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 São maciços executados com elementos de alvenaria ou concreto armado formando uma 
estrutura de fundação cujo objetivo é o de transmitir para o solo as cargas da edificação. Os de 
alvenaria compõe-se de um conjunto de elementos formado pela sapata de concreto e um reforço 
executado com blocos ou tijolos, também conhecido como embasamento. 
 Esses alicerces podem ser utilizados em casas térreas ou mesmo em sobrados.  Eles 
funcionam como um alargamento da base das paredes, dificultando sua penetração no terreno. 
 São indicados para solos arenosos, muito comum em zonas litorâneas, como também para 
solos argilosos (cor avermelhada), quando se tratar de obras de pequeno porte. São estruturas 
praticas e econômicas. De qualquer maneira só podem ser montados num leito seco, havendo 
necessidade de drenar a água, se houver. 
 Acima do respaldo, ao nível do contrapiso, podem ter continuidade com diferentes 
elementos de alvenaria. 
 Essas estruturas são conhecidas também como sapata corrida, pois, “correm” ao longo das 
paredes internas e externas. É nessa estrutura que deixamos arranques para os pilares, assim 
completando as superestruturas. 
   (     ) Após o término, devemos revestir esses maciços de alvenaria com argamassa impermeável 
feita com cimento e areia no traço 1:3 com adição de VEDACIT, na espessura média de 1,5 cm, em 
toda a sua extensão. Além de dar resistência, esta capa impede a penetração da umidade do solo. 
    (    ) Antes das obras de aterro, após finalizado o revestimento dos alicerces e sua respectiva 
secagem, recomenda-se aplicar uma tinta betuminosa qualquer, nas partes internas e externas. 
 Os alicerces devem ser finalizados acima do nível do terreno, completando as fundações e 
definindo o nível do piso da edificação.  
   (    ) Ao término dos alicerces, um reforço de concreto deverá ser executado, conhecido como 
cinta de amarração, usando-se blocos canaleta ou a mesma feita com tijolos, complementada com 
barra de ferro e concreto no traço 1:2,5:4. 
  (    ) Concluímos que essas estruturas de fundação completam a função estrutural das paredes 
transmitindo suas cargas para o solo uniformemente, além de suportarem pequenos recalques, 
evitando assim, trincas no revestimento. 
  (      ) Os alicerces de alvenaria não são calculados e sim empregados experimentalmente, bastando 
escolher um dos modelos geralmente utilizados com sucesso. Contudo, estes são indicados 
exclusivamente para obras de pequeno porte, geralmente residenciais. 
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                                  ALICERCES 
Fundações Rasas – Obras de Pequeno Porte 



 SAPATA DE CONCRETO: Somente para alicerces de alvenaria 
 Antes da execução dos alicerces devemos fazer uma regularização do fundo da vala usando 
um lastro de concreto magro. Este deverá estar sobre o terreno devidamente compactado e nivelado 
em relação as linhas do gabarito. 

Além de regularizar, esta peça produz um alargamento da base, aumentando a resistência à 
penetração. 

 Alguns itens importantes devem ser observados: 
a) A espessura média deve ser de 10 cm e a largura varia de 40 a 60 cm. 
b)  (     ) O nivelamento em relação ao gabarito é determinado pela cravação de piquetes 

no fundo da vala. 
c) (     ) Para o lastro de concreto o traço indicado é 1:3:6 (de preferência com pedra 2 e 

3). 
d) Em solos que se desagregam como terrenos arenosos devemos usar sarrafos de 10 cm 

para manter a largura desejada. 
e) O fundo da vala deve ser compactado e preenchido com um lastro de pedras em torno 

de 4 cm, antes da concretagem. 
f) A ferragem indicada para esta etapa consiste em 3 barras de 10 mm soltas, sem estribos 

e espaçadas igualmente. 
g)  (      ) O posicionamento da ferragem se dará após o lançamento da primeira camada 

de concreto, para protegê-la e em seguida, o restante é completado. 
 ALICERCE DE BLOCOS DE CONCRETO: 
 Os alicerces executados nesta configuração são montados sobre uma sapata de concreto nos 
moldes anteriores. Um leito seco é necessário para o assentamento dos blocos. 
    (     ) A primeira fiada, feita com blocos de 20 cm, é assentada com a boca para cima para servir 
de canaleta onde será concretada a primeira cinta de amarração. Nesse caso é preciso remover suas 
divisórias para esta finalidade. As fiadas seguintes são assentadas normalmente. 
 Existem blocos em formato de “U” que facilitam esta etapa, porém de maior custo. 
 O reforço é feito com barra de ferro (10 mm) solta, apenas envolta no concreto. 
 Ao finalizar assentamos outro bloco de boca para cima, ou canaleta, agora de 14 cm, para a 
cinta de finalização. 
 
 Esquema construtivo: 
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 ALICERCE DE TIJOLOS COMUNS: 
 São maciços executados com tijolos de barro sobre a sapata de concreto, servindo de base 
para as futuras paredes. (    ) A falta de praticidade pode inibir o uso dos tijolos de barro que 
possuem boas qualidades termo acústicas, porém, se a obra estiver próxima do centro produtor, 
chamado de olaria, este material será viável economicamente. 
 Usualmente empregamos alicerces de 1 tijolo e meio para as paredes externas, resultando 
numa espessura total de 30 cm. Para as internas são usados alicerces de 1 tijolo, resultando numa 
espessura de 20 cm, sem revestimento em ambos os casos. Cada fiada deverá ser assentado de 
forma amarrada, ou seja, em sentido contrário. Como não há viga de concreto na base é necessário 
executar cinta de amarração como reforço. Como dito anteriormente, esta peça tem a função de 
distribuir o peso sobre os alicerces de maneira uniforme ao longo do terreno. 
 Para obter as canaletas de reforço, os tijolos deverão ser assentados em espelho, isto é, 
sobre sua espessura, ideal para paredes internas. Para as externas o assentamento deverá ser feito 
normalmente, porém no sentido longitudinal e em três fiadas para obter-se a mesma configuração.  
 Após o término das canaletas podemos proceder o preenchimento com concreto, 
acomodando as barras de ferro sem estribos até sua borda. O traço do concreto segue o mesmo 
processo descrito no primeiro exemplo. 
  
 Esquema construtivo para paredes de 1 tijolo: 

    

 
Nota: Em ambos os casos é aconselhável assentar as primeiras fiadas acima dos alicerces com 
argamassa impermeável. 
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 ALICERCES DE CONCRETO ARMADO: 
 Este processo construtivo tem as mesmas indicações e qualidades das anteriores, sendo 
também considerado como um tipo de fundação rasa. (    ) As restrições de uso deste processo, 
assim como qualquer tipo de alicerce, são aquelas que exigem a sua execução em terrenos ao 
natural, sem aterros ou remanejamentos. A presença de água deve ser evitada e, se presente, deverá 
ser drenada. 
 Também funcionará como um alargamento da base da parede e a diferença está apenas na 
praticidade de sua execução. Todas elas, externas e internas terão uma base alargada, evitando o seu 
afundamento. O lado negativo está num maior consumo de concreto e, portanto, menos econômico. 
 (    ) A profundidade da escavação para qualquer tipo de alicerce, deverá ter um mínimo de 
70 cm para ultrapassar a camada superficial mais mole e remover raízes ou qualquer vegetação que 
possa existir. 
 O fundo da vala deve ser compactado e receber uma camada de brita em torno de 4 cm. 
Mesmo tendo um solo coeso, isto é, que não venha a desmoronar, será necessário fixar sarrafos de 
10 cm a fim de manter a largura necessária, em torno de 40 cm, já que a vala deve ter no mínimo 60 
cm de largura para permitir a execução do trabalho. 
 Feito isto em toda a extensão dos alicerces passamos para a montagem das armaduras. 
Agora sim, vem a vantagem da utilização deste processo. Basta apenas acomodar sobre o leito de 
pedras a ferragem, contendo 4 barras de 10 mm e presas por estribos de 4.2 mm. Esta ferragem é 
facilmente encontrada já montada nos depósitos de materiais de construção. É um modelo 
“genérico” que satisfaz a maioria das situações encontradas em pequenas obras. Muitas vezes esta 
peça é utilizada como viga, como pilar ou como broca. (    ) É preciso deixar bem claro que as 
ferragens usadas nas estruturas de concreto armado são calculadas matematicamente, pois, 
dependem da carga, da seção de concreto, do vão ou da resistência do solo. Contudo, para obras de 
pequeno porte, com cargas não muito expressivas, essa solução é aceitável e, quando bem-feita, não 
traz problemas. 
 (    ) As dimensões ideais para a armadura pronta estão entre 12 e 15 cm de largura e altura 
entre 25 e 27 cm. Com a peça posicionada no centro da base delimitada pelos sarrafos, adicionamos 
mais uma barra de 10 mm, solta, de cada lado, de maneira a manter um espaçamento médio entre 
elas. Essas barras adicionais darão mais resistência na base da peça concretada, local em que ela 
sofrerá mais deformações. Sendo assim, teremos um total de 4 barras de 10 mm na base da peça, ou 
seja, uma seção de ferros suficiente para suportar a carga da parede. Lembrando que assim teremos 
também, os apoios necessários para executar uma alvenaria estrutural. Os arranques de ferros 
usados no reforço dentro da parede poderão sair da própria sapata corrida. Outra solução seria fazer 
um coxim de concreto (um “T” invertido) embutido na alvenaria de embasamento. 
 O próximo passo será o lançamento de concreto sobre a armadura, de maneira que ela fique 
coberta, garantindo o seu recobrimento. A acomodação do concreto formará uma face inclinada, 
finalizando num formato prismático e consequentemente, reforçando a base. A altura total depois de 
pronto ficará em torno de 30 cm. O traço do concreto poderá obedecer a proporção de 1:3:4. 
 Depois de curado o concreto procedemos a elevação da alvenaria de embasamento. Esta 
tem a função de atingir o nível desejado para o contrapiso, necessitando para isto de apenas 4 
fiadas. (    ) A altura ideal do piso interno está em torno de 40 cm em relação a calçada, suficiente 
para favorecer o escoamento do esgoto e impedir a invasão das águas de chuva dentro do imóvel. 
 Esta alvenaria de embasamento também deverá ser assentada com argamassa impermeável, 
assim como, ser revestida com a mesma, depois de finalizada.  
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Esquema Construtivo: 
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 NOME:___________________________________________________TURMA:_______________ 
 
 
 

ALICERCES - QUESTIONÁRIO: 

1) De que modo montamos a primeira fiada no modelo onde usamos blocos de concreto? R:  

 

 

 

2) O que é aconselhável executar no término dos alicerces? R:  

 

 

 

3) Como nivelar a sapata de concreto? R:  

 

4) Qual tratamento devemos dar após o término dos maciços de alvenaria? R:  

 

 

 
5) Indique os dados necessários para a execução de alicerces usando blocos de concreto. 

      
 

6) Qual fator inibe o uso do tijolo de barro em relação ao bloco de concreto e onde são viáveis? R: 

 

 

 

7) Qual traço é indicado para a sapata de concreto? R:  
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 NOME:___________________________________________________TURMA:_______________ 
 

8) Qual conclusão define o uso da sapata corrida? R:  

 

 

 

9) Como finalizamos os alicerces para a execução das obras de aterro? R:  

 

 

 

10) Indique os dados necessários para a execução de alicerces usando tijolos de barro. 

11) Como posicionamos a ferragem na sapata de concreto? R:  

 

 

12) Para quais esforços são calculados os alicerces de alvenaria? R:  

 

 

13) Quais são as dimensões ideais da armadura pronta quando usamos a sapata de concreto armado? 

R:  

 

14) Qual a profundidade indicada para a execução de alicerces? R:  
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 NOME:___________________________________________________TURMA:_______________ 
 
15) Indique os dados necessários para a execução de alicerces usando concreto armado. 
 
 

 
 

16) As ferragens vendidas já montadas podem ser usadas em qualquer tipo de obra? R:  

 

 

 

17) Existe alguma restrição para a execução de alicerces? R:  

 

 

 

18) Qual é a altura ideal do piso interno? R:  
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