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1. OBJETIVO 

Este documento tem a finalidade de apresentar o Memorial Descritivo do sistema 

estrutural de fundação do sistema EMAS nas cabeceiras 17R e 35L da Pista de Pouso 

Principal do Aeroporto de Congonhas (SBSP), destinado a caracterizar o anteprojeto de 

engenharia para a contratação de projetos, obras e serviços de implantação das RESAs 

no Aeroporto de Congonhas/SP.  

O objetivo deste documento é descrever os parâmetros mínimos de caráter técnico e 

operacional, suficientes para a elaboração dos projetos básico e executivo da estrutura 

de fundação para o sistema EMAS. 

Os produtos oriundos deste Anteprojeto deverão atender às diretrizes apresentadas nos 

memoriais de Critérios e Condicionantes e nos Requisitos de Qualidade da Infraero.  

As soluções aqui apresentadas deverão ser ratificadas e aprimoradas em função das 

condições locais durante a elaboração dos projetos de engenharia. 

2. NORMAS DE REFERÊNCIA 

Para elaboração deste Memorial, foram adotadas as recomendações constantes nas 

seguintes Normas Técnicas e Regulamentadoras: 

 NBR 6118  – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento 

 NBR 6122  – Projeto e execução de fundações – Procedimento  

 NBR 12654  – Controle tecnológico de materiais componentes do concreto 

 NBR 12655  – Concreto de cimento Portland – preparo, controle e recebimento – 

Procedimento 

 NBR 14931  – Execução de estruturas de concreto – Procedimento 

3. ABREVIATURAS 

ABNT  Associação Brasileira de Normas Técnicas 

NBR  Norma Brasileira 

SBSP  Aeroporto de Congonhas 

RESA Runway End Safety Area – Área de Segurança de Fim de Pista (Área de 

Escape) 
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EMAS Engineered Materials Arrestor System – Sistema de desaceleração com 

materiais projetados 

4. PARÂMETROS DE PROJETO 

4.1. SOLUÇÃO TÉCNICA  

As fundações deverão ser executadas em estacas tipo raiz, com blocos de coroamento 

de 2 e 3 estacas. 

Trata-se de estaca moldada in loco, executada por meio de perfuração rotativa no trecho 

em solo, revestida totalmente neste trecho através do tubo metálico, que assegura a 

estabilidade das paredes durante a perfuração. No trecho em rocha, normalmente há a 

redução do diâmetro de perfuração, sendo a perfuração feita a roto percussão.  

A estaca raiz se caracteriza pelo atrito lateral elevado com o maciço (solo ou rocha).  

Devido à versatilidade dos equipamentos utilizados, as estacas do tipo raiz podem ser 

executadas em áreas confinadas e com inclinação variável, podendo atingir grandes 

profundidades. 

4.2. METODOLOGIA  

A perfuração ocorre com presença de água ou ar comprimido por meio de equipamentos 

que podem atravessar terrenos de qualquer natureza, inclusive rochas, alvenaria 

e concreto armado, solidarizando-se às estruturas atravessadas; 

Para o correto posicionamento da perfuratriz, é necessário que o terreno esteja nivelado. 

Antes do início da perfuração, deve-se conferir a verticalidade e o ângulo de inclinação 

do tubo metálico em relação à estaca; 

O tubo metálico é inserido conforme a perfuração vai ganhando profundidade sendo 

composto por vários segmentos que serão ligados entre si por juntas rosqueáveis. 

O material escavado é eliminado continuamente por água, lama ou ar comprimido, 

introduzido por dentro do tubo. Esse fluido juntamente com o solo, sobe pelo espaço 

entre o tubo e o terreno escavado, permitindo a lubrificação da coluna e facilitando a 

perfuração; 

Com a perfuração até a cota da estaca, a armadura é colocada e lança-se a argamassa 

de baixo para cima com auxílio de um tubo de concretagem; 
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Com o lançamento da argamassa no fundo, a água ou lama utilizada vai sendo 

empurrada para cima até sua completa expulsão e completo lançamento da argamassa; 

Durante a concretagem o tubo de revestimento é retirado ao mesmo tempo em que se 

aplica pressão na argamassa já lançada através de ar comprimido. Essa operação é 

repetida várias vezes, até total execução da estaca. Devido a esse processo, as estacas 

apresentam o fuste com rugosidades e expansões, e tende a aumentar o diâmetro 

quando atravessa horizontes de menor resistência. Isso proporciona uma ótima 

resistência por atrito lateral. 

4.3. MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS 

 Estacas: 

Concreto estrutural – fck ≥ 25 MPa; 

Fator água cimento A/C ≤ 0,60; 

Consumo mínimo de cimento = 350 kg/m3; 

Módulo de Elasticidade inicial – Eci = 28.000,0 MPa; 

Módulo de Elasticidade secante – Ecs= 24.150,0 MPa; 

Agregado – granito e gnaisse. 

 Blocos de coroamento das estacas – fck ≥ 30 MPa; 

Fator água cimento A/C ≤ 0,55; 

Consumo mínimo de cimento = 350 kg/m3; 

Módulo de Elasticidade inicial – Eci = 30.672,5 MPa; 

Módulo de Elasticidade secante – Ecs= 26.838,4 MPa; 

Agregado – granito e gnaisse. 

 Armadura Passiva: Aço CA-50: 

Tensão de Escoamento do Aço – fyk ≥ 500 MPa; 

Módulo de Elasticidade do aço – Es = 210.000 MPa. 
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4.4. EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO 

 Perfuratriz 

Capacidade de aplicação de estacas raiz com diâmetro de 450 mm; 

Potência = 110 cv; 

Torque máximo = 1.200 Kgf.m 

Força de extração = 17.000 Kgf; 

Força do empuxo axial = 6.600 Kgf; 

Peso = 10 ton 

4.5. CRITÉRIOS DE PROJETO 

 Estacas tipo raiz com diâmetro de 450 mm e pressão de injeção igual ou superior 

a 2 Kgf/cm²; 

 A capacidade de carga das estacas deverá ser superior a 100 tf (1000 kN); 

 A profundidade mínima de engastamento em rocha deverá ser no de mínimo 5,00 

m. 

5. CONSIDERAÇÕES GERAIS PARA A EXECUÇÃO 

5.1. APLICAÇÃO DE MATERIAIS, AMOSTRAS E ENSAIOS 

A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da Fiscalização amostras dos materiais 

e/ou acabamentos a serem utilizados na obra. Todos os materiais e/ou equipamentos a 

empregar nas obras deverão ser novos, de qualidade compatível com o serviço 

respectivo. Não será admitido o emprego de materiais usados ou de materiais diferentes 

dos especificados. As amostras de materiais, depois de aprovadas pela Fiscalização, 

serão cuidadosamente conservadas no canteiro da obra, até o fim dos trabalhos, de 

forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência aos 

materiais fornecidos ou já empregados. 

A INFRAERO se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar qualquer peça, 

elemento ou parte da construção, podendo rejeitá-las, observadas as normas e 

especificações da ABNT, com despesas a cargo da CONTRATADA. 
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5.2. SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS 

Quando houver motivos ponderáveis para substituição de um material especificado por 

outro, a CONTRATADA apresentará, por escrito, a proposta de substituição, instruindo-

a com as razões determinantes do pedido, com o orçamento do material especificado na 

substituição da proposta.  

A consulta sobre similaridade deverá ser efetuada pela CONTRATADA em tempo 

oportuno, não admitindo a Fiscalização, em nenhuma hipótese, que a referida consulta 

sirva para justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato.  

Caberá à parte interessada na substituição o ônus da apresentação de toda a 

documentação necessária à análise. A similaridade será julgada, em qualquer caso, pela 

INFRAERO. 

5.3. ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Após o recebimento provisório da obra ou serviço, e até o seu recebimento definitivo, a 

CONTRATADA deverá executar todas atividades necessárias à solução das 

imperfeições detectadas, bem como as surgidas neste período, independentemente de 

sua responsabilidade civil. As imperfeições e irregularidades detectadas na vistoria final 

deverão ser imediatamente corrigidas com técnica adequada, antes da emissão do TRD 

– Termo de Recebimento Definitivo. 

5.4. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO CREA 

A CONTRATADA deverá apresentar ART do CREA referente à execução da obra ou 

serviço, com a respectiva taxa recolhida, no início da obra, atualizando-a sempre que 

necessário. A apresentação de ARTs em nome de profissionais que efetivamente 

participarem da obra será fundamental para a emissão dos Atestados Técnicos no final 

do Contrato. 

5.5. CRITÉRIO OPERACIONAL 

Os serviços deverão ser realizados em regime de 24 (vinte e quatro) horas ao dia. Porém, 

em locais onde haja a utilização de equipamentos que interfiram nas rampas de 

aproximação de aeronaves no SBSP, os serviços deverão ser realizados no período 

noturno em que não houver operações de pousos e decolagens, devendo essa questão 

ser considerada no planejamento de execução pela CONTRATADA. 
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