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INTRODUÇÃO 

• Comentário Inial 

• O estudo de 
concepção de 
fundações trata-se de 
um misto entre 
Ciência e Arte. 

• Conteúdo 

• 1) Serão apresentados 
os principais aspectos 
que devem ser 
enfocados pelos 
projetistas; 

• 2) Opções disponíveis 
para solução de 
problemas de 
fundações. 



ELEMENTOS 
NECESSÁRIOS E 
CRITÉRIOS DE PROJETO 



• Topografia da Área 

• Levantamento 

topográgrico 

(planialtimétrico); 

• Dados sobre taludes e 

encostas no terreno (ou 

que possam, no caso de 

acidente, atingir o 

terreno); 

• Dados sobre erosões (ou 

evoluções preocupantes 

na geomorfologia) 

• Dados Geológicos-

Geotécnicos 

• Investigação do subsolo 

(preferencialmente em 2 

etapas: preliminar e 

complementar); 

• Outros dados geológicos 

e geotécnicos (mapas, 

fotos aéreas e 

levantamentos 

aerofotogramétricos, 

artigos sobre experiências 

anteriores na área etc.) 



• Dados da Estrutura a Construir 

• Tipo e uso que terá  a nova obra; 

• Sistema estrutural; 

• Cargas (ações nas fundações) 

• Dados sobre Construções Vizinhas 

• Tipo de estrutura e fundações 

• Número de pavimentos, carga média por 

pavimento; 

• Desempenho das fundações; 

• Existência de subsolo; 

• Possíveis conseqüências de escavações e 

vibrações provocadas pela nova obra. 

 



OBSERVAÇÕES 

• Devem-se coletar dados sobre: 

• A topografia da área, geologia, geotecnia, 

construções vizinhas; 

• “As construções vizinhas constituem, 

frequentemente, o fator decisivo na definição da 

solução de fundação”; 

• Quando fundações profundas ou escoramentos de 

subsolos são previstos, o projetista deve ter uma 

idéia da indisponibilidade de equipamentos na 

região da obra. 

 



• CONSTRUÇÕES EM ZONAS 

URBANAS 



Construções de Pontes 

• Devem ser coletados dados sobre o regime 

do escoamento do curso d’água. 



AÇÕES NAS FUNDAÇÕES 



AÇÕES NAS FUNDAÇÕES 

• Cargas Vivas 

• Cargas operacionais 
(ocupação, 
armazenamento, 
passagem de veículos, 
frenagens etc.) 

• Cargas Ambientais 
(ventos, correntes etc.) 

• Cargas acidentais 
(colisão, explosão, fogo 
etc.) 

• Cargas mortas ou 
permanentes 

• NBR 8681 – Ações e 
Segurança nas 
Estruturas 



NBR 8681 

• Estabelece critérios para combinações de 

ações na verificação dos estados-limites de 

uma estrutura; 

• Estados-Limites últimos – associados a 

colpasos parciais ou total da obra; 

• Estados-Limite de Utilização – quando 

ocorrem deformações, fissuras, etc. que 

comprometem o uso da obra. 

 



NBR 8681 

• Ações Permanentes: 

• Valores constantes durante praticamente toda a 

vida da obra (peso próprio da construção e de 

equipamentos fixos, empuxos, esforços devidos 

a recalques de apoios); 

• Ações Variáveis: 

• Valores que apresentam variações significativas 

em torno da média (ações devidas ao uso da 

obra, tipicamente); 



NBR 8681 

• Ações Excepcionais: 

• Tem duração extremamente curta e muito baixa 

probabilidade de ocorrência durante a vida da 

obra; 

• Precisam ser consideradas no projeto de 

determinadas estruturas (explosões, colisões, 

incêndios, enchentes, sismos) 



REQUISITOS BÁSICOS 

• A) Deformações aceitáveis sob as condições de 
trabalho; 

• B) Segurança adequada ao colapso do solo de 
fundação (estabilidade “externa”); 

• C) Segurança adequada ao colapso dos elementos 
estruturais (estabilidade “interna”). 



Consqüências do não 
atendimento aos requisitos 

Deformações Excessivas Colapso do Solo 



Consqüências do não 
atendimento aos requisitos 
• Colapso dos Elementos Estruturais  (projetos deficientes) 

 



Outros Requisitos 

• A) Segurança adequada ao tombamento e 
deslizamento (também estabilidade “externa”), a ser 
verificada nos casos em que forças horizontais 
elevadas atuam em elementos de fundação 
superficial; 

• B) Níveis de vibração compatíveis com o uso da obra, 
a serem verificados nos casos de cargas dinâmicas. 
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Alternativas de Fundações – 

Critério Gerais para Escolha 

• Algumas características da obra podem impor um 
certo tipo de fundação – Obra cujo subsolo é 
constituído por argila mole até uma profundidade 
considerável (estaca seria a solução); 

• Algumas obras também podem permitir variados 
tipos de fundações nesse caso deve-se observar: 

• Menor custo; 

• Menor prazo de execução; 

• Pode se incluir mais de um tipo de fundações 
superfícial – ou mais de um nível de implantação e 
mais de um tipo de fundação profunda. 



Alternativas de Fundações – 

Critério Gerais para Escolha 

• Exemplo de considerações que devem ser feita para 
a escolha do tipo de fundações: 

• É importante considerar custo com escavacões e 
aterros; 

• A alternativa em estaca pode apresentar menor 
custo global se for considerado o menor volume dos 
blocos de coroamento e o menor movimento de 
terra; 

 



Introdução 

• Convencionalmente dividem-se em 2 grandes grupos: 
• Fundações Superficiais (rasas ou “diretas”) Fundaçoes Profundas (“indiretas”). 



Alternativas de Fundações 

• 1 - Fundações 
Superficiais 

• 2 - Fundações 
profundas 

• 3 – Fundações Mistas 

• Fundações Profundas 
São separadas em 
três tipos principais: 

• 1 – Estaca 

• 2 – Tubulão 

• 3 - Caixão 



DISTINÇÕES 

• A distinção entre os dois tipos é feita segundo 

o critério (arbitrário) de que uma fundação 

profunda é aquela cujo mecanismo de 

ruptura de base não atingem a superfície 

do terreno; 

• Como os mecanismos de ruptura de base 

atingem, acima da mesma, até duas vezes 

sua menor dimensão, a NBR 6122 estebele 

que fundações profundas são aquelas 

cujas bases são implantadas a mais de 2 

vezes a sua menor dimensão, e a pelo 

menos 3 m de profundidade. 



ALTERNATIVAS DE 

FUNDAÇÕES 
• Fundações Mistas 

• São aquelas que associam fundações superfíciais e 
profundas 

• Sapatas sobre Estacas – associação de sapata com uma 
estaca (chamada de “estaca T” ou “estapata”, 
dependendo se há contato entre a estaca e a sapata ou 
não); 

• Radiers Estaqueado 

• Radiers sobre estaca ou tubulões, que transfere 
parte das cargas que recebe por tensões de contato 
em sua base e parte por atrito lateral e carga de 
ponta das estacas. 



Fundações Mistas 

Sapata sobre Estaca 






