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10. FUNDAÇÕES 

10.1. CONDIÇÕES GERAIS 
O projeto de fundações deverá apoiar-se no levantamento de dados e informações pertinentes ao 
sistema, como: 

• Resultado das investigações geotécnicas com planta de locação e altimetria dos furos de 
sondagem, a fim de determinar os parâmetros e critérios de projeto através de uma 
perfeita caracterização das camadas de solo que receberão as cargas da fundação. O 
programa de investigações geotécnicas deverá ser elaborado pela CONTRATADA e será 
submetido à aprovação da Contratante; 

• Levantamento topográfico e projeto de terraplenagem da área a edificar; 

• A interferência do N.A. na escolha do tipo de fundação; 

• Nos casos em que for necessário o rebaixamento do N.A. para a realização dos serviços 
de escavação relacionados a execução de uma fundação, deverá ser realizado um estudo 
referente aos impactos que poderão ocorrer no entorno do local da obra em questão; 

• Projeto da estrutura contendo a locação dos eixos dos pilares com as respectivas cargas 
atuantes previstas para a fundação (mapa de cargas); 

• Levantamento das edificações adjacentes e, em caso de eventual interferência com o 
empreendimento contemplado, verificação da estabilidade das construções vizinhas no 
seu aspecto de segurança, em função das condições de execução das fundações e 
escavações propostas, caso necessário, baseada em prospecções ou poços de visita; 

• As características dos equipamentos a serem empregados na execução da fundação 
proposta, quando de maior porte, verificando as condições de acessibilidade no local da 
obra e o espaço necessário em canteiro para a realização de manobras. 

10.2. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
Deverão ser observadas as seguintes condições específicas: 

• Para calcular os esforços nas fundações, além dos fornecidos pelo projeto de estrutura, 
dever-se-á levar em conta as variações de pressões decorrentes da execução eventual de 
aterros, reaterros, escavações e variações do nível d’água, bem como os diferentes 
carregamentos durante as fases de execução dos serviços e obras; 

• Em qualquer caso, os efeitos favoráveis à estabilidade decorrentes de empuxos de terra 
ou de água somente deverão ser considerados quando for possível garantir a sua atuação 
contínua e permanente; 

• Será vedada qualquer redução de cargas em decorrência de efeito de subpressão; 

• As escavações necessárias à execução das fundações, bem como as que se destinam a 
obras permanentes, deverão ser analisadas quanto à estabilidade dos seus taludes. Será 
dispensável o estudo de estabilidade para escavações com alturas inferiores a 1,50 
metros, desde que o solo apresente coesão e o nível d’água do terreno se encontre abaixo 
desta profundidade; 

• Em função das cargas aplicadas, tipo de fundação, comprimento e características 
geotécnicas do solo de fundação, deverão ser determinados os recalques totais, 
diferenciais e distorções angulares, e comparados com os admissíveis fornecidos pelo 
projeto da estrutura; 

• Poderá ser solicitada pela Contratante à CONTRATADA a execução de investigações 
geológicas e geotécnicas adicionais sempre que o vulto da obra exigir ou, em qualquer 
etapa de elaboração do projeto, forem constatadas divergências ou incoerências entre os 
dados disponíveis, de tal forma que as dúvidas fiquem completamente esclarecidas; 
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• Sempre que necessário, deverá ser solicitada a execução de investigações geotécnicas 
adicionais, de modo a melhor caracterizar o solo da fundação; 

• Em caso de impossibilidade de execução da fundação proposta no projeto em função de 
inconsistência entre a sondagem apresentada e a geologia local ou presença de lençol 
freático, quando da execução da obra, deverá ser feita revisão do projeto com ônus para a 
CONTRATADA; 

• Quando necessário deverá ser indicado, em projeto, a execução de prova de carga 
(preferencialmente não destrutiva) para os elementos de fundação, conforme prescrição 
normativa vigente, identificando quais são estes elementos a ensaiar e as cargas 
desejáveis; 

• Quando necessário deverá ser indicado, em projeto, a execução de prova de carga sobre 
o terreno conforme prescrição normativa vigente; 

• Poderá ser solicitado, em projeto, o monitoramento das obras com instrumentação para 
avaliação do desempenho. 

10.3. ETAPAS DE PROJETO 

10.3.1. Projeto básico 
Consiste na concepção, dimensionamento e estudo de viabilidade técnica e econômica das 
fundações, comparando com as diversas soluções alternativas. Os parâmetros e critérios de 
comparação deverão ter por objetivo selecionar a melhor solução para a Contratante, 
considerando os aspectos de economia, facilidades de execução, análise de interferências no 
local, recursos disponíveis, segurança, funcionalidade e adequação da estrutura ao uso e outros 
fatores específicos, bem como permitir a previsão dos custos de execução. 

Apresentação: 

• Projeto contemplando locação e forma das fundações, plotado em papel sulfite; 

• O formato e número de pranchas serão definidos pelo supervisor; 

• Escala igual ou superior a 1:100, devendo esta ser acordada previamente com o 
supervisor; 

• Cópia digital do arquivo CAD (extensão DWG ou DXF), a critério da supervisão, em versão 
atualizada; 

• Selo devidamente preenchido, conforme padrão fornecido pela CONTRATANTE; 

• Quantitativos e orçamento – cópia impressa e arquivo digital; 

• Memorial descritivo contendo a descrição dos serviços executados, das alternativas de 
soluções possíveis para a obra e a alternativa selecionada pelo projetista, todas 
acompanhadas de justificativas técnicas e econômicas de sua escolha, resultados das 
sondagens, análise dos resultados e soluções geotécnicas recomendadas. 

O projeto básico deverá estar compatibilizado com os projetos de estrutura, arquitetura, 
terraplenagem e demais projetos. 

10.3.2. Projeto Executivo 
Consiste no detalhamento completo das fundações concebidas e dimensionadas na etapa 
anterior. Deverá conter, de forma clara e precisa, todos os detalhes construtivos e metodologia 
executiva necessários à perfeita execução das fundações. 

O Projeto Executivo deverá ser desenvolvido indicando todos os elementos e informações 
pertinentes, ou seja, deverá constar da locação, forma e armação das fundações, cotas, 
dimensões, níveis e todas as informações necessárias à sua execução. 
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Apresentação: 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

• Projeto plotado em papel sulfite, formato A1, escala 1:50, ou a critério da supervisão; 

• Cópia digital do arquivo CAD (extensão .DWG ou DXF), a critério da supervisão, em 
versão atualizada; 

• Selo devidamente preenchido, conforme padrão fornecido pela CONTRATANTE; 

• Quantitativos e orçamento detalhado – cópia impressa e arquivo digital; 

• Relatório técnico e memorial de cálculo, conforme Condições Gerais e Específicas de 
Projeto descritas acima (itens 10.1 e 10.2), onde deverão ser apresentados: descrição das 
soluções, justificativas técnicas dos dimensionamentos, tensões e cargas admissíveis, 
cálculo estimativo dos recalques totais, diferenciais e distorções angulares e comparação 
com os valores admissíveis, considerações sobre o comportamento das fundações ao 
longo do tempo e eventuais riscos de danos em edificações vizinhas, quantitativos de 
concreto, forma e armação, a sequência executiva obrigatória (se for requerida pelo 
esquema estrutural), metodologia executiva sucinta, características e disponibilidades dos 
equipamentos a serem utilizados. 

Identificar/indicar: 

Os seguintes tópicos deverão ser observados durante o desenvolvimento do projeto de 
infraestrutura ou fundações: 

• A numeração dos tubulões, estacas e sapatas será feita em planta, de forma sequencial, 
da esquerda para a direita e de cima para baixo, a partir do canto superior esquerdo do 
formato, com a indicação, em quadro próprio, da carga de trabalho de cada um deles; 

• Planta de locação e forma das estacas, tubulões ou sapatas, com os detalhes construtivos 
e armações específicas, em escala adequada; 

• Detalhamento das interferências que o tipo e a locação das fundações possam provocar 
nas instalações prediais e nas construções vizinhas; 

• Constar, em nota, na planta de locação da fundação, o número do relatório, nome da 
empresa e profissional responsável pela elaboração do Boletim de Sondagem; é desejável, 
também, a locação dos furos de sondagem; 

• Cotas de arrasamento das sapatas, estacas ou tubulões, e profundidade estimada desses 
elementos; 

• Detalhamento dos blocos de coroamento ou das sapatas isoladas e das vigas de 
cintamento ou de equilíbrio, com suas respectivas cotas altimétricas, apresentando 
registros dos níveis em função da referência de nível (RN) do projeto de arquitetura; 

• Indicação da metodologia executiva, quando assim sugerir a terraplenagem, contenção e o 
esquema estrutural; 

• Para os elementos de fundação constituídos por concreto simples ou armado, indicar o fck 
destes; 

• Para os elementos de fundação constituídos por concreto armado, indicar o cobrimento da 
armação destes; 

• Apresentar a listagem de ferros em cada formato de armações, constando o seu tipo, o 
seu diâmetro, a sua quantidade e os seus comprimentos unitários e totais, com numeração 
sequencial começando do n.º 1, além do quadro resumo de ferragem; 

• Previsão de passagens hidráulicas e elétricas em vigas baldrames e lajes em radier; 
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• No caso de projeto de implantação da tipologia de edificação padrão, a CONTRATADA 
será responsável pela elaboração do projeto da fundação, que dependerá das 
características particulares do terreno onde será implantada a obra. Caso seja necessária 
alguma adaptação na mesoestrutura da tipologia (como, por exemplo, a adaptação dos 
blocos de coroamento), esta será feita pela CONTRATADA. 

a) Fundações diretas 

• Será imprescindível a indicação da tensão admissível no terreno e cota de assentamento 
das fundações; 

• Na determinação da tensão admissível, deverão ser considerados fatores como: a 
profundidade da fundação; a dimensão dos elementos de fundação; as características 
geotécnicas do solo de fundação; a posição do lençol freático; a modificação das 
características do terreno por efeito de infiltração; a rigidez da estrutura; 

• A tensão admissível e recalque deverão ser determinadas através de uma das teorias da 
Mecânica dos Solos, de utilização consagrada e perfeitamente aplicável à área de 
implantação da edificação. Será admitida a utilização de correlações empíricas regionais; 

• Em qualquer fundação sobre rocha, a fixação da tensão admissível deverá levar em conta 
a continuidade da rocha, sua inclinação e a influência da atitude da rocha sobre sua 
estabilidade. No caso de assentamento da fundação em superfície rochosa inclinada, 
deverão ser previstas medidas que impeçam o deslizamento (chumbamentos, 
escalonamentos, tirantes e outras); 

• Fundação direta sobre solos arenosos fofos, solos argilosos moles, solos siltosos fofos e 
aterros executados sem controle de compactação somente poderá ser admitida após 
criterioso estudo com base nos resultados das investigações geotécnicas, compreendendo 
o cálculo da capacidade de carga e a análise da repercussão dos recalques sobre o 
comportamento da estrutura; 

• No caso de solos expansivos, a tensão admissível deverá levar em conta a pressão de 
expansão; 

• No caso de solos colapsíveis, deverão ser levados em consideração os recalques 
originados de modificações que possam ocorrer no terreno por efeito de saturação; 

• Indicar no projeto as características de compactação de eventuais aterros e reaterros 
controlados; 

• Informar em notas que as sapatas em cotas mais baixas deverão ser executadas primeiro. 
Observar o desnível entre sapatas próximas como indicado na norma. 

b) Fundações Profundas 

• O comprimento estimado para as estacas e tubulões deverá ser determinado de acordo 
com uma das teorias desenvolvidas pela Mecânica dos Solos, de utilização consagrada e 
perfeitamente aplicável à teoria de implantação da obra; 

• Na determinação da carga admissível sobre uma estaca ou tubulão deverão ser levadas 
em consideração todas as condições citadas anteriormente, o “efeito de grupo” e o 
acréscimo de carga induzido por “atrito negativo”, quando for o caso; 

• Os espaçamentos entre os centros de estacas vizinhas e centros de tubulões adjacentes, 
bem como o recalque estimado, deverão seguir embasados por bibliografia consagrada; 

• Quando as estacas ou tubulões estiverem sujeitos a esforços horizontais ou momentos 
fletores, deverá ser verificada a sua segurança à ruptura e determinadas as deformações 
horizontais, comparando-as com as admissíveis; 

• Para as estacas cravadas deverá ser realizada uma estimativa das negas previstas, 
indicando-se os parâmetros considerados no dimensionamento para definição da energia 
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de cravação, tais como peso do martelo, altura de queda, eficiência do equipamento, 
perdas e a teoria de cálculo empregada; 

• Para as estacas cravadas, apresentar todos os detalhes executivos, como: emendas, 
proteção da cabeça, fretagem do topo, interface ou ancoragem nos blocos de coroamento 
(mesoestrutura) etc; 

• Nas estacas do tipo hélice-contínua, o monitoramento da perfuração e injeção do concreto 
é indispensável. Deve-se indicar, em notas, o traço e abatimento (slump) de concreto 
específico para estas estacas, bem como o período mínimo de cura; 

• Especificar tratamento para as estacas cravadas quando submetidas a ambiente de meio 
agressivo; 

• Para fundações profundas escavadas (inclusive para o caso de tubulões), indicar, quando 
necessário, o emprego de encamisamento do fuste ou do dispositivo, visando impedir o 
desmoronamento ou o estrangulamento da seção por deformação da parede do furo; 

• Indicação, em nota na planta de forma, da resistência característica, slump (abatimento) e 
consumo mínimo de cimento para o concreto das estacas escavadas e tubulões; 

• A carga admissível do ponto de vista geotécnico é diferente da carga admissível do ponto 
de vista estrutural. O projeto executivo de fundação deverá, assim, contemplar a carga 
geotécnica, que prevê a interação com o solo, e nunca a carga nominal das estacas 
(resistida pelo elemento estrutural). 

10.4. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES 
Os projetos de fundações deverão atender também às seguintes Normas e Práticas 
Complementares: 

ABNT NBR 6122 – Projeto e Execução de Fundações; 

ABNT NBR 6489 – Prova e Carga Direta sobre Terreno de Fundação; 

ABNT NBR 6502 – Rochas e Solos; 

ABNT NBR 8044 – Projeto Geotécnico; 

ABNT NBR 12131 - Estacas - Prova de carga estática - Método de ensaio; 

ABNT NBR 13208 – Estacas – ensaio de carregamento dinâmico. 
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