
 

 

INSTRUÇÃO TÉCNICA 02 – PROJETOS DE INFRAESTRUTURA : FUNDAÇÃO 

 

1. OBJETIVO 

1.1. Estas Instruções Normativas de Projeto apresentam os procedimentos, critérios e padrões a 
serem adotados para elaboração dos Projetos Estruturais de Fundações profundas a serem 
apresentados ao Departamento de Planejamento Físico e Projetos, da Universidade Federal 
de Minas Gerais.  

2.  CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO  

2.1. Todos os serviços referentes a projetos de edificações deverão ser realizados com rigorosa 
observância do Projeto de Arquitetura, respectivos detalhes e obediência às prescrições e 
exigências do corpo técnico do DPFP- Departamento de Planejamento Físico e Projetos, bem 
como às Normas e condições da legislação vigente, obedecidas às diretrizes de economia de 
energia, de redução de eventual impacto ambiental e sustentabilidade de acordo com a 
Instrução Normativa N°1 do ano de 2010.  

2.2. Os projetos deverão ser apresentados ao DPFP para análise, conforme condições e 
cronogramas de execução contidos no Edital de contratação, não sendo liberados sem o 
cumprimento dos itens constantes nestas instruções. Após análise dos projetos pelos 
técnicos, estes se julgarem necessário, poderão solicitar revisões e complementos ao 
mesmo. 

2.3. Os projetos somente serão liberados pelos técnicos se estiverem assinados e acompanhados 
das respectivas ARTs.  

2.4. Quando da elaboração de projetos especiais, deverão ser seguidas as normas específicas 
para os mesmos, a serem definidas no edital de contratação. O mesmo edital estabelecerá, 
quando necessário, exigências e obrigações complementares para a elaboração e 
apresentação dos projetos executivos.  

2.5. No caso de projeto de ampliação, apresentar a interligação à parte existente, obedecendo 
todas as condições anteriormente citadas. Os projetos complementares deverão estar 
harmonizados com o projeto de arquitetura e das demais especialidades, observando a não 
interferência entre elementos dos diversos sistemas e considerando as facilidades de acesso 
para inspeção e manutenção das instalações de um modo geral. Todos os detalhes de um 
projeto que possam interferir em outro da mesma obra, deverão ser elaborados em 
conjunto, de forma a estarem perfeitamente harmonizados entre si. 

3. APRESENTAÇÃO E ENTREGA 

3.1. A apresentação gráfica dos projetos deverá ser desenvolvida em softwares, aplicativos das 
áreas de engenharia e arquitetura, entregues uma cópia digital em extensão DWG, editável, 
e gravados em DVD. Deverão conter nos arquivos o projeto no modo model space e 
também o layout de cada prancha para impressão 



 

 

3.2. Todo o material produzido deverá ser numerado, titulado, datado, com identificação do 
autor do projeto e de acordo com o modelo do selo e demais diretrizes constante no Roteiro 
para codificação de projetos, fornecido pelo DPFP na primeira reunião. 

3.3. Todos os projetos produzidos deverão ser apresentados também impressos, em formatos 
padrão ABNT. Deverão ser apresentados 02 jogos de cópias, devidamente assinadas, na 
entrega final do trabalho, além de 01 cópia nas entregas ou reuniões intermediárias prevista 
no edital de contratação.  

3.4. Todos os memoriais, relação e quantitativos de materiais e memórias de cálculo deverão ser 
apresentados  em 02 cópias impressas, em papel A-4 (relação e quantitativos - também 
junto à prancha de projeto, quando o volume assim o permitir) com suas folhas numeradas, 
tituladas, rubricadas, datadas e assinadas pelo responsável técnico. Deverão ser também 
entregues em mídia digital tipo DVD, compatível com o editor de texto e planilha eletrônica 
do Office do Windows, editáveis.  

3.5. Todos os documentos também deverão ser entregues em extensão PDF, não editável. Os 
arquivos em PDF de todos os documentos deverão conter assinatura digital do responsável 
técnico, condizentes com as cópias impressas. 

4. DIRETRIZES PARA PROJETOS DE FUNDAÇÃO PROFUNDA 

4.1. Fundação Profunda 

4.1.1. O Projeto de Fundação profunda deverá ser elaborado em conformidade com as 
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT pertinentes ao tema.  

4.1.2. Na análise da solução deverá ser considerada a influência de todas as ações que 
possam produzir efeitos significativos para a estrutura, levando-se em conta os possíveis estados 
limites últimos e de serviço.  

4.1.3. É de responsabilidade do projetista estrutural conhecer todas as instalações e 
utilidades a serem implantadas na edificação, que sejam condicionantes na escolha e 
dimensionamento do esquema estrutural. O projetista deve ainda conhecer a flexibilidade de 
utilização desejada no projeto arquitetônico, para que eventuais alterações de distribuição 
interna não venham a ser inviabilizadas por questões estruturais, conhecer as possibilidades 
futuras de ampliação de área e alteração de utilização da edificação, conhecer o prazo fixado para 
a execução da obra.  

4.1.4. O projetista desenvolverá e apresentará o Projeto, após estudar as diversas opções 
de Fundação, analisar as vantagens e desvantagens de cada uma, sob o ponto de vista de 
viabilidade técnica, econômica e de execução. Para tanto, é de responsabilidade do projetista 
obter informações acerca das características do local da obra no tocante a:  

• Situações e condicionantes do entorno da edificação, considerando os impactos de execução 
da solução no entorno, especialmente nas edificações e nas atividades desenvolvidas nas 
proximidades; 

• Tipo e custo da mão-de-obra disponível; 

• Tipo e custo dos materiais disponíveis; 



 

 

• Disponibilidade de equipamentos; 

• Possibilidade de utilização de técnicas construtivas; 

• Recomendação do RT da Sondagem; 

4.1.5. O projeto deverá ser detalhado, de forma a facilitar a leitura e sua execução na obra, 
com tantas pranchas de desenho quantas forem necessárias. 

4.1.6. O projeto das estruturas deverá ser indicado e detalhado, quando necessário, os 
locais das furações para a passagem das instalações elétricas e hidro sanitárias, águas pluviais e 
qualquer duto indicado pela arquitetura nos elementos estruturais. 

4.1.7. Na prática corrente de execução de sistemas de fundação predial o projeto executivo, 

normalmente consolidado em uma única prancha, deve ser contemplado por: 

• Locação dos elementos de fundação (estacas, sapatas, tubulões, vigas alavancas etc.), 

devidamente amarrados com o projeto estrutural; 

• Locação dos furos de sondagem referencias para controle e acompanhamento da execução 

dos elementos de fundação; 

• Indicação (em tabela ou em planta) dos esforços atuantes nos elementos de fundação; 

• Definição do comprimento de embutimento do elemento de fundação no bloco de 

coroamento, de modo a assegurar a transferência de esforços; 

• Níveis de implantação, preferencialmente destacados em planta; 

• Profundidade/comprimento dos elementos; 

• Limites fronteiriços (muros, diferença de nível, “crista” ou “pé” de talude, construções etc.); 

• Cotas altimétricas (níveis) e planimétricas; 

• Notas relativas a critérios e normas de segurança; 

• Quadro resumos e especificação de materiais (particularmente de aço de concreto); 

• Sequência esquemática do processo executivo; 

• Detalhes pormenorizados de dispositivos do sistema projetado; 



 

 

• Perfil estratigráfico do terreno/área/lote; 

• Especificação de equipamento, ferramentas e acessórios; 

• Explicitar provas de carga (se necessário) 

• Relação dos elementos documentais (normas, projetos, especificações etc.). 

4.1.8. No particular caso de projetos de fundação em “hélice contínua monitorada”, são 

essenciais (Anexo F da NBR 6122/2010): 

• Indicação do cobrimento do fuste e ponta da estaca; 

• Definição do “slump” em função do comprimento da estaca; 

• Especificação do consumo de cimento, relação “a/c” e granulometria do agregado – (NBR 

5735, NBR 6118, NBR 7211, NBR 7480, NBR 6152 etc.); 

• Detalhe pormenorizado da armadura, com indicação dos elementos enrigecedores e 

dimensões (variáveis) da armadura longitudinal e transversal; 

• Notas/considerações relativas ao torque e ao arranque em função do diâmetro da estaca e 

da resistência do perfil estratigráfico; 

• Estabelecer a distância mínima para a execução concomitante de duas ou mais estacas; 

• Especificação da bomba e acessórios (mangueiras) de injeção de concreto; 

• Indicar a cota e detalhar/esquematizar os critérios para arrasamento das estacas; 

• Notas relativas ao controle e registro da execução das estacas, ainda que pareçam triviais; 

4.1.9. O projeto executivo de fundações (inclusive em hélice contínua monitorada) não 

pode ser elaborado/desenvolvido exclusivamente sob regras rígidas ou soluções rotineiras e 

convencionais; 

4.1.10. As soluções de um sistema de fundação predial deve considerar as particularidades 

para cada caso de obra em razão do perfil estratigráfico, cuja solução técnica não pode ser 



 

 

integralmente repetida, além de outros fatores, como as característica do entorno e da 

vizinhança; 

4.2. Fases de entrega 

4.2.1. O projeto estrutural poderá ser entregue em duas fases ou etapas ou em etapa 
única, conforme especificações constantes no EDITAL DE CONTRATAÇÃO. 

4.2.2. As fases diferem-se pelo nível de desenvolvimento da solução, sendo a primeira fase 
consolidada o Projeto Básico e a segunda fase o Projeto executivo. 

4.2.3. Segundo a NBR 13531/95 – Elaboração de projetos de edificações, da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, projeto básico (definido como uma etapa opcional) e 
projeto executivo, são:  

• “Projeto básico – etapa opcional destinada à concepção e à representação das informações 
técnicas da edificação e de seus elementos, instalações e componentes, ainda não completas 
ou definitivas, mas consideradas compatíveis com os projetos básicos das atividades técnicas 
necessárias e suficientes à licitação (contratação) dos serviços de obra correspondentes.” 

• “Projeto executivo – etapa destinada à concepção e à representação final das informações 

técnicas da edificação e de seus elementos, instalações e componentes, completas, 

definitivas, necessárias e suficientes à licitação (contratação) e à execução dos serviços de 

obras correspondentes.” 

4.2.4. Definição de projeto básico (Lei n.° 8.666/93): conjunto de elementos necessários e 
suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço (complexo de 
obras ou serviços objeto da licitação), elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 
preliminares (assegurando: viabilidade técnica, adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento, possibilidade de avaliação do custo da obra, definição dos métodos e do prazo 
de execução), devendo conter os seguintes elementos: 

• Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar 

todos os seus elementos constitutivos com clareza; 

• Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a 

necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto 

executivo e de realização das obras e montagem; 

• Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à 

obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o 

empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 



 

 

• Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações 

provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para 

a sua execução; 

• Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua 

programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados 

necessários em cada caso; 

• Subsídios orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de 

serviços e fornecimentos propriamente avaliados. 

4.2.5. O Manual de Obras Públicas – Edificações, editado em 1997, pela Secretaria de 
Estado da Administração e Patrimônio – Ministério do Planejamento, define de forma mais ampla 
o projeto executivo, considerando: i) é o conjunto de informações técnicas necessárias e 
suficientes para a realização do empreendimento (apresentando de forma clara, precisa e 
completa todas as indicações e detalhes construtivos para a perfeita instalação, montagem e 
execução dos serviços e obras objeto do contrato); ii) deve apresentar todos os elementos 
necessários à realização do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus 
componentes; iii) além dos desenhos que representam todos os detalhes construtivos elaborados 
com base no projeto básico aprovado, será constituído por um relatório técnico, contendo a 
revisão e complementação do memorial descritivo e do memorial de cálculo; iv) deve conter a 
revisão do orçamento detalhado da execução dos serviços e obras, elaborado na etapa anterior, 
fundamentada no detalhamento e nos eventuais ajustes realizados no projeto básico. 

4.3. Conteúdo esperado para o projeto básico de Fundação: 

4.3.1. O Projeto Básico será submetido à análise dos técnicos do DPFP com o intuito de 
verificar a solução proposta que, após aprovada pela FISCALIZAÇÃO, será liberada para o 
detalhamento final do projeto estrutural. Esta análise tem como objetivo, estabelecer um 
controle de ordem econômica, orientando o projetista para a adoção de soluções estruturais que 
impliquem em obras de custos os menores possíveis. Basicamente serão analisados os seguintes 
itens: 

• Tipo de fundação proposta / justificativa; 

• Pré-dimensionamento de todas as estacas e blocos visando aspectos econômicos e 

executivos; 

• Locação dos elementos de fundação (estacas, sapatas, tubulões, vigas alavancas etc.), 

devidamente amarrados com o projeto estrutural; 

• Locação dos furos de sondagem referencias para controle e acompanhamento da execução 

dos elementos de fundação; 



 

 

• Indicação (em tabela ou em planta) dos esforços atuantes nos elementos de fundação; 

• Níveis de implantação, preferencialmente destacados em planta; 

• Limites fronteiriços (muros, diferença de nível, “crista” ou “pé” de talude, construções etc.); 

• Cotas altimétricas (níveis) e planimétricas; 

4.3.2. Para melhor avaliação da solução proposta, deverá ser apresentado, um memorial 
descritivo e justificativo preliminar, que deverá conter: 

• Descrição da concepção estrutural, com justificativa de todas as soluções propostas; 

• Justificativa da solução do tipo de fundação 

• Critérios e parâmetros de projeto; 

• Cargas permanentes e acidentais adotadas. 

4.4. Conteúdo esperado para o projeto executivo de estruturas: 

4.4.1. O projeto executivo deve ser desenvolvido considerando-se as observações 
mencionadas pelo DPFP na avaliação do Projeto Básico, e conter todas as informações necessárias 
para o perfeito entendimento do Projeto e execução da obra.   

4.4.2. Em todos os projetos estruturais de concreto, devem constar: 

• Os volumes de concreto e respectivos peso de aço; 

• Qualidade do concreto, qualidade dos aços empregados;  

• Desenhos de armação de todos os elementos do projeto estrutural;  

• Detalhes em escalas adequadas, para a correta interpretação do projeto estrutural; 

4.4.3. Memorial Descritivo detalhado contendo: exposição geral do projeto, das partes que 
o compõem e dos princípios em que se baseou, apresentando, ainda, justificativa que evidencie o 
atendimento às exigências estabelecidas pelas respectivas normas técnicas e por estas instruções; 
explicará a solução apresentada evidenciando a sua compatibilidade com o projeto arquitetônico 
e com os demais projetos especializados e sua exequibilidade, além de todos os demais itens 
exigidos no memorial descritivo preliminar, apresentado na fase de projeto básico. 

4.4.4. Memória de Calculo: A memória ou roteiro de cálculo deverá ser obrigatoriamente 
entregue anexa ao memorial descritivo, citando os processos e critérios adotados, referindo-se às 



 

 

normas técnicas e ao estabelecido nestas instruções. Detalhará todos os cálculos explicitamente, 
quando solicitado pelo DPFP. Deverá conter, no mínimo: 

• Parâmetros de cálculo; 

• Fundação adotado; 

• Carregamentos atuantes e dimensionamento de todas as peças estruturais; 

• Especificações técnicas de materiais e equipamentos; 

4.4.5. A relação de materiais e equipamentos (devidamente especificados) deverá ser 
apresentada anexa ao memorial descritivo e junto à prancha do projeto em questão. As 
especificações técnicas de materiais e equipamentos deverão ser completas e detalhadas, 
compatíveis com os demais documentos do projeto, elaboradas de acordo com as prescrições das 
normas da ABNT, devendo garantir a perfeita execução das obras, no padrão de qualidade 
adequado.  

4.4.6. Todos os materiais e serviços deverão ser devidamente especificados no memorial 
descritivo, estipulando-se as condições mínimas aceitáveis de qualidade, indicando-se tipos, 
modelos, sem definição de marcas (conforme determina Decreto de Licitações e Contratos 
8.666/93), e demais características técnicas, sendo escolhidos, de preferência, dentre os que não 
forem de fabricação exclusiva.  
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