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“Assim como a planta é o projeto de uma construção civil, o sonho é um projeto de 

construção da vida” (FERREIRA, Wendel Henrique). 



 

 

 

RESUMO 

 

A construção civil no Brasil cresceu significativamente nos últimos anos e se tornou uma das 

principais atividades econômicas do país, gerando milhões de empregos e movimentando o 

mercado.  Para que o resultado final de um empreendimento alcance o esperado, é de suma 

importância a existência de um planejamento. Este permite ao gestor priorizar determinadas 

ações, e acompanhar o desenvolver da obra para garantir que a execução aconteça dentro do 

que foi planejado. A falta deste pode trazer sérios problemas ao gestor, como perda de prazos 

e custos não previstos em orçamentos. Dentre os principais motivos de alteração de orçamento 

na etapa de fundações, destaca-se a falta de investigação geotécnica, pois, é ela quem determina 

o tipo de fundação a ser usado e o dimensionamento correto da mesma. O objetivo desta 

monografia é analisar, a partir de métodos comparativos diretos, os fatores que influenciam 

diretamente as variações econômicas e de prazo executivo em diferentes tipos de fundações, a 

partir de fatores mais comuns em âmbito regional. Para desenvolver este trabalho, as pesquisas 

foram fundamentadas em literaturas clássicas, artigos, teses e dissertações, que permitiram a 

síntese de análise qualitativa. Baseando-se em uma pesquisa de campo e em análises 

bibliográficas, foi utilizada uma obra executada, que apresentou resultados previstos em 

orçamento inicial, realizando um estudo comparativo através de ferramentas de planejamento. 

Destarte, a determinação do caminho crítico, bem como a distribuição quanto ao uso dos 

recursos através do Diagrama de Paretto, mostraram-se eficazes como ferramenta de 

planejamento na obra objeto. 

 

Palavras-chave: Fundações. Orçamento. Planejamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Civil construction in Brazil has grown significantly in the last few years and it has become one 

of the main economic activities in the country, generating millions of jobs and moving the 

market. In order for a final result of an enterprise to reach the expected result, it is extremely 

important the existence of planning. Planning allows the manager to prioritize some actions, to 

follow and develop the work to make sure that the execution happens according to what was 

planned. The lack of planning can result in serious problems for the manager, like missed 

deadlines and nonplanned costs in budgets.  Among the main reasons for changing the budget 

at the foundation stage, the lack of geotechnical investigation stands out, as it is the foundation 

that determines the type of foundation to be used and its correct dimensioning. The goal of this 

undergraduate thesis is to analyze, from direct comparative methods, the factors that directly 

influence the economic variations and of executive deadlines in different types of foundations, 

from the most ordinary factors in regional range. In order to develop this undergraduate thesis, 

the research was grounded on classic literature, articles, thesis and dissertations, which 

contributed to the synthesis of qualitative analysis. Based on field research and bibliographic 

analysis, an executed work will be used, which presented expected results in the initial budget, 

carrying out a comparative study using planning tools. Therefore, the determination of the 

critical path, as well as the distribution regarding the use of resources through the Pareto 

Diagram, proved to be effective as a planning tool in the object work. 

 

Keywords: Foundations. Budget. Planning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A forte concorrência no mercado, devido ao elevado número de empresas e profissionais 

da construção civil, torna um tanto comum a alteração do orçamento das obras na etapa de 

fundações. Mesmo que o estudo seja bem-feito, o orçamento de uma obra é uma estimativa: na 

construção civil você tem a ideia, projeta, calcula um preço e só depois constrói. É um processo 

que pode requerer meses de trabalho e que está sujeito a imprevistos. 

Uma orçamentação, quando mal elaborada, certamente carece de informações sóbrias, 

desta forma, impacta diretamente na execução, pois dificilmente as metas preestabelecidas em 

orçamento serão alcançadas. Problemas na quantificação de serviços e materiais são as 

principais dificuldades encontradas, podendo assim, num contexto geral do empreendimento, 

trazer prejuízos ao construtor. O orçamento, quando assertivo, proporciona inúmeros 

benefícios, pois auxilia na tomada de decisões durante a execução. Tendo o orçamento como 

base, tem-se uma previsão dos custos necessários para construir a edificação, além de permitir 

um controle no consumo de materiais, evitando desperdício e possibilitando um 

dimensionamento preciso das equipes de execução (TAVES, 2014). 

Ainda, segundo Taves (2014), a previsão correta de todos os itens provenientes da 

execução da obra proporciona ao gestor uma otimização do processo de estimação de custos do 

empreendimento, o que diminui o risco de gastos futuros com itens que não constam no 

orçamento. 

A construção civil no Brasil é considerada uma das principais atividades econômicas, 

pois gera milhões de empregos de forma direta e indireta, além de influenciar, profundamente, 

a economia nos setores que possuem uma certa conexão com a atividade, como por exemplo o 

de materiais de construção e o imobiliário. 

Pelo explícito fato de ser um ramo que cresce gradualmente, na contramão da atual 

situação do mercado financeiro do país, é comum o interesse da população em ingressar na 

construção civil, visando a uma alta probabilidade de lucros.  

De certa forma, é comum encontrar no mercado atual, construtores com pouca ou até 

mesmo sem experiência e conhecimento no ramo, que na grande maioria das vezes, acabam 

trazendo problemas e frustrações ao cliente. Deste modo, destacam-se no mercado empresas e 

profissionais que exercem serviços com qualidade e responsabilidade.  

Conforme Tisaka (2006, p. 18), 
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Num regime competitivo como em que vivemos na atualidade, se não tivermos um 

conhecimento adequado e suficiente na forma de calcular o orçamento ou os 

honorários, corremos o risco de darmos preços excessivamente elevados e fora da 

realidade do mercado e, portanto, deixarmos de contratar com o cliente, ou darmos 

um preço insuficiente para cobrir os custos incidentes e ter grandes prejuízos, podendo 

até acarretar o encerramento das atividades. 

 

A ideia de lucratividade, porém, pode resultar em pesadelos ao empreendedor. A falta 

de experiência e baixa qualidade na mão de obra, a ausência de planejamento e investigação 

geotécnica, além da falta de acompanhamento de um responsável técnico, somados a fatores 

exógenos como topografia, clima, e mudanças em fatores econômicos, podem ser elencados 

como as principais motivações para tal problema. 

Ainda, segundo Tisaka (2006, p. 32), 

 

Em princípio, todo serviço de Engenharia deveria ser de boa qualidade, desde que 

executado por profissionais idôneos e capacitados para o serviço. Entretanto, mesmo 

que todos os procedimentos adotados na execução sejam os mais recomendáveis, o 

produto final poderá ter defeitos.  

A possibilidade de falha, embora pequena, é inerente aos serviços de Engenharia 

Civil. As imprecisões existentes nas hipóteses de projetos usualmente adotadas e a 

heterogeneidade dos materiais de construção são responsáveis por essa possibilidade. 
 

Para que o resultado final do empreendimento alcance o esperado e a satisfação do 

empreendedor, é de extrema importância a montagem de um planejamento. Planejar é uma 

atividade que envolve orçamento, compras, gestão de pessoas, comunicações etc. O 

planejamento é, para o gestor, uma importante ferramenta, pois permite que ele priorize suas 

ações, acompanhe o andamento dos serviços e analise o desenvolver das etapas da obra, 

garantindo que seja executada da forma esperada. A ineficiência do planejamento pode trazer 

consequências negativas à obra, como atrasos nos prazos e custos não previstos em orçamentos, 

pondo assim em risco o sucesso do empreendimento (MATTOS, 2010). 

Dentre os principais motivos da alteração no orçamento, na etapa de fundações, a falta 

de investigação geotécnica assume papel importante nos custos totais da obra, por apresentar 

elevada responsabilidade técnica e determinar diretamente o tipo de fundação.  

Para que seja adotado o tipo de fundação ideal, que atenda às características exigidas 

pelo solo onde será construída a edificação, faz-se indispensável a realização do procedimento 

de sondagem do solo. Esse procedimento traz informações fundamentais do subsolo, que 

auxiliam no dimensionamento correto da fundação. Em muitos casos, onde o procedimento não 

é realizado, acontece um superdimensionamento de fundações, que acarretam gastos 

desnecessários e, muitas vezes, não previstos em orçamentos.  
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Segundo Belincanta (1985, apud GALVÃO et al., 2019, p. 172): 

 

Através das sondagens, podemos obter as mais variadas informações como o tipo do 

solo, profundidade, comportamento, perfil, nível do lençol subterrâneo e 

determinação da resistência do solo às tensões. Estes dados nos auxiliam e são cruciais 

no processo de tomada de decisões em relação ao projeto, viabilizando uma execução 

mais eficiente, precisa, segura e econômica, com informações a respeito do 

posicionamento da edificação no terreno e o melhor tipo de fundação, evitando com 

isso uma série de patologias à obra.  

 

A escolha do tipo de fundação inapropriado ao solo residual acarretará danos à estrutura 

e manifestação de patologias. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Para a prevenção de possíveis patologias, e de que o custo ultrapasse o orçamento na 

parte de fundações, faz-se necessário sanar alguns problemas corriqueiros.  

A primeira ação para que se possa desenvolver um projeto adequado, que atenda as 

características físicas e mecânicas do terreno onde será construída a edificação, é o 

procedimento de sondagem do solo.  

Segundo Ribeiro (2018, apud GALVÃO et al., 2019, p. 176), “é de extrema importância 

que o ensaio de sondagem SPT seja executado corretamente, visto que na maioria das obras é 

o único ensaio geotécnico disponível. As sondagens representam em média, para obras de 

edifícios, menos de 1% do custo total da obra”. 

O ensaio permite a escolha correta do tipo de fundação a se utilizar, e o 

dimensionamento correto da mesma, evitando o uso desnecessário de materiais e possibilitando, 

assim, uma economia com relação ao superdimensionamento. Ao projetar uma estrutura, é 

necessário conhecer as condições do subsolo, para que se tenha conhecimento de como as 

cargas originadas pela edificação serão transmitidas ao solo de forma segura, evitando futuras 

manifestações patológicas.  

A falta de um planejamento adequado e um cronograma seguido à risca, também são 

fatores predominantes na alteração do orçamento, principalmente quando relacionados ao 

prazo. 

A previsão de situações que possam ser desfavoráveis, e de indícios de irregularidades, 

permite que o gestor da obra possa adotar medidas de prevenção e corretivas a tempo de 

minimizar efeitos, no prazo e nos custos da obra. Construir, sem planejamento e controle, faz 
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com que o construtor e sua equipe tomem as providências cabíveis, perante possíveis problemas 

quando os mesmos já se encontram sem reversão (MATTOS, 2010). 

 A presente pesquisa tem por finalidade evidenciar os agentes causadores, e a forma 

como influem na alteração do orçamento de obras na etapa de fundações, dando ênfase à 

importância da realização do procedimento de sondagem do solo, apresentando suas 

características, assim como, benefícios de sua utilização. Apresentar os benefícios, e a 

praticidade no gerenciamento da obra que o planejamento proporciona, tanto para o construtor 

quanto para o cliente, mantendo o valor e o prazo de execução, compatíveis aos orçados. 

Este trabalho auxiliará os profissionais da construção civil, pois servirá de embasamento 

na elaboração de futuros orçamentos, evidenciando a importância da prevenção dos fatores 

prejudiciais que serão aqui descritos. 

 

1.2 OBJETIVO 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar, a partir de métodos comparativos diretos, os fatores que influenciam 

diretamente as variações econômicas e de prazo executivo em diferentes tipos de fundações, a 

partir de fatores regionais.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Realizar levantamento dos principais tipos de fundações utilizados em nível regional;  

b) Modelar as categorias influenciadoras, no tocante das alterações orçamentária mais 

comuns em fundações;  

c) Elaborar gatilhos de controle orçamentário, no tocante à etapa de infraestrutura. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste capítulo será apresentado as bases teóricas que embasam essa pesquisa. 

 

2.1 ESTUDOS GEOTÉCNICOS APLICADOS À ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES 

 

Para a elaboração de projetos geotécnicos e de fundações, é necessário que se tenha 

conhecimento adequado dos solos, a partir da identificação e classificação das várias camadas 

que compõem o material investigado. A determinação das propriedades dos solos, através da 

obtenção de amostras, pode ser desenvolvida a partir de um misto entre ensaios de laboratório 

e de campo. Efetivamente, os ensaios in situ são os mais utilizados, deixando os laboratoriais 

restritos a alguns casos específicos em solos coesivos (ABMS; ABEF ,1998). 

Dentre os diversos ensaios de campo utilizados no mundo, alguns têm maior destaque, 

sendo eles: O Standard Penetratio Test – SPT, Standard Penetration Test, complementado com 

medidas de torque – SPT-T, ensaio de penetração cone – CPT, ensaio de penetração do cone 

com medida das pressões neutras – CPT-U, ensaio de palheta – Vanc Test, os pressiômetros de 

Ménard e auto perfurantes, o dilatômetro de Marchetti, os ensaios de carregamento de placa - 

Provas de carga, e por último os ensaios geofísicos  em particular o ensaio de - Crosse Hole 

(ABMS/ABEF, 1998). 

No cenário atual da construção civil, o SPT é de longe o ensaio geotécnico mais utilizado 

na grande maioria dos países, assim como no Brasil, pois vem se mostrando muito eficiente. 

Sua utilização é capaz de amostrar o subsolo, medindo a resistência do solo ao longo da 

profundidade que está sendo perfurada, assim como a posição do nível do lençol freático. O 

SPT pode ser executado de três formas distintas, sendo elas: sondagem rotativa, sondagem a 

trados manuais e sondagens a trados mecânicos. 

 

2.1.1 Sondagem rotativa 

 

A sondagem rotativa utiliza um conjunto motomecanizado, composto por um martelo 

cilíndrico que foi projetado para obter amostras de materiais rochosos em formas cilíndricas 

através da perfuração. 

Segundo Galvão et al. (2019, p. 173), 
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Compreende-se que a sondagem rotativa é um processo de investigação realizada, na 

qual busca perfurar um determinado terreno através de um movimento de rotação, e 

ela também permite o avanço da investigação do subsolo quando, se tem um de alta 

resistência, rochas e matacões, por fim, ela permite o avanço da investigação do solo, 

quando se tem ou encontra um solo com a resistência muito grande até o alcance da 

rocha. 

 

Os resultados encontrados com esse processo de sondagem são apontados em relatórios 

anexados à planta do local, indicação dos pontos perfurados e os perfis geológicos e geotécnicos 

de cada sondagem. Esses relatórios trazem informações da obra como: número, inclinação e 

direção da sondagem, locação do furo, nível do lençol freático (quando encontrado), 

profundidade das camadas do solo, datas de início e fim do processo, comprimento das 

manobras, número de golpes do martelo, recuperação dos testemunhos, faturamento, RQD 

descontinuidades e as classificações e interpretações geológicas do solo (PEREIRA, 2015). 

Segundo o Manual de Sondagens (DELATIM, 2013), os equipamentos principais são: 

tripé, sonda rotativa, bomba d’água, hastes, barriletes, coroas, luvas alargadoras (calibradores), 

tubos de revestimento, e demais acessórios e ferramentas necessárias à execução de sondagens 

rotativas.  

Para que a execução da sondagem tenha precisão, é necessário que a locação dos furos 

seja feita por um profissional de topografia, pois o mesmo obteria informações como 

coordenadas e cotas indicando a localização exata da perfuração. Também é recomendável que, 

ao executar a sondagem, o terreno esteja limpo, para que não existam obstáculos e a sonda possa 

ser apoiada no solo tranquilamente, a fim de diminuir as vibrações do equipamento. 

 

2.1.1 Sondagem a trados manuais  

 

Na sondagem a trados manuais do solo, a perfuração é feita por meio de cavadeiras 

manuais para obter amostras nas camadas do solo que possuem baixa resistência e estão acima 

do nível da água.  Este processo é mais rápido e econômico, quando comparado aos outros, pois 

necessita de apenas duas pessoas girando a cavadeira manual. O processo é bastante utilizado 

para indicar o nível do lençol freático (PEREIRA, 2015). 

A retirada de amostras geralmente é feita a cada metro perfurado, registrando a 

profundidade e as alterações nas características dos materiais. Esse procedimento é realizado 

em profundidades de até 6 metros. 

Esse método não é recomendado para análise de terrenos direcionadas à elaboração de 

projetos de fundações, pois não apresenta medidas de resistência do solo. 
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Figura 1 - Execução de sondagem a trado manual 

 

Fonte: GeoSitu Sondagens (2020). 

 

2.1.2 Sondagem a trados mecânicos  

 

A sondagem a trados mecânicos é utilizada para perfurações mais profundas. É uma 

escolha bastante utilizada nos canteiros de obra, levando em consideração que este processo é 

considerado o mais limpo, por não produzir lama, além de ter mais mobilidade dentro da 

execução do serviço e necessitar de um número menor de funcionários (PEREIRA,2015). 

Pereira (2015), ainda, diz que sua execução é caracterizada por não emitir vibrações 

durante a perfuração de solos com resistência elevada. 

O processo mecânico permite um alcance em profundidades maiores do que o manual e 

proporciona, ainda, maior qualidade, precisão e produtividade ao contratante. Levando em 

consideração tais características, chega-se à conclusão de que mesmo com um custo mais 

elevado, o processo mecânico é superior ao manual, pois apresenta uma eficácia e custo-

benefício maior (GALVÃO et al., 2019). 
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Figura 2 - Execução de sondagem a trado mecânico 

 

Fonte: Loctrado (2019). 

 

2.1.4 Patologias originadas pela falta de investigação geotécnica 

 

A falta de investigação do subsolo é a principal causadora de problemas nas fundações, 

pois na proporção em que o solo é o meio que suportará os esforços solicitados pela estrutura, 

a sua investigação e as características de seu comportamento são indispensáveis para solucionar 

tal problema. 

As patologias originadas pela falta de investigação geotécnica mais comuns são o 

recalque e o rompimento do solo. 

Recalque ocorre quando uma estrutura apresenta deformação na vertical em sua 

superfície, ou seja, quando ela apresenta desnível de uma extremidade à outra. Esse fenômeno 

acontece devido a variações de volume, ou rompimento da compactação do solo que está abaixo 

da estrutura.  

Segundo Marcelli (2007, p. 57), 

 

Quando uma fundação apresenta problema de recalque é porque ela não foi 

corretamente dimensionada ou foi mal executada, resultando numa deficiência na sua 

função de transmitir a carga dos pilares ao solo. Nesses casos devemos considerar 

cuidadosamente todas as variáveis que envolvem o problema e avaliar se a solução é 

aumentar a capacidade do elemento de fundação para receber mais carga, mudar o 

tipo de fundação ou melhorar as características do solo. 
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O recalque pode ocorrer de forma uniforme, onde toda extensão superficial da estrutura 

apresenta deslocamento, ou de forma desuniforme, onde acontece um desaprumo da edificação, 

ou seja, uma extremidade se desloca em maior proporção que a outra. Os recalques 

desuniformes podem ocorrer ainda no formato com distorção, onde o mesmo proporciona à 

edificação, danos estruturais como fissuração em vigas (GUSMÃO, 1990). 

A ação do recalque proporciona, à estrutura, danos estéticos, funcionais e estruturais. 

Gusmão (1990) diz que, tais danos podem ser caracterizados da seguinte forma: 

Estéticos: os danos estéticos não comprometem o uso e estabilidade da obra, apenas seu 

aspecto físico, como por exemplo, fissuras na alvenaria de vedação e pequeno desaprumo por 

conta da rotação. 

Funcionais: esses danos funcionais afetam o uso da edificação e podem ser 

exemplificados como; dificuldade para abrir portas e janelas, problemas com ligações ao 

exterior da edificação, como tubulações de esgoto, acesso a rampas e escadarias. 

Estruturais: danos estruturais são aqueles que afetam os elementos estruturais que, 

dependendo de sua extensão, podem levar a edificação até a ruína. São diagnosticados por: 

trincas em vigas, lajes, pilares e trincas em alvenarias estruturais. 

A ruptura do solo ocorre quando as solicitações externas provocam deformações no 

solo, então o mesmo se estabiliza em uma combinação de partículas diferentes da inicial, sendo 

assim, em algumas solicitações as forças que as partículas transmitem são maiores que o atrito 

e a comunicação entre si, excedendo o limite que as partículas podem aguentar, fazendo com 

que as mesmas se desloquem, descaracterizando a forma original do solo. 

 De forma física, a ruptura do solo acontece por cisalhamento, onde as partículas, por 

estarem sobrecarregadas, se desagregam, fazendo com que a superfície ceda e provoque a 

erosão do solo. 

 

2.2 FUNDAÇÕES 

 

Uma fundação de qualidade se inicia pela escolha da solução técnica e econômica mais 

sensata. Na etapa de execução podem surgir diversas intervenções e alterações no projeto, por 

conta da não homogeneidade do solo, erros de locação etc. Outras variáveis importantes devem 

ser levadas em consideração, quando se projeta uma fundação, tais como: condições das 

edificações vizinhas da obra, geotecnia local, viabilidade executiva e existência de mão de obra 

especializada para execução da solução mais apta à situação. Por sua vez, as fundações devem 
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ser projetadas e executadas de maneira que atendam as condições de segurança, funcionalidade 

e durabilidade, quando submetidas ao carregamento de serviço (MIRANDA, 2015). 

Em conformidade com as formas de transferência das cargas provenientes da estrutura 

ao solo, as fundações podem ser classificadas como diretas ou indiretas. 

 

2.2.1 Fundações Diretas 

 

As fundações diretas apoiam-se logo abaixo da infraestrutura, e tem por característica 

transmitir a carga ao solo por meio de esforços distribuídos perante sua base. A utilização dessa 

classe de fundações é realizada quando a camada estável do solo está próxima à superfície.  

Segundo a ABMS e ABEF (1998), as fundações diretas podem ser executadas das 

seguintes formas: 

 

Bloco — elemento de fundação de concreto simples, dimensionado de maneira que as 

tensões de tração nele produzidas possam ser resistidas pelo concreto, sem 

necessidade de armadura; 

Sapata — elemento de fundação de concreto armado, de altura menor que o bloco, 

utilizando armadura para resistir aos esforços de tração; 

Viga de fundação — elemento de fundação que recebe pilares alinhados, geralmente 

de concreto armado; pode ter seção transversal, tipo bloco (sem armadura transversal), 

quando são frequentemente chamadas de baldrames, ou tipo sapata, armadas; 

Grelha — elemento de fundação constituído por um conjunto de vigas que se cruzam 

nos pilares; 

Sapata associada — elemento de fundação que recebe parle dos pilares da obra, o que 

a difere do radier, sendo que estes pilares não são alinhados, o que a difere da viga de 

fundação; 

Radier — elemento de fundação que recebe todos os pilares da obra. 

 

A fundação direta é uma opção muito interessante quando no ponto de vista técnico é 

viável, pois para executá-la, não se faz necessária a utilização de equipamentos especiais, 

bastando apenas a mão de obra comum de pedreiros, serventes, carpinteiros e ferreiros para sua 

execução, fato esse que diminui o seu custo (JOPPERT JÚNIOR, 2007). 
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Figura 3 - Elementos de fundações diretas 

 

Fonte: Velloso e Lopes (2010, p. 12, apud CARNEIRO, 2018).  

 

2.2.2 Fundações Indiretas 

 

As fundações indiretas são profundas, onde o objetivo é transmitir os esforços 

originados pela estrutura até as camadas mais sondas do solo (PEREIRA, 2013). 

Diferentemente das fundações superficiais, seu comprimento tem maior importância do que a 

seção transversal, geralmente são empregadas em edificações de grande porte ou em casos em 

que o solo residual apresenta deficiências mecânicas. 

Podem ser executadas de três formas diferentes, de acordo com a necessidade a suprir, 

descritas pela ABMS e ABEF (1998) como: 

 

Estaca — elemento de fundação profunda executado com auxílio de ferramentas ou 

equipamentos, execução esta que pode ser por cravação a percussão, prensagem, 

vibração ou por escavação, ou, ainda, de forma mista, envolvendo mais de um destes 

processos; 

Tubulão — elemento de fundação profunda de forma cilíndrica, em que, pelo menos 

na sua fase final de execução, há a descida de operário (o tubulão não difere da estaca 

por suas dimensões, mas pelo processo executivo, que envolve a descida de operário); 

Caixão — elemento de fundação profunda de forma prismática, concretado na 

superfície e instalado por escavação interna. 
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As fundações profundas são utilizadas quando são apresentadas razões técnicas e 

econômicas a seu favor, ou seja, quando as fundações diretas não atendem a taxa admissível do 

terreno ou ficam sujeitas a recalque (MIRANDA, 2015). 

 

Figura 4 - Elementos de fundações indiretas 

 

Fonte: Medina Engenharia (2019). 

 

2.2.3 Principais tipos de estacas 

 

Estacas são um elemento de fundações profundas, executados integralmente por 

equipamentos e ferramentas, sem a presença de pessoas no interior do subsolo, Marangon 

(2020). No Brasil, as estacas mais utilizadas são classificadas em dois tipos: estacas de 

deslocamento e estacas escavadas. 

 

2.2.3.1 Estacas de Deslocamento 

 

As estacas de deslocamento são aquelas que são inseridas no terreno sem retirada do 

solo, mais com um deslocamento vertical e lateral dele (ALVES; LOPES, 2004).  

Fazem parte do grupo de estacas de deslocamento os seguintes tipos: estaca pré-moldada 

de concreto, estaca metálica, estaca de madeira e estaca tipo Franki. 

 

2.2.3.2 Estacas Escavadas 

 

Estacas escavadas são executadas in loco, por meio de perfuração do solo, geralmente, 

através de trados mecânicos, onde necessitam da retirada do material escavado, fazendo, assim, 
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com que o mesmo perca a sua compressão natural e, consequentemente, diminua sua 

resistência.  

Se encaixam neste grupo: estacas tipo broca, Strauss, trado rotativo, hélice contínua e 

estacas raiz. 

 

2.3 PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS 

 

Planejar uma obra é um dos principais fatores para o sucesso de um empreendimento, 

pois permite ao gestor um alto grau de concepção das características do mesmo, proporcionando 

uma série de benefícios que tornam o gerenciamento da obra mais eficiente.  

Para Mattos (2010, p. 49),  

 

O planejamento de uma obra segue passos bem definidos. É quase uma receita de 

bolo. Em cada passo, coletam-se elementos dos passos anteriores e a eles se agrega 

algo. O trabalho de elaboração progressiva é bastante lógico. Para fazer a reforma de 

um casarão ou construir uma usina hidrelétrica, obras que têm feições distintas quanto 

ao tipo de construção, prazos, quantidade de recursos e complexidade, é obedecido o 

mesmo roteiro. 

 

O passo inicial do planejamento é a identificação das atividades a serem desenvolvidas, 

sendo assim, é feito um processo de decomposição da obra, subdividindo-a por etapas 

construtivas. Feita a identificação, é determinado o tempo de duração para execução de cada 

atividade. A duração depende da quantidade de serviço, da produtividade da equipe e da 

quantidade de recursos alocados (MATTOS, 2010). 

Com a determinação da duração, é estabelecida, então, a precedência das atividades. A 

precedência nada mais é do que a sequência lógica de funcionamento das atividades, a ordem 

em que elas funcionam e a dependência uma das outras para a sua execução. A montagem 

correta das interdependências das atividades e suas durações são o ponto alto do planejamento. 

Tendo a sequência das atividades, assim como as suas interligações e durações 

definidas, pode-se então dar início a montagem de um cronograma. O cronograma possibilita 

ao gestor antecipar as suas ações com relação às etapas futuras da obra, por exemplo, em 

realocações de equipamentos e equipes, disponibilidade de materiais etc. Além disso, o 

cronograma proporciona ao gestor, de forma física, o progresso periódico das atividades da 

obra. 

Ainda, segundo Mattos (2010, p. 285), 
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O planejamento de uma obra não se esgota na preparação do cronograma inicial. É 

preciso monitorar o avanço das atividades e averiguar se o cronograma é obedecido 

ou se há variação entre o que foi previsto e o que vem sendo realizado no campo. 

De nada vale planejar uma obra com critério e boa técnica se o planejamento for 

desprovido do acompanhamento, pois o construtor precisa comparar 

permanentemente o previsto com o realizado para saber se sua pretensão inicial de 

prazos está sob controle ou se são necessárias medidas corretivas. 

 

É comum a aparição de problemas no dia a dia do canteiro de obras, como alterações de 

projeto, alterações de prazos de execução, baixa produtividade de equipes. Tais problemas 

podem ser solucionados com medidas corretivas quando a execução é acompanhada de perto 

pelo construtor. 

O planejamento de uma obra só funciona se seu gerenciamento for realizado de forma 

correta e eficaz, sendo assim, tem caráter indispensável o acompanhamento e análise de todas 

as etapas construtivas, pelo gestor ou responsável técnico. 

 

2.3.1 Ferramentas de gerenciamento de obras 

 

2.3.1.1 Curva S 

 

A curva S é uma ferramenta para gerenciar obras muito atualizadas, que permite a 

administração e acompanhamento de projetos. Sua representação gráfica proporciona ao gestor 

um contraste entre o desenvolvimento real da obra e o que foi planejado (PROJETO 

ENGENHEIRO, 2020). A ferramenta ainda permite que o responsável técnico tenha uma visão 

geral com relação ao prazo de execução da obra, mostrando se ela está atrasada ou adiantada, 

por exemplo, também permite que sejam feitas simulações, traçando caminhos que tendem a 

ser seguidos de acordo com o fluxo da obra, o que, de forma prática, possibilita que o gestor 

faça uma intervenção, caso necessária, para manter a integridade da obra. 

Segundo Mattos, (2010, p. 258), “ao montar o planejamento de sua obra, o planejador 

obtém o cronograma e como decorrência, a curva S, seja ela de avanço físico ou monetário. 

Essa curva geralmente reflete o progresso lento-rápido-lento do projeto e, portanto, adquire seu 

aspecto sinuoso”. 

 

O termo, curva S, faz referência à distribuição de recursos e atividades na execução do 

projeto, sendo que no início apresentam um nível baixo de consumo, após, conforme a obra 

caminha, esses níveis vão subindo e, futuramente, tornam a cair quando a obra se aproxima do 
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fim. Tais ações fazem com que a representação gráfica deste processo tenha semelhança com a 

letra S. 

 

Figura 5 - Representação gráfica que faz referência a "Curva S" 

 

Fonte: Projeto Engenheiro (2020). 

 

2.3.1.2 Cronograma de Gannt 

 

O cronograma de Gannt foi criado no século XX, pelo norte americano Henry Gannt, 

com a finalidade de auxiliar os supervisores das indústrias a evitarem atrasos na produção 

industrial americana (LEÃO, 2021). 

Ainda, segundo o Blog Industrial Nomus (LEÃO, 2021), o diagrama é uma ferramenta 

que permite controlar o cronograma de um projeto, analisando os prazos de entregas e recursos 

disponíveis. De forma visual, é exibido um painel com as tarefas a serem executadas, 

relacionando-as com a precedência entre si, seu início, sua duração e a previsão de término. 

De acordo com Mattos (2010, p. 202), “o cronograma de Gantt constitui uma importante 

ferramenta de controle, porque é visualmente atraente, fácil de ser lido e apresenta de maneira 

simples e imediata a posição relativa das atividades ao longo do tempo”. 

Este cronograma proporciona ao usuário benefícios como: segmentar tarefas, distribuir 

responsabilidades, definir prazos de entrega e acompanhamento do desenvolvimento. Por ser 

uma ferramenta de fácil utilização, qualquer pessoa com um pouco de conhecimento pode usar 

o cronograma. 
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3 METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho, as pesquisas serão fundamentadas em literaturas 

clássicas, além de artigos, teses e dissertações, que permitam a síntese de uma análise 

qualitativa. 

A metodologia para este trabalho é apresentada através do fluxograma da figura 6. 

 

Figura 6 - Fluxograma da metodologia utilizada no trabalho 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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3.1 ETAPAS DA METODOLOGIA 

 

Determinação de obra modelo: com base em pesquisa de campo e análises 

bibliográficas, foi utilizada uma obra executada, que apresentou os resultados previstos em 

orçamento inicial, como obra modelo.  

Análise do orçamento base: será realizado um estudo comparativo entre o orçamento 

previsto e o orçamento executado, apontando os pontos convergentes e divergentes, assim como 

sugestões de utilização de gatilhos para otimização dos dois orçamentos. 

Planejamento proposto: será elaborado um estudo abordando o cronograma físico 

financeiro e suas inter-relações com as etapas construtivas da obra, apresentando a importância 

de um alinhamento entre essas etapas, para que se possa atingir os resultados esperados em 

orçamento. 

Curva A.B.C.: elaborar uma curva A.B.C. de forma individual para os dois métodos, 

apresentando os resultados encontrados relacionados aos custos, assim como os pontos de 

destaque e ineficiência no gerenciamento de ambas. 

Análise de resultados: fazer uma análise comparativa entre os resultados obtidos por 

meio da curva A.B.C. e, assim, apresentar qual método obteve melhor desempenho. 
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4 DISCUSSÕES E RESULTADOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O município de Tubarão está localizado ao sul do estado de Santa Catarina, ocupando 

área equivalente a 301,485 km² de delimitação política/territorial. Segundo dados do IBGE 

(ano), a população é de 106.422 habitantes, 9.187 a mais do que aponta o último censo 

levantado em 2010. Tem como principais atividades econômicas: comércio, serviços, 

agricultura, com destaque, também, para empresas do setor cerâmico (SANTA CATARINA, 

2021). 

A obra utilizada como objeto de estudo fica localizada ao sul do município, no bairro 

São Cristóvão, conforme apresenta a figura 7. 

 

Figura 7 - Localização do objeto de estudo 

 

Fonte: Google Maps (2021). 
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A edificação objeto deste estudo é um galpão industrial com, aproximadamente, 200 

metros quadrados, construído em alvenaria convencional, com blocos aparentes, no ano de 

2019, em um prazo de três meses. 

 

Figura 8 - Galpão finalizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

4.2 COMPARATIVO ENTRE ORÇAMENTO E EXECUÇÃO 

 

É comum, no meio da construção civil, a execução não ser compatível ao que foi 

previsto em orçamento quando abordado o tema, gestão financeira. Esta incompatibilidade está 

relacionada com a ausência de coerência entre o projeto básico e o projeto executivo, em um 

indicativo claro de falta de planejamento. Com objetivo de mostrar que é possível que execução 

e orçamento estejam alinhados, foram elaborados cronogramas detalhados comparando os 

valores de ambos, na construção de uma fundação. 

A obra determinada como modelo para o desenvolvimento deste comparativo conseguiu 

alcançar os resultados esperados no desenvolvimento do orçamento. 

Para apresentar esses dados, de forma quantitativa, foram desenvolvidas curvas ABC, 

comparando orçamento e execução. 
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Figura 9 - Dados Curva ABC orçamento 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Figura 10 - Representação gráfica Curva ABC orçamento 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).  

 

Nos dados apresentados, percebe-se que a mão de obra é o item principal do orçamento, 

consumindo cerca 58,41% dos recursos de toda a fundação, seguida da concretagem das 
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sapatas, com 11,21%. Fazendo uma analogia na representação gráfica da curva, consegue-se 

perceber que os itens citados acima movimentam 70% do valor total orçado. 

 

Figura 11 - Dados Curva ABC execução 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Figura 12 - Representação gráfica Curva ABC execução 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Nos dados da execução, percebe-se que a mão de obra continua sendo o principal item, 

com uma diminuição um tanto significativa da porcentagem, que caiu para 49,72%. No gráfico, 

a mão de obra e a concretagem das sapatas movimentaram os mesmos 70% dos recursos 

previstos em orçamento, sendo assim, logo nota-se que a execução das sapatas foi a etapa que 

mais consumiu recursos.  

  De modo geral, ao fazer uma analogia comparativa, percebe-se que o valor total da 

execução foi menor que o orçado, tendo assim então o valor de R$11.868,23 de lucro para a 

empresa. 

Para encontrar o caminho crítico desta obra modelo, foi desenvolvido um projeto com 

o planejamento de todas as ações da obra na etapa de fundação, dividida em 5 grupos, no 

software Project Libre. O objetivo dessa simulação é exemplificar a importância da elaboração 

de um planejamento e a manutenção do mesmo durante a execução, para que se possa alcançar 

os resultados previstos. 

As etapas do projeto foram divididas em:  

• Planejamento: compreende toda a parte preliminar de preparação para o início dos 

serviços, os projetos. 

• Preparação do canteiro de obras: compreende as ligações de água e energia provisórias, 

assim como a montagem de depósito de materiais e tapumes para o início dos serviços. 

• Locações de sapatas: compreende os serviços de terraplanagens e escavações, 

confecção de armaduras das sapatas, montagem e concretagem das mesmas. 

• Arranques: compreende a montagem das armaduras e, posteriormente, as formas para 

concretagem. 

• Baldrame: compreende a confecção das armaduras e montagem de formas, 

concretagem e impermeabilizações necessárias. 

Com as tarefas já distribuídas por etapas, o passo seguinte foi distinguir mão de obra e 

material. 

 



33 

 

Figura 13 - Distinção de tarefas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Conforme a figura acima, foram distintas a modalidade das tarefas para facilitar o 

cálculo do custo. 

A mão de obra tem seu custo calculado em horas de trabalho, sendo que um dia equivale 

a 8 horas trabalhadas. 

 

Figura 14 - Quadro de horas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Com o total de horas trabalhadas por etapas já calculadas, pode-se, então, calcular a 

duração em dias, das mesmas. 
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Figura 15 - Informações do Projeto 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Como mostra a figura acima, todas as tarefas foram organizadas com as respectivas 

durações em dias, assim como suas antecessoras, ou seja, as tarefas que dependem de outras 

para serem iniciadas. 

Com esses dados em mãos, conseguiu-se confeccionar o gráfico de Gantt, que de uma 

forma ilustrativa e esquemática, mostra a duração de cada serviço.  
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Figura 16 - Gráfico de Gantt. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Analisando o gráfico apresentado acima, consegue-se perceber que o caminho crítico da 

obra foi o projeto estrutural, pois teve a maior duração de todas as atividades e foi antecessor 

de várias outras, sendo então, a ação mais importante do projeto.  

Se por algum motivo ou situação aleatória, que pudesse vir a afetar o andamento do 

projeto, por exemplo, se um projetista tivesse que se ausentar das atividades por motivos de 

doença durante três dias, afetaria drasticamente a duração das atividades, pois atrasaria a 

confecção do projeto em mais de 50% de sua duração, já que a mesma dura 5 dias, sendo assim, 

as outras atividades posteriores seriam afetadas também, já que necessitam do projeto estrutural 

para serem iniciadas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo apresentar e comprovar a importância de um 

bom planejamento e a sua manutenção durante a execução de uma obra, além disso salientar 

que é indispensável a compatibilidade com o terreno na escolha correta do tipo de fundação. 

 Foi realizado um levantamento bibliográfico dos principais tipos de fundações 

executadas na região. Na obra modelo, utilizada para o desenvolvimento desta monografia, foi 

aplicada a fundação direta, mais especificamente o tipo sapatas, que são elementos de fundação 

em concreto armado para resistir a esforços de tração.  

Como mostra a figura 11, as sapatas foram a etapa da fundação que mais consumiu 

recursos na execução. 

São múltiplos os fatores que influenciam nas alterações orçamentárias, sendo os mais 

comuns em fundações: orçamentação mal elaborada, escolha de tipo de fundação inapropriado 

ao solo residual, falta de investigação geotécnica, falta de planejamento e mão de obra 

desqualificada. 

Uma orçamentação mal elaborada carece de várias informações que atrapalham 

diretamente na execução, fazendo com que as metas estabelecidas não consigam ser alcançadas, 

além de resultar em erros na quantificação de serviços e materiais que, certamente, trarão 

prejuízos. 

Para que se escolha o tipo de fundação ideal, para o tipo de solo residual, é indispensável 

que seja feita a investigação geotécnica. Esse procedimento auxilia na escolha e no 

dimensionamento da fundação, evitando gastos desnecessários por superdimensionamento. 

A montagem de um planejamento é de extrema importância para o sucesso do 

empreendimento, pois ele permite ao gestor que priorize e antecipe seus passos, cumpra seus 

prazos e objetivos. É importante, também, que a equipe de mão de obra seja qualificada, pois 

evita futuras patologias por conta de má execução na obra, além de atrasos e retrabalhos. 

Para manter a execução da obra organizada e dentro do orçamento é indispensável a 

utilização de softwares de planejamento. Além de permitir ao gestor que antecipe seus passos, 

consegue também ajudar a manter o controle financeiro, otimizando gastos e consequentemente 

aumentando seus lucros. 

A obra modelo exemplifica isso, onde a partir de um planejamento bem-feito e 

controlado através do diagrama de Gantt e das curvas S, os resultados esperados foram 

superados. 
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