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14. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO  

14.1. CONDIÇÕES GERAIS 
O projeto de fundações e de estruturas de concreto deverão apoiar-se no levantamento de dados e 
informações, tais como: 

• Resultado de investigações geotécnicas, a fim de determinar os parâmetros e critérios do 
projeto, através de uma perfeita caracterização das camadas do solo que receberão as cargas 
da fundação; 

• Levantamento topográfico e projeto de terraplenagem da área;  

• Projeto geométrico e de drenagem básico, aprovado e conferido; 

• Levantamento das edificações adjacentes e, em caso de interferência com o empreendimento a 
ser implantado,  verificação da estabilidade das construções vizinhas durante a execução das 
obras; 

• Prospecções realizadas para verificação da estabilidade de construções vizinhas; 

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

Para efeito de dimensionamento das estruturas enterradas, os parâmetros do solo deverão ser 
determinados por um engenheiro civil especializado em geotecnia ou um engenheiro geólogo. 

Deverão ser adotados, preferencialmente, os elementos padronizados pela PBH, depois de analisada a 
situação do local de implantação, a sobrecarga de veículos adotada, altura de aterro e/ou outros 
parâmetros, e de acordo com a Supervisão. 

Os projetos de fundação e estruturas de concreto deverão estar totalmente compatibilizados com o 
projeto de arquitetura e demais projetos complementares e intervenientes em todas as suas etapas de 
elaboração, e deverão observar as seguintes diretrizes: 

• Fornecer os subsídios necessários para que as alternativas de projeto não venham a ser 
inviabilizadas técnica, econômica ou estaticamente, por fatores estruturais; 

• Na concepção da estrutura, escolher esquemas estruturais que conduzam a melhores 
resultados, tanto do ponto de vista técnico quanto econômico e funcional, adequando-os às 
condições da obra; 

• Fornecer o posicionamento e dimensões das peças estruturais que vierem a servir de 
condicionantes na definição das soluções de projeto; 

• Inteirar-se do projeto como um todo, estendendo a análise aos desenhos e especificações, e 
retirando os subsídios para o cálculo definitivo das ações atuantes na edificação; 

• Conhecer todas as instalações e utilidades a serem implantadas no empreendimento que sejam 
condicionantes na escolha e dimensionamento do sistema estrutural; 

• O projeto da superestrutura e de seus elementos isolados deverá obedecer aos critérios usuais 
da Teoria e Estabilidade  das Estruturas, considerando as características de resistência  e 
comportamento dos materiais empregados, com vistas ao trabalho das peças  em regime de 
serviço e com segurança adequada ao estado de ruína; 

• Para cálculo dos esforços nas fundações, além dos fornecidos pelo projeto da 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 
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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. Poderá ser 
dispensável o estudo de estabilidade para escavações com alturas inferiores a 1,50 metros, 
desde que o nível d’água do terreno se encontre abaixo desta profundidade, a critério da 
supervisão; 

• Em presença de aterro ou solos adensáveis, deverão ser estimados em projeto os recalques 
totais, diferenciais e distorções angulares, posteriormente comparados com os admissíveis pela 
normalização; 

• Poderá ser necessária a execução de investigações geológicas e geotécnicas, prospecções 
inspeções e cadastros de elementos existentes adicionais, sempre que o vulto da obra exigir ou 
em qualquer etapa de elaboração dos projetos, forem constatadas divergências ou incoerências 
entre os dados disponíveis, de tal forma que as dúvidas fiquem completamente esclarecidas; 

• 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 obra, deverá ser feita revisão do projeto com ônus pela CONTRATADA; 

• Quando necessário, conforme prescrição normativa vigente,deverá ser indicado em projeto 
prova de carga (preferencialmente não destrutiva) nas estacas e tubulões, identificando as 
estacas a ensaiar e as cargas desejáveis; 

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

• Quando diagnosticada a presença de lençol freático elevado em sondagem, recomendamos a 
instalação de piezômetro em pelo menos um furo, para monitoramento posterior da nível d`água 
e confirmação do mesmo quando da obra. 

Nenhuma solução será adotada ou aceita se não for previamente discutida com a Supervisão. 

14.2. PARÂMETROS 
14.2.1. Sobrecarga 
A sobrecarga será definida pelas características geométricas das vias, de acordo com sua classificação 
na Lei n.º 7166/96 – Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo, revisada pelas Lei n.º 8137/00 e 
Lei n.º 9.959/10, e pela ABNT:NBR 7188 - Carga móvel em ponte rodoviária e passarela de pedestre. 

14.2.2. Fissuração 
Para efeito da verificação do estado de fissuração do concreto, deve ser tomada, no máximo, uma 
abertura igual a 0,2 mm, conforme item 4.2.2 da ABNT:NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto – 
Procedimento. 

14.2.3. Coesão 
A coesão só poderá ser considerada nos cálculos se houver uma caracterização do seu valor através 
de estudo do solo. 

14.2.4. Cobrimento 
Serão adotados os cobrimentos mínimos das barras das armaduras previstos na ABNT NBR 6118, 
exceto para o seguinte caso: 

• Canal: 3,0 cm, exceto para a face interna da laje de fundo, que deverá ter 5,0 cm. 

14.2.5. Armaduras 
As armaduras serão especificadas e utilizadas conforme suas características: CA-50 ou CA-60, e 
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deverão estar corretamente identificadas e quantificadas. 

14.2.6. Especificação do Concreto nas Peças 
As especificações do concreto deverão ser  acordadas com a Supervisão. 

 Algumas estruturas padrão SUDECAP poderão ter sua especificação alterada pela Supervisão. 

Serão adotados alguns valores mínimos: 

• fck ≥ 9 MPA – execução de lastro de concreto simples; 

• fck  ≥ 18 MPA – execução de fundações, caixas, canaletas e muros de contenção; 

• fck ≥ 20 MPA – execução de paredes e lajes de tampas das galerias;  

• fck ≥ 25 MPA – execução da laje de fundo das galerias. 

14.3. APRESENTAÇÃO 
14.3.1. Escala 
As escalas dos desenhos de estrutura deverão ser acordados com a SURPERVISÃO, antes de sua 
apresentação. 

14.3.2. Formas 
Os desenhos de formas constam de plantas, cortes e elevações de todas as peças de estrutura, 
necessárias ao perfeito conhecimento de sua forma e de suas dimensões. 

As principais notas são: a unidade de medida, a especificação do concreto, a sobrecarga utilizada, a, 
tensão considerada para o solo, etapas de concretagem e quantitativos (no mínimo volume dos tipos de 
concreto e área de formas). 

14.3.3. Armação 
Todos os desenhos de armadura deverão ter a indicação do cobrimento das barras. 

Deverá ser indicado nos desenhos o comprimento do trecho de traspasse das barras (quando houver 
necessidade). 

As principais notas serão: a unidade de medida, a especificação do concreto, especificação do aço, o 
cobrimento mínimo e a quantificação através do quadro resumo de aço. 

14.3.4. Memória 
A memória deverá conter a descrição da solução adotada, a justificativa técnica dos dimensionamentos, 
tensões e cargas admissíveis e a planilha de quantitativos. 

Se for requerido pelo esquema estrutural adotado, deverá ser descrita a sequência executiva obrigatória 
e a metodologia, além das características e disponibilidades dos equipamentos a serem utilizados. 

14.3.5. Referências 
Em todos os desenhos deverão ser indicados os projetos utilizados para o desenvolvimento dos 
mesmos. Nos casos de formas, deverão ser indicados, como referência os desenhos dos projetos 
geométrico, terraplenagem, canalização, boletins de sondagens e projeto padrão SUDECAP (se 
adotado). 

Nos desenhos de armação deverão ser indicados como referência apenas os desenhos de formas 
respectivos. 

A indicação dos desenhos de referência deverá ser feita pela numeração PBH. 
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14.4. ESTRUTURAS DE CONCRETO 
14.4.1. Etapas de projeto 
14.4.1.1. Anteprojeto 
Consiste na concepção e no estudo de viabilidade técnica e econômica das fundações e da estrutura, 
comparando as diversas soluções alternativas. Os parâmetros e critérios de comparação deverão ter 
por objetivo selecionar a melhor solução para o CONTRATANTE, considerando os aspectos de 
economia, facilidade de execução, recursos disponíveis, segurança, funcionalidade e adequação da 
estrutura ao uso e outros fatores específicos. 

Nesta etapa serão delineadas todos os serviços necessários à execução das estruturas, em 
atendimento às normas e ao Caderno de Encargos da SUDECAP. 

Deverão estar graficamente representados: 

• Incorporação da técnica construtiva, do sistema estrutural e dos sistemas de instalações 
adotados, devidamente compatibilizados; 

• Planta, em escala adequada, apresentando a solução a ser adotada, com as indicações das 
características principais das fundações; 

• Desenhos unifilares de todos os pavimentos, indicando as dimensões das peças estruturais que 
vierem a condicionar o Projeto Básico de arquitetura; 

• Relatório justificativo, conforme Prática Geral de Projeto, onde deverá ser apresentado o estudo 
comparativo das opções estruturais com a justificativa técnica e econômica da alternativa eleita, 
incluindo o eventual programa de investigações geotécnicas adicionais. 

O Anteprojeto deverá estar compatibilizado com os projetos de arquitetura, terraplanagem e demais 
projetos complementares. 

Apresentação: 
Serão definidos pelo supervisor: formato, número de pranchas e o tipo de apresentação; 

Escala igual ou superior a 1:100; 

Quantitativos e orçamento preliminar. 

14.4.1.2. Projeto Básico 
Consiste no pré-dimensionamento da solução aprovada no Anteprojeto, baseada nos estudos e 
pesquisas programadas na etapa anterior, de forma a permitir a previsão dos custos de execução com o 
grau de precisão acordado com o CONTRATANTE. 

O Projeto Básico deverá estar compatibilizado com os projetos de arquitetura e demais 
complementares. 

Deverão estar graficamente representados: 

• Plantas de locação e formas de fundação; 

• Formas de todos os pavimentos, incluindo dimensões principais, locações, níveis e contraflexas; 

• Detalhes de armaduras especiais; 

• Especificações técnicas de materiais e serviços. 

 

Apresentação: 

• Projeto plotado em papel sulfite, formato e número de pranchas serão definidos pelo supervisor, 
Escala igual ou superior a 1:100; 

• Cópia digital em software AutoCAD, versão atualizada e extensão .dwg; 

• Carimbo devidamente preenchido, conforme PADRÃO PBH; 
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• Relatório técnico, 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, consumo de concreto por pavimento, previsão de consumo de aço por 
pavimento, consumo de formas por pavimento e a sequência executiva obrigatória, se for 
requerida pelo esquema estrutural, metodologia executiva sucinta, características e 
disponibilidades dos equipamentos a serem utilizados; 

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

14.4.1.3. Projeto Executivo 
Consiste no detalhamento completo das estruturas concebidas e dimensionadas nas etapas anteriores. 
Deverá conter,de forma clara e precisa, todos os detalhes construtivos necessários à perfeita execução 
das fundações e estruturas. 

O projeto estrutural deverá ser desenvolvido indicando toda a estrutura em concreto, ou seja, deverá 
constar da forma e armação das lajes, pilares e vigas, com cortes nos dois sentidos, cotas, dimensões, 
níveis e todos os detalhes necessários à sua execução. 

Identificar / indicar: 

Os seguintes tópicos deverão ser observados durante o desenvolvimento do projeto estrutural: 

• A escala a ser usada deverá ser acertada com a supervisão, de maneira que o projeto fique 
legível e claro, sem comprometer a facilidade de sua execução. Posteriormente poderá ser 
solicitada alteração de escala, dependendo do grau de complexidade do desenho; 

• A numeração dos elementos estruturais 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; quando 
existirem pilares que nasçam em diferentes pavimentos, estes deverão ser numerados em 
sequência, considerando a projeção de todos os pavimentos; 

• Planta de locação das estacas, tubulões ou sapatas, com os detalhes construtivos e armações 
específicas; numeração das estacas e tubulões com a indicação, em quadro específico, da 
carga de trabalho de cada um deles; 

• Verificar as 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 e nome da empresa 
responsável pela elaboração do Boletim de Sondagem; 

• Plantas das formas das fundações, em escala adequada; 

• Formas e armação das vigas de fundação, blocos ou sapatas em escala adequada; 

• Cotas de arrasamento das estacas ou tubulões;  

• Detalhamento dos blocos de coroamento ou das sapatas isoladas e das vigas de cintamento ou 
de equilíbrio, com suas respectivas cotas altimétricas; 

• Plantas de forma de todos os pavimentos, inclusive das escadas, elaboradas de maneira que o 
observador esteja sob a laje que está sendo representada, incluindo quadro com quantitativos 
de formas e volumes de todos os tipos de concreto utilizados; 

• Cortes e detalhes que se fizerem necessários ao correto entendimento da estrutura, inclusive 
caixa d'água e escada; 

• Indicação, por parcelas, de todos os carregamentos considerados em cada laje, inclusive cargas 
permanentes; 

• Indicação, em nota, da resistência característica do concreto e do aço, na planta de forma e na 
de armação além de outros detalhes importantes para serem colocados em nota para cada tipo 
de concreto utilizado no projeto como: fck min específico para cada peça estrutural; relação a/c 
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máxima; consumo mínimo de cimento; tipo e diâmetro máximo do agregado; aditivos e adições 
no concreto; slump e tolerância; módulo de elasticidade; classe de agressividade ambiental; tipo 
de cimento; nível de controle tecnológico; 

• Indicação do esquema executivo quando assim o sugerir o esquema estrutural; 

• Indicação e localização das contraflexas; 

• Detalhamento da armação de todas as peças do sistema estrutural; 

• Apresentar 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 N01, além do quadro resumo de ferragem; 

• Constar em notas, nos desenhos de armação ou na primeira prancha, todos os cobrimentos 
utilizados na proteção das armaduras de todas as peças estruturais; 

• Relatório técnico (memorial descritivo e de cálculo) explicitando todos os carregamentos em 
todas as peças e os critérios de cálculo adotados; 

• Análise da interferência dos elementos estruturais definidos com os projetos complementares; 

• As juntas de dilatação deverão ser claramente indicadas e detalhadas nos desenhos de forma, 
com referência para as pranchas de detalhes, compatibilizados com os detalhes de arquitetura; 

• Os elementos como rufos de concreto e rodapés para embutimento de impermeabilização, 
pingadeiras em vigas e outros arremates devidamente detalhados, compatibilizados com o 
projeto de arquitetura; 

• Deverá ser verificada a necessidade de enrijecimento das platibandas e empenas; 

• As plantas de forma que identificam os vários níveis de edificação, desde as fundações até a 
cobertura, deverão apresentar registros dos níveis em função da referência de nível (RN), do 
projeto de arquitetura; 

• Previsão de passagens hidráulicas e elétricas em elementos estruturais, conforme permissão da 
norma. vigas, lajes e em alguns casos específicos nos pilares. Recomenda-se que o centro da 
abertura esteja o mais próximo possível do eixo da viga, e que se concentre e detalhe os 
estribos nas laterais das aberturas das vigas, calculados como armadura de suspensão; 

• No caso de projeto padrão, o projeto estrutural ficará restrito à superestrutura e às vigas de 
cintamento inferior e ao mapa de carga, uma vez que a escolha do tipo de fundação dependerá 
das características particulares de cada terreno onde será implantada a obra. Neste caso, a 
complementação do projeto, referente a sua infraestrutura, dependerá das conclusões dos 
estudos técnicos preliminares; 

• O projetista deverá indicar, em nota, o tipo e o tempo mínimo recomendado para a cura do 
concreto, bem como detalhar o plano de desforma e descimbramento; 

• No caso de estruturas mistas, cujas vedações em alvenaria serão aproveitadas para resistir aos 
esforços de compressão transmitidos pelas lajes, empregar pilares de concreto armado visando 
o travamento de paredes de 1/2 ou de 1 tijolo, quando o seu comprimento total exceder a 6,00m 
ou a 8,00m respectivamente; 

• Nos serviços de recuperação de peças estruturais ou de tratamento de concreto aparente 
detalhar todo o procedimento a ser seguido e especificar os materiais a serem aplicados; 

• Planta de forma e armação da subestação, quando for o caso; 

• Para as obras viárias, a sobrecarga será definida pelas características geométricas das vias, de 
acordo com sua classificação na Lei n.º 7166/96 - Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do 
Solo, revisada pelas leis n.º 8137/00 e n.º 9959/10, e pela ABNT: NBR 7188; 

• Para as estruturas que desempenham a função de contenção (muros de arrimo, retangulões, 
canais abertos e fechados etc.), indicar no projeto os parâmetros do solo considerados para o 
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dimensionamento (peso específico, ângulo de atrito, coesão). A coesão somente poderá ser 
considerada nos cálculos se houver uma caracterização do seu valor através de estudo do solo; 

• Para o cobrimento das armações dos canais, deverão ser atendidas as prescrições da ABNT 
NBR 6118, garantindo-se um valor mínimo de 4,5 cm para a face interna (inferior) da laje de 
topo, para o caso de canais fechados, 5,0 cm para a face interna (superior) da laje de fundo e 
4,0 cm para as demais faces; 

• Para os canais fechados, indicar a altura máxima do aterro sobre a laje de topo, quando for o 
caso; 

• Efeitos particulares ou de 2ª ordem, devidos a excentricidades de esforços e a características 
reológicas dos materiais, deverão merecer análise especial; 

• No caso de elementos estruturais de grandes dimensões, implicando volume apreciável de 
concreto, o autor do projeto deverá prever plano adequado de concretagem. O plano de 
concretagem deverá incluir a forma de tratamento das juntas; 

• As armaduras principais deverão ter pontos de interrupção definidos de acordo com a ABNT: 
NBR 6118; 

• Quando a laje for provida de abertura, deverá ser previsto o reforço nas regiões próximas às 
suas extremidades, e o mesmo deverá ser detalhado cuidadosamente para o pleno 
entendimento na obra; 

• As armaduras longitudinais deverão ser espaçadas, de forma a assegurar concretagem 
eficiente. Assim, o projeto deverá prever espaços suficientes para a entrada de vibrador e evitar 
concentrações de barras de armadura, especialmente em regiões de emendas por traspasse; 
quando houver mais de uma camada de armadura, o espaçamento livre entre elas deverá ser 
especificado; 

• O projeto deverá prever, em vigas com alturas maiores que 60cm, as armaduras de pele, 
distribuídas nas faces laterais da zona tracionada; 

• No caso de apoios indiretos, deverá ser considerada a forma de introdução das cargas, 
dispondo das armaduras necessárias para assegurar a correta distribuição dos esforços no 
interior da peça. Estas armaduras deverão estar dispostas de forma a impedir a fissuração 
localizada. 

Apresentação: 

• Projeto plotado em papel sulfite, formato A1, escala 1:50, ou a critério da supervisão, conforme 
O.S. emitida, ou durante a verificação do projeto; 

• Cópia magnética digital em software AutoCAD versão atualizada e extensão. DWG; 

• Carimbo devidamente preenchido, conforme padrão fornecido pela CONTRATANTE. 

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

ABNT NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto – Procedimento. 

ABNT NBR 6122:2010 – Projeto e Execução de Fundações. 

ABNT NBR 6489:1984 – Prova de Carga Direta sobre Terreno de Fundação. 

ABNT NBR 7480:2007 – Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - 
Especificação 

ABNT NBR 7188:1984 – Carga móvel em ponte rodoviária e passarela de pedestre. 

ABNT NBR 7190:1997 - Projeto de Estruturas de Madeira 

ABNT NBR 7191:1982 - (NB 16) Execução de Desenho para obras de concreto Simples ou Armado. 
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ABNT NBR 8681:1903 – Ações e Segurança nas Estruturas – Procedimento. 

ABNT NBR 9062:2006 – Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Pré-Moldado. 

ABNT NBR 5419:2009 - Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas 

ABNT NBR 6120:2080 - Cargas para Cálculo de Estruturas de Edificações 

ABNT NBR 6122:2010 - Projeto e Execução de Fundações. 

ABNT NBR 6123:1990 - Forças devidas ao vento em edificações 

ABNT NBR 7242:1990 - Peça fundida de aço de alta resistência para fins estruturais 

ABNT NBR 7482:2008 - Fios de aço para concreto Protendido – Especificação 

ABNT NBR 7483:2008 - Cordoalhas de aço para concreto protendido - Especificação 

ABNT NBR 8800:2008 - Projeto e Execução de Estruturas de Aço de Edifícios (método dos estados 
limites) 

ABNT NBR 8953:2011 - Concreto para fins estruturais - Classificação pela massa específica, por grupos 
de resistência e consistência 

ABNT NBR 14432:2000 - Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações 

Procedimento 

ABNT NBR 15200:2004 - Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio - Procedimento 

ABNT NBR 1493:2004 - Execução de estruturas de concreto – Procedimento 
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