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A seguir, são sugeridos alguns tipos de fundação para

a fixação da estrutura compacta de solo norte 15°.

113 Kg 68 Kg

154 Kg 92 Kg

201 Kg 120 Kg

254 Kg 152 Kg

314 Kg 188 Kg

As FUNDAÇÕES VERMELHAS

sempre serão distribuídas nos              

contornos do arranjo indepedente-

mente da quantidade de módulos.

O uso da FUNDAÇÃO VERDE 

deve ser avaliado pelo projetista de 

acordo NBR 6123/1988 - Forças devidas ao vento em edificações.

As fundações devem ser dimensionadas para suportarem 

as cargas de compressão e tração indicadas na tabela 1, de 

acordo com a região de ventos e disposição dos suportes 

no arranjo. A fundação também deve ser executada de 

modo que a base dos suportes fique a uma altura mínima 

de 20 cm do solo, com objetivo de proteger o módulo de 

sujeiras que provenham da superfície. Em caso de uti-

lização de concreto utilizar concreto FcK 25 Mpa.

N
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IBRAP “ECOGROUND MAX” NORTE 15º
VISTA FRONTAL

IBRAP “ECOGROUND MAX” NORTE 15º
VISTA LATERAL

P

15
°

E
D

D

SS

P

A

A [cm] = L+3

L

P [cm] = 0,965C + E

E [cm] = Mínimo recomendado 80 cm

C [cm] = Comprimento do módulo

S [cm] = Mínimo recomendado 20 cm

D [cm] = (C-100)/2

C

LARGURA:

Máxima: 140 cm

COMPRIMENTO:

Mínima: 100 cm

Máxima: 250 cm

Após a execução e cura da 

fundação, faça a locação dos 

furos para ancoragem das hastes                     

roscadas conforme os espaça-

mento indicados a seguir.

Todas as medidas devem ser 

lançadas em centímetros.

Verificar com o fabricante a resistência própria 
do módulo quando apoiado nas extremidades.

DAK

DAK

DAK



7

17Nm

DAK



8

DAK



9

DAK



10

USINA EM MONTAGEM 
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USINA FINALIZADA
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VELOCIDADE DO VENTO
POR REGIÃO

O efeito do vento em estruturas deve 

ser considerado, devendo a mesma ser 

avaliada desde o início da concepção 

do projeto.

Para a velocidade do vento devem ser 

adotados valores iguais ou superiores 

aos das velocidades estabelecidas no 

gráfico de isopletas no Brasil conforme 

consta na norma ABNT NBR 6123.

Região I (108 km/h)

Região II (126 km/h)

Região III (144 km/h)

Região IV (162 km/h)

Região V (180 km/h)
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