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ESTUDO DE VIABILIDADE DOS SISTEMAS DE FUNDAÇÃO UTILIZADOS NA 

CONSTRUÇÃO CIVIL. 

 

1. RESUMO 

    O presente trabalho avalia alguns dos principais métodos de fundações 

utilizados na construção civil brasileira. 

 Inicialmente, os conceitos da mecânica dos solos são introduzidos, 

acompanhados pelos métodos empíricos e teórico de cálculo capacidade de 

carga dos solos. Com base nos conceitos teóricos aplicados são detalhados os 

sistemas de fundações em estudo, subdivididos em dois grupos, os denominados 

de fundações raras e os de fundação direta. Para cada opção de fundação, foi 

descriminado suas principais características, detalhamento e limitações de uso. 

   Por fim, com base nos conceitos da mecânica dos solos e dos sistemas de 

fundações apresentados, apresentamos o estudo de viabilidades no formato 

inicial de um Fluxograma, com o propósito de auxiliar na escolha do melhor 

sistema de Fundação, com base em aspectos geológicos, técnicos e financeiros 

da obra em análise. 

   Atrelado ao estudo de viabilidade, desenvolvemos um software para estimativa 

de custos e dimensionamentos de Fundações profundas. Com as cargas 

estruturais e a capacidade de carga do solo como parâmetros de entrada, obtém-

se não só o dimensionamento e o custo do sistema de Fundações, como 

também possibilita a análise das tensões geradas em cada estaca, devido às 

cargas estruturais e acidentais e à erros de execução quanto ao posicionamento 

das mesmas. Este Software se mostrou extremamente viável nas etapas de 

dimensionamento e verificações do estudo de caso. Para o desenvolvimento do 

Software foi utilizado o sistema VBA do Microsoft Excel 2013. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Desde os primórdios, a humanidade aprendeu a evoluir em diversos aspectos, 

mediante ao simples processo de tentativa e erro. Não foi diferente na área da 

Construção Civil. Após inúmeras decepções quanto ao desempenho das estruturas 

construídas, o homem notou que deveria estudar previamente os fenômenos que 

giravam em torno dela para se obter sucesso. 
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Hoje, finalmente já é possível garantir a segurança de uma estrutura bem 

projetada e construída. Entretanto, aliado ao rápido crescimento das cidades, surgiu 

o correto raciocínio de que para uma estrutura ser considerada eficiente, já não 

bastava garantir apenas sua segurança, era preciso racionalizar mão de obra, 

material e tempo. 

Acompanhando este raciocínio de eficiência construtiva, este trabalho de 

graduação visa auxiliar na evolução da construção civil Brasileira, auxiliando na 

escolha de um sistema de fundação que possa gerar a melhor relação custo x 

benefício possível, respeitando as restrições geológicas, técnicas e financeiras 

impostas por cada situação. 

 

3. OBJETIVOS 

    O presente trabalho de graduação, tem como principais objetivos: 

• Analisar criticamente os métodos teóricos e empíricos utilizados, buscando 

estabelecer a metodologia ideal para o dimensionamento correto de cada um dos 

sistemas de fundação. 

• Verificar a validade dos métodos aplicados para a situação-exemplo na qual será 

aplicado o estudo de viabilidade, fazendo as alterações necessárias. 

• Apresentar um Fluxograma auxiliar e um Software para dimensionamento e 

verificação de tensão em estacas 

• Estudar a viabilidade técnica e financeira do sistema de fundação escolhido para a 

situação-exemplo 

 

4. METODOLOGIA 

      Inicialmente, foi realizada uma vasta revisão bibliográfica abordando os 

principais conceitos que fundamentam o dimensionamento dos sistemas de 

fundação. Com base nisso, foram estudados os métodos teóricos e semi-empíricos 

para a estimativa da tensão de ruptura do solo.  

Após a revisão bibliográfica foram descritos e dimensionados alguns dos sistemas 

de fundação mais utilizados na construção civil no Brasil. Todo o dimensionamento 

teve como base a revisão bibliográfica descrita, além da teoria básica de resistência 

dos materiais e da mecânica dos solos. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

      Para o dimensionamento da fundação, deve-se conhecer as características e 

limitações do elemento de fundação escolhido, atendendo aos padrões de conforto, 

qualidade, economia e segurança pré-estabelecidos, resistindo assim às tensões 

causadas pelos esforços solicitantes, sem apresentar deformações excessivas ou 

diferenciais. 

      O intenso crescimento da economia brasileira reflete a necessidade de se 

sobressair diante de um mercado cada vez mais competitivo. Partindo deste 

raciocínio, é imprescindível o desenvolvimento de novas técnicas e o aprimoramento 

das técnicas já existentes, a fim de reduzir o custo e melhorar a qualidade do 

produto final disponível ao consumidor. 

      A escolha indevida da do sistema de fundação de uma obra, pode não só 

acarretar em um sobrecusto da fundação da estrutura, como em extremas situações 

pode gerar graves acidentes, colocando a segurança de seus usuários em risco. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 Na etapa do projeto parcial não foram concluídos os estudos de viabilidade na 

situação-exemplo escolhida. 
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