBR 5674/2012, NBR 13752/1996



EMPRESA ESPECIALIZADA: organização ou
profissional liberal que exerce função na qual é
exigida qualificação técnica específica e cujo
controle e disciplina são deferidos legalmente pelos
conselhos e ordens profissionais.
FALHA: ocorrência que prejudica a utilização do
sistema ou do elemento, resultando em
desempenho aquém do requerido.
FISSURA: É uma abertura que aparece na superfície
de qualquer material sólido e de pequena
espessura.

DEFINIÇÕES 
NBR 15.575/2013, NBR 5674/2012, NBR 13752/1996



MANIFESTAÇÃO PATOLÓGICA: não conformidade que 
se manifesta no produto em função de falhas no 
projeto, na fabricação, na instalação, na execução, na 
montagem, no uso ou na manutenção bem como 
problemas que não decorram do envelhecimento 
natural. 
PERCOLAÇÃO: Passagem de um líquido através de um 
meio.
SEGURANÇA: Condição daquele ou daquilo que é 
seguro, ou firme, ou está livre de perigo, ou apresenta 
coeficiente de segurança adequado.

DEFINIÇÕES 
NBR 15.575/2013, NBR 5674/2012, NBR 13752/1996









A PRINCIPAL ORIGEM DA
MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NAS
FUNDAÇÕES, ONTENÇÕES E OBRAS DE
TERRA ESTÁ NA:

• Ausência de investigação;
• Investigação insuficiente ou com falhas;
• Má interpretação dos resultados das 
sondagens. 











As Areias e Pedregulhos (solos granulares) tendem a
possuir formas de grão mais arredondadas ou angulares



Já as partículas finas, os siltes e argilas, possuem formas de
grãos predominantemente lamelares, o que induz
comportamentos específicos – plasticidade.
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