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Método de execução

As sapatas são de simples execução, o que não muda o fato de tomar bastante cuidado na sua construção. A

sapata de cota mais baixa deve ser executada primeiro e de acordo com a NBR 6122, nenhuma sapata deve

ter dimensão menor do que 60 cm.

Para a execução de uma sapata, são realizados os seguintes passos:

Escavação do terreno onde será feita a sapata, de acordo com o projeto de fundações, seguindo as

dimensões e cotas indicadas.

Aplicar uma camada de concreto magro no fundo do terreno escavado e nas suas laterais. Essa camada de

regularização no fundo deve ter no mínimo 5 cm e sua função é proteger a armadura da sapata contra a

umidade do solo. Nas laterais, uma camada de chapisco já basta.

Em seguida, coloca-se as fôrmas de acordo com o projeto de locação. Deve-se conferir as marcações dos

pilares e checar o nível da sapata.

Coloca-se então espaçadores na superfície de apoio onde foi aplicado o concreto magro, para evitar que o

cobrimento do aço não seja atendido.

Coloca-se a armadura, de acordo com o projeto de fundações.

Posicionamento da armadura do pilar que sairá da sapata isolada. Deve-se fixar os arranques dos pilares

com arames de aço.

Realiza-se a concretagem da sapata.

Depois de curado o concreto, realiza-se a desfôrma da sapata e o devido reaterro da cava da sapata.

Vantagens das sapatas

As vantagens das sapatas em uma fundação são o seu baixo custo, rapidez de execução e a capacidade de

construção sem equipamentos e ferramentas especias. Uma fundação em sapatas bem dimensionada pode

ser executada com pouca escavação e baixo consumo de concreto.

É claro que as especificações da sapata são influenciadas de acordo com o tipo de estrutura a ser utilizada e o

tipo de solo do local. As sapatas são indicadas para regiões onde e solo é estável e com boa resistência nas

camadas superficiais e suportam grande capacidade de cargas comparadas a outros tipos de fundação rasa

ou direto como blocos não armados, radier e viga baldrame.
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