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1. INTRODUÇÃO  

Este memorial tem por objetivo descrever o modelo de fundações empregados 

na construção de um prédio em alvenaria. 

O Projeto de fundações obedece as seguintes normas; 

NBR-6118 -Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado;  

NBR-6122 -Projeto e Execução de Fundações;  

NBR 6120 -Cargas para o cálculo de estruturas de edificações – Procedimento;  

NBR 6123 -Forças devidas ao vento em edificações – Procedimento;  

NBR 7480 -Barras e fios de aço destinados a armaduras de concreto armado;  

NBR 8681 -Ações e segurança nas estruturas – Procedimento;  

NBR 8953 -Concreto para fins estruturais – Classificação por grupos de 

resistência;  

NBR 14931 – Execução de estruturas de concreto – Procedimento. 

 

 

 



2. DESCRIÇÃO DAS FUNDAÇÕES  

Para construção da obra acima citada, optou-se pela fundação do tipo sapata. 

De acordo com as cargas atuantes e com as condições geotécnicas locais, as 

quais indicam os valores de NSPT com nível d’àgua. Conforme relatório de 

sondagem em anexo.  

2.1 METODOLOGIA  

2.1.1 Sapatas 

Em relação às sapatas, tem-se a seguinte metodologia executiva:  

1) Locação das sapatas deverá ser executada conforme planta F1 do projeto de 

Fundações e de acordo com o projeto Arquitetônico tendo o seu ponto de 

referencia determinado pelo proprietário. 

2)serão executadas 33 sapatas conforme projeto específico 

3) A profundidade das sapatas é de no mínimo 1,50m 

4) O concreto utilizado é de Fck 30Mpa;  

5) O volume de concreto das sapatas é de 28m3 

6) deverá ser executado uma cama de concreto magro com espessura de 

5,00cm no fundo de cada sapata. 

7) As formas a ser utilizadas deverão ser de madeira compensadas ou taboas 

de madeira com ausência de imperfeições ou nós.  A área de formas é de 

103,78m2, que poderá ser dividida e reutilizada conforme a capacidade de 

produção. 

8) A armadura deverá ser executada conforme planta F2 do projeto de fundações 

com cobertura  de 3cm de cada lado conforme norma específica. 

9) A desforma deverá obedecer as normas específicas nunca menor do que 21 

dias para que o concreto obtenha boa resistência. 

 



OBSERVAÇÃO: 

ESTE MEMORIAL DESCRITIVO FAZ PARTE INTEGRANTE DO PROJETO 
NÃO PODENDO SER SEPARADO DO MESMO EM HIPÓTESE ALGUMA. É 
OBRIGATÓRIO QUE ESTE MEMORIAL SEJA ENVIADO A OBRA JUNTO 
COM AS PLANTAS DO PROJETO. 

 

 

Responsável Técnico. 
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