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RESUMO

Apresenta-se processo de Engenharia de Fundações de Edifícios, PROCESSO MENOR,
integrado ao processo de Arquitetura Total, PROCESSO MAIOR. De início são apresentados
conceitos para engenheiros e arquitetos sobre concepção global. O edifício é identificado
como sistema orgânico total composto por vários subsistemas interagentes. A estrutura deste
trabalho foi construída a partir da vivência do autor como projetista de meio ambiente e da
intensa pesquisa sobre processo de projeto total e processo específico de atividades de
Engenharia de Fundações de Edifícios. Identificados os processos MAIOR e MENOR,
emergiu a questão: Como integrá-los, a fim de assegurar integridade global de desempenho de
edifício? Para tentar fazer isso, partiu-se da hipótese de que o processo natural de concepção
corre sempre no sentido do global para o específico. Conclui-se que é possível e que se deve
fazer a integração máxima dos subsistemas de edifício, pois a responsabilidade do projetista é
projetar o meio ambiente via sistema total. Mas é necessário lançar mão de processo de
projeto hierárquico que preveja pelo menos três níveis de concepção com troca de
informações: NÍVEL I – Projeto Esquemático (PE), NÍVEL II – Projeto Preliminar (PP) e
NÍVEL III –- Projeto Final (PF). Com isso, tem-se visão crítica: da atitude do projetista em
relação à análise e troca de informações e, conseqüentemente, da sua intenção organizacional;
da escola em relação ao ensino de engenharia. Propõe-se: ciclo da qualidade sobre Engenharia
de Fundações de Edifícios; revisão da norma técnica NBR 6122/96; implantação de processo
de projeto via sistema total nas escolas de Engenharia e Arquitetura como estratégia para
formação do projetista do futuro; e diretrizes para estudos sobre avaliação de desempenho
global de edifícios.
Palavras chave: Engenharia de fundações, projeto de arquitetura, edifício.

ABSTRACT

This study presents the process of Building Foundation Engineering, referred to as the
MINOR PROCESS, integrated with the Total Architectural process, referred to as the
MAJOR PROCESS. First, concepts for engineers and architects regarding global
conceptualization are presented. The building is characterized as a total organic system
composed of various interacting subsystems. The structure of this project was derived from
the author’s experience as environmental project manager and from extensive research on the
process of the project taken as a whole, as well as from the specific process of Building
Foundation Engineering. Once the MAJOR and MINOR projects were defined, the question
emerged: how can we integrate the two towards the end of assuring the total integrity of the
building process? To achieve this, this study relies on the hypothesis that the natural process
of conceptualization always moves from the general to the specific. It has been concluded that
it is possible to achieve maximum integration of the building’s subsystems, and that indeed
this should be an objective, for the project manager’s responsibility is to conceptualize the
building environment by means of a total system. But it is necessary make use of a
hierarchical project process that takes into account at least three levels of conceptualization,
with information sharing: LEVEL I – Schematic Project, LEVEL II – Preliminary Project, and
LEVEL III – Final Project. In this way we obtain a critical vision: of the approach on the one
hand, that of the project manager in relation to the analysis and exchange of information and,
consequently, of the organizational purpose of the project manager; and, on the other hand,
that of the university with respect to the teaching of engineering. The following are proposed:
standardized practices of quality control regarding Building Foundation Engineering; revision
of the technical norm NBR 6122/96; the implementation of project process by means of a
total system in schools of Engineering and Architecture as a strategy for creating the project
managers of the future; and directives for studies on the evaluation of the overall functionality
of buildings.
Key words: building foundation engineering, architecture project, building.
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1 INTRODUÇÃO

A interdependência é e deve ser um ideal tão importante para o homem como o é a auto-suficiência.
O homem é um ser social. (GANDHI)1

Fala-se muito sobre satisfação dos usuários, foco nas necessidades dos usuários.
Mas quem são os usuários de uma habitação? Os usuários de uma habitação são seres
humanos, são famílias humanas. E quais são os valores sociais e estéticos da família humana
típica brasileira? O que simboliza a casa para o ser humano, para a família humana, para a
sociedade humana?
Citando Braga (1996),
A CASA
Outro dia eu estava folheando uma revista de arquitetura. Como são bonitas
essas casas modernas; o risco é ousado e às vezes lindo, as salas são claras, parecem
jardins com teto, o arquiteto faz escultura em cimento armado e a gente vive dentro
da escultura e da paisagem.
Um amigo meu quis reformar seu apartamento e chamou um arquiteto novo.
O rapaz disse: “vamos tirar esta parede e também aquela; você ficará com
uma sala ampla e cheia de luz. Esta porta poderemos arrancar; para que porta aqui?
E esta outra parede vamos substituir por vidro; a casa ficará mais clara e mais
alegre.” E meu amigo tinha um ar feliz.
Eu estava bebendo a um canto, e fiquei em silêncio. Pensei nas casinhas que
vira na revista e na reforma que meu amigo ia fazer em seu velho apartamento. E
cheguei a conclusão de que estou velho mesmo.
Porque a casa que eu não tenho, eu a quero cercada de muros altos, e quero as
portas bem grossas e quero muitas paredes, e dentro da casa muitas portas com
trincos e trancas; e um quarto bem escuro para esconder meus segredos e outro para
esconder minha solidão.
Pode haver uma janela alta de onde eu veja o céu e o mar, mas deve haver um
canto bem sossegado em que eu possa ficar sozinho, quieto, pensando minhas
coisas, um canto sossegado onde um dia eu possa morrer.
A mocidade pode viver nessas alegres barracas de cimento, nós precisamos
de sólidas fortalezas; a casa deve ser antes de tudo o asilo inviolável do cidadão
triste; onde ele possa bradar, sem medo nem vergonha, o nome de sua amada: Joana,
JOANA! – certo de que ninguém ouvirá; casa é o lugar de andar nu de corpo e de
alma, e sítio para falar sozinho.
Onde eu, que não sei desenhar, possa levar dias tentando traçar na parede o
perfil de minha amada, sem que ninguém veja e sorria; onde eu, que não sei fazer
versos, possa improvisar canções em alta voz para o meu amor; onde eu, que não
tenho crença, possa rezar a divindades ocultas, que são apenas minhas.
Casa deve ser a preparação para o segredo maior do túmulo. Rio, maio, 1957
(BRAGA, 1996: 44-45).

1

GANDHI, Mahatma (1869-1948), citado por COVEY, 1994: 231. (COVEY, R. S. et al. First things first: como definir
prioridades num mundo sem tempo).
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Organizar as propriedades de desempenho de edifícios para satisfazer um amplo
espectro de necessidades dos futuros usuários é desafio para os Projetistas do Meio Ambiente
(PMA). É muito importante saber a diferença entre Calculista e Projetista do Meio Ambiente.
A Calculista vive no mundo das fórmulas e conhece os melhores programas de cálculos
estruturais. Sua responsabilidade resume-se em fazer ΣF = 0 e ΣM = 0, avaliar as
deformações, a durabilidade das estruturas e verificar a quantas andam as aberturas de
fissuras. Tudo isso é necessário, mas não suficiente no contexto de sistema total. A PMA
conhece as verdadeiras necessidades do ser humano, da família humana, da sociedade
humana; os valores físicos, sociais, intelectuais e espirituais dos usuários da habitação;
também conhece as metodologias de cálculo, as fórmulas de dimensionamento e os melhores
instrumentos para a realização do projeto total. A PMA é responsável pela integridade global
de desempenho (IGD) do empreendimento habitacional. A Calculista e a PMA são diferentes
como dia e noite, água e vinho.
Para exercer a profissão de Engenheiro Civil é necessário muito mais do que saber
calcular vigas, pilares, lajes e fundações. Vargas (1992) disse: "O engenheiro não é mais só
um homem que sabe calcular, ele deve ter conhecimentos muito mais amplos do que esse
campo material, manipulável, das máquinas".
Segundo Fonseca (2005)2,
[...] em geral, a sociedade tem acreditado que os Engenheiros Civis estão
capacitados para tomar as decisões corretas sob o ponto de vista técnico sem
descurar todos os outros valores essenciais da sociedade que neles confia. Decisões
cujos resultados só depois de executadas são conhecidos. Por isso, a Profissão de
Engenheiro Civil, tal como a profissão de Médico, é uma profissão de "confiança
pública." [...] O Código de Conduta Profissional do Engenheiro Civil Europeu,
aprovado em Roma, no mês de maio de 2000, está organizado em cinco capítulos
em ordem decrescente de importância. Em primeiro lugar está "a Sociedade", isto é,
a Humanidade. Em segundo lugar vem o "Ambiente", ou seja, os restantes seres
vivos e a Natureza em geral, na medida em que proporcionam o "habitat" da própria
Humanidade. Em terceiro lugar está "a Profissão", como espaço de desempenho
responsável e competente do serviço de Engenheiro Civil. Em quarto lugar surge "o
Cliente e o Empregador", a quem e para quem se presta o serviço. Finalmente, em
quinto lugar, estão "os outros Engenheiros Civis", com quem se partilham os
deveres e as responsabilidades profissionais. A ordem de valores é bem diversa da
prática recente, em que os profissionais tendiam a valorizar primeiro as suas
posições e interesses profissionais.
De acordo com o Código de Conduta Profissional do Engenheiro Civil Europeu:
−

2

O objetivo da Engenharia Civil é melhorar as condições de vida da
Humanidade, salvaguardando sempre a vida, a saúde e a propriedade;

António Adão da Fonseca, presidiu o Conselho Europeu de Engenheiros Civis (1998-2002).
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−
−

O Engenheiro Civil está ao serviço da sociedade e deve promover a cultura e a
qualidade de vida; e
O Engenheiro Civil deve conhecer as necessidades do presente e procurar
antever os desenvolvimentos do futuro (FONSECA, 2005).

O engenheiro civil deve atender às verdadeiras necessidades da sociedade com
base em princípios. Para Johnson (2003), "pensar nas conseqüências de um ato e examinar as
atitudes passadas de forma realista eliminam as ilusões e proporcionam melhor compreensão
da realidade." As atitudes e comportamentos derivam dos paradigmas, portanto é necessário
examiná-los.
A propósito:
− Quais são as verdadeiras necessidades dos usuários de uma habitação?
− Qual a atitude da PMA?
− Qual a intenção organizacional da PMA?
− Qual o atributo do processo de projeto?
− Qual o conceito de arquitetura?
− Existe arquitetura sustentável?
− Quais são as dimensões humanas?
− Quais são os subsistemas de edifícios?
− Quais são os segmentos de meio ambiente?
− Quais são as dez dimensões do empreendimento total?
− Qual o conceito geral de desempenho de edifícios?
− Qual o perfil 360o de um edifício habitado?
O fluxo natural de projeto total corre do global-para-específico, mas a escola
enfatiza o específico. Os estudantes típicos são excepcionalmente capazes de resolverem
problemas predeterminados, mas freqüentemente são incapazes de lidarem com a
complexidade organizacional de edifícios de modo coerente. O ensino especializado na
graduação é a morte do espírito do PMA. É necessário promover a integração máxima das
disciplinas dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura – o ensino deve ser articulado. Para
muitos professores o ensino de Engenharia coincide com deduções de fórmulas e cálculos de
elementos isolados. O professor típico de Engenharia Civil não usa modelo de interação do
desafio de projeto total de edifícios. Facilitar o desenvolvimento da percepção ambiental do
estudante em termos globais é de uma importância capital para o sucesso do futuro PMA. Mas
ao invés disso, muitos professores matam (ou inibem) essa percepção com vultosos programas
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de informações tecnológicas, por vezes tão desnecessários. Para o autor, a escola que não se
preocupa com a expansão da percepção do aluno em relação ao meio ambiente total está
cometendo erro grave. A escola deve desempenhar seu verdadeiro papel: educar para a vida,
para a cidadania!
Engenheiros civis e arquitetos criativos habitualmente trabalham ombro a ombro
desde o início do processo de projeto total. Consideram as melhores alternativas de projeto e
visualizam o melhor resultado – a plena satisfação dos usuários. Para unirem pleno poder de
conhecimento são necessários basicamente lápis, borracha, folhas de papel e comunicações
eficazes entre as partes interessadas. Mas infelizmente, o engenheiro civil típico
habitualmente espera o arquiteto desenvolver esquema não estrutural de espaço-forma para
depois fazer implementações – isso não é trabalho conjunto. Esperar o arquiteto iniciar o
processo de projeto total sozinho é um péssimo hábito porque procedendo assim faz-se uso
ineficiente de conhecimento, energia e tempo; também gera conflitos. Naturalmente, deveria
prevalecer a interdependência, o trabalho conjunto de arquiteto e engenheiro civil. O arquiteto
habituado a fornecer projetos sem a participação efetiva do engenheiro civil revela uma
atitude reacionária, costumam dizer aos clientes: agora você precisa de um calculista! A
organização da abstração e a definição dos objetivos básicos de desempenho de edifícios
antecedem a definição da forma do edifício. O engenheiro civil, em princípio, não deve abrir
mão do seu verdadeiro papel - arquitetos e engenheiros civis são PMA. Às vezes, o
engenheiro civil-geotécnico deve iniciar o processo de projeto total – terrenos íngremes e
subsolos difíceis exigem uma reorganização do projeto esquemático de arquitetura total.
1.1 Justificativa
A mudança rápida do mundo moderno chama o engenheiro civil e o arquiteto a
reverem conceitos fundamentais de Engenharia Civil e Arquitetura, a reestudarem e a
procurarem compreender as verdadeiras necessidades da sociedade, os processos tecnológicos
e ambientais. Arquitetos e engenheiros civis são agentes de transformação.
No que diz respeito à Engenharia de Fundações, área um tanto desconhecida, o
engenheiro civil-geotécnico normalmente é o último profissional contratado, para participar
de um processo de projeto altamente reativo (acumulação), mas é o primeiro a pisar no
canteiro de obra. Deveria prevalecer a integração (ou simultaneidade) de projetos, mas a
esmagadora maioria dos profissionais, arquitetos e engenheiros civis, trabalha de modo
independente, não conquistou a interdependência. O Brasil declarou sua independência, mas
isso não é suficiente. Pessoas, organizações, nações precisam declarar interdependência ou
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morte

(falência).

Há

tempos,

sociedades

supostamente

avançadas

declararam

interdependência. As projetistas independentes fornecem os mais diversos tipos de projetos
ao cliente, formando uma colcha de retalhos mal costurada. Essa atitude independente
acarreta insatisfação da sociedade pelos serviços e produtos da Construção Civil, degradação
do meio ambiente, prejuízos, desvalorização profissional, desconfiança pública. Faltam
linguagem unificada e comunicações eficazes entre engenheiros e arquitetos. Como conhecer
o grau de satisfação real dos usuários de um edifício? É necessário assegurar integridade
global de desempenho (IGD) do empreendimento total.
A escolha pelo tema "Fundações no Projeto de Arquitetura Total: Uma
Abordagem Integrada" não foi aleatória. Trata-se de um tema moderno e instigador, pois
"tudo está conectado a tudo". O edifício é sistema orgânico total composto por vários
subsistemas que dependem do bom desempenho do subsistema de fundação (SF).
Segundo Orlando (2005)3, "a função do engenheiro civil é social: resolver
problemas para a satisfação da sociedade (mais além da satisfação do cliente). Infelizmente
isso está esquecido diante da orientação "falsa" do mundo atual."
O engenheiro civil-geotécnico urge resgatar seu verdadeiro valor, sobretudo como
PMA. Isso é possível, se o geotécnico trabalhar em prol da sociedade, do ambiente, da
profissão de engenheiro civil, do cliente/empregador, dos outros profissionais. E, quem
subestima a importância dos serviços do engenheiro civil-geotécnico evidencia uma
indiferença condenável pela humanidade.
1.2 Objetivo
O objetivo principal do trabalho é estudar processo de projeto, a fim de
possibilitar a integração máxima do subsistema de fundação (SF) no sistema-total, para
assegurar integridade global de desempenho (IGD) de edifícios.
1.3 Considerações iniciais
Para atingir esse objetivo pesquisou-se, exaustivamente, sobre a problemática de
Arquitetura Total e Engenharia de Fundações. Albert Einstein (citado por COVEY, 1989:43)
disse: "Os problemas significativos com os quais nos deparamos não podem ser resolvidos no
mesmo nível de pensamento em que estávamos quando eles foram propostos”.

3

Prof. Dr. Celso Orlando, diretor da empresa Infrageo Engenharia.
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Este trabalho está fundamentado na filosofia de sistema-total apresentada por Lin
e Stotesbury (1981), projetistas do meio ambiente (PMA) consagrados mundialmente.
"Sempre pensar na próxima coisa maior" é o espírito dessa maravilhosa filosofia.
1.4 Apresentação do trabalho
No capítulo 2, abordam-se conceitos para engenheiros e arquitetos,
considerados como indispensáveis no processo de projeto total. Apresenta-se, basicamente,
uma síntese do capítulo primeiro da obra de Lin e Stotesbury (1981), a fim de fundamentar o
presente trabalho.
No capítulo 3, subsistema de fundação (SF), apresentam-se os elementos básicos
do subsistema de fundação e funcionamento conjunto desses elementos.
No capítulo 4, estuda-se o processo de caracterização do empreendimento para
fins de Engenharia de Fundações de Edifícios. Essa caracterização implica em caracterizar os
processos tecnológico, ambiental e ambiental alterado.
O capítulo 5 trata do processo de avaliação das cargas e estruturas para fins de
Engenharia de Fundações de Edifícios. São apresentados componentes chave e meios de
verificar, em termos globais, a eficiência desses componentes.
No capítulo 6, aborda-se processo de investigação geológico-geotécnica:
programação – execução – avaliação dos resultados.
No capítulo 7, estuda-se o processo de escolha do subsistema de fundação. É o
ponto de estrangulamento de todos os esforços até então realizados.
No capítulo 8, apresenta-se processo de projeto de subsistemas de fundações de
edifícios. São enfatizados os requisitos a que um projeto de Subsistema de Fundação (SF)
deve atender, a responsabilidade da projetista e considerações sobre recalques no contexto de
sistema total.
No capítulo 9, aborda-se o tema execução da obra de fundação. O objetivo é
ilustrar as etapas de execução de SF como um todo e os principais cuidados durante a
execução da obra. Ressalta-se que a falta de controle dos serviços de fundações pode
neutralizar ações eficazes no projeto e, conseqüentemente, comprometer a Integridade Global
de Desempenho (IGD) do edifício.
No capítulo 10, a avaliação global de desempenho de edifício e avaliação de
desempenho do subsistema de fundação. Trata-se de avaliação de desempenho a partir de
critérios máximos – perfil 360o do edifício habitado.
Finalmente, no capítulo 11, são apresentadas conclusões, sugestões e proposta de
ciclo e/ou vetor da qualidade em Engenharia de Fundações.
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2 CONCEITOS PARA ARQUITETOS E ENGENHEIROS

Eliel Saarinen, pai do arquiteto Eero Saarinen, expôs bem o conceito básico
quando exortou seu filho a sempre pensar na próxima coisa maior.
(LIN e STOTESBURY, 1981: 10)

2.1 Introdução
Neste capítulo, enfoca-se a concepção global. Abordam-se as dimensões do ser
humano, os segmentos de meio ambiente, a problemática de arquitetura, o processo de projeto
de arquitetura, estruturas e outros subsistemas, enfoque elementar versus o global na educação
relativa a projeto, atitude de professores e alunos e avaliação de desempenho, eficácia pessoal
e interpessoal, e fluxograma de atividades de Engenharia de Fundações.
2.2 Concepção global
2.2.1 Ser humano total
O ser humano possui quatro dimensões: física, espiritual, mental e emocional (ou
social). Quando indagado por um dos escribas sobre qual o primeiro mandamento, Jesus
Cristo respondeu-lhe: “O primeiro de todos os mandamentos é este: Ouve, Israel”: "O Senhor
nosso Deus é o único Senhor, e amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a
tua alma, com todo o teu entendimento, e com todas as tuas forças." (MARCOS, 12, 29-30).
Nessa passagem bíblica identificam-se as quatro dimensões do ser humano total: todo o teu
coração (dimensão emocional), toda a tua alma (dimensão espiritual), todo o teu entendimento
(dimensão mental) e todas as tuas forças (dimensão física). Pode-se verificar que a resposta de
Cristo está fundamentada no Antigo Testamento: "Preceitos do Amor de Deus" (Dt, 6).
Portanto, são antigas as percepções acerca das dimensões humanas. Sheehan (citado por
COVEY, 1989: 319), conhecido como guru da corrida, destaca quatro papéis para o ser
humano: ser bom animal (físico), ser bom artesão (mental), ser bom amigo (social) e ser santo
(espiritual).
Segundo Ostrander et al. (1978),
Os métodos de superaprendizado sempre encaram a pessoa como um todo, por
completo. Eles têm algo mais em comum que é difícil explicar por não se tratar de
fatos lineares. Quando você começa a atuar como um todo, podem acontecer coisas
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aparentemente inexplicáveis. Uma mulher que estuda francês descobre de repente
que melhorou da sinusite; um homem que estuda química se dá conta de que sua
intuição redobrou. Um atleta que pratica técnicas de treinamento físico vê sua
capacidade de concentração aperfeiçoada nos exames da faculdade. As divisões que
impedem o pleno desenvolvimento se dissolvem, todas as áreas da pessoa se
fortalecem. É como a luz que bate sobre uma faceta de cristal, e logo todas as outras
facetas se iluminam. Este efeito refletor modificou a vida de Georgi Lozanov,
médico e psiquiatra, que não planejara ser educador. Planejara, sim, conforme a
tradição, estudar a natureza do homem, em todo o seu potencial. Como quase todos
os outros, chegou à conclusão que o ser humano utiliza apenas uma fração da sua
capacidade. Lozanov descobriu os meios de abrir as comportas da mente e, como
médico, colocou esses meios a serviço do aperfeiçoamento do corpo, da cura mental
e física. Porém, investigando o que o ser humano total pode realizar, ele foi lançado
no campo da criatividade e intuição (OSTRANDER et al., 1978: 14).

Pode-se imaginar pirâmide iluminada por luz que não se apaga, como modelo de
concepção global do ser humano total (FIG. 1).

Dimensão
física
Dimensão
espiritual

Dimensão
mental
Dimensão
emocional

FIGURA 1 – Modelo humano.
FONTE: Pesquisa direta.

2.2.2 Meio ambiente total
Segundo Freitas et al. (2001), o meio ambiente
[...] consiste em um determinado espaço que apresenta um equilíbrio dinâmico entre
as forças concorrentes dos meios físico, biótico e antrópico, as quais se organizam
em um sistema de relações extremamente complexas e sensíveis às modificações de
seus elementos constituintes. Portanto, o meio ambiente é composto por um espaço e
por um sistema de relações, que se desenvolvem nesse espaço, por meio de trocas de
energia e matéria, cujas alterações podem desencadear reações, modificando sua
dinâmica (FREITAS et al., 2001: 12).

A FIG. 2 mostra o processo ambiental alterado a partir de processo tecnológico,
associado ao empreendimento habitacional.
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FIGURA 2 – Processo ambiental alterado.
Fonte: FREITAS et al., 2001: 13.

No ANEXO D, apresentam-se as dez dimensões do empreendimento total.
2.2.3 Arquitetura total: processo tecnológico maior
De acordo com Lin e Stotesbury (1981), devido à moderna tecnologia, as
competências dos projetistas de arquitetura e de engenharia estão interligadas. Com efeito, a
arquitetura deveria ser o produto do trabalho criativo entre arquitetos e engenheiros. Mas o
trabalho conjunto raramente ocorre. A arquitetura deve efetuar-se em termos espaciais e ser
provada como meio ambiente total.
A produção de arquitetura eficaz implica em considerar uma gama de
necessidades funcionais que interagem entre si: associadas-a-atividades, físicas e simbólicas.
A definição geral do problema de arquitetura é apresentada no QUADRO 1.
QUADRO 1
Problemática de arquitetura
O projeto arquitetônico é um problema de organização espacial abrangente. O projetista
precisa organizar as propriedades de desempenho dos edifícios para satisfazer um amplo
espectro de necessidades dos usuários:
1. Associadas-a-atividades (operacionais), 2. Físicas (construtivas) 3. Simbólicas (de vivência).
Em termos espaciais
Fonte: LIN e STOTESBURY, 1981: 3.
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Segundo Lin e Stotesbury (1981)
As necessidades associadas-a-atividades são operacionais e derivam do desejo
humano de exercer suas atividades em um meio ambiente controlado. Para um dado
projeto e local, a interação de diversos espaços de atividade deve ser organizada em
termos de requisitos únicos relativos a definição física, vedação, associação, controle
climatológico, e serviços. Naturalmente, isto implica que há necessidades físicas que
podem ser vistas como primordialmente construtivas na sua natureza, se elas são
consideradas sozinhas. Isto é, um projetista precisa examinar os aspectos de provisão
para energia, equipamento mecânico, estrutura e construção. Mas, para tornarem-se
arquitetonicamente relevantes, estas necessidades físicas precisam ser consideradas
no contexto de um esquema total para poder-se organizar a interação dos espaços de
atividades. Além disto, se o projetista vai conceber as propriedades operacionais e
construtivas de um esquema de espaço-forma como um sistema total, ele/ela terá que
considerar as necessidades simbólicas de seus futuros usuários. Isto é de importância
básica porque os usuários vivenciarão, da mesma forma que utilizarão interiormente,
um meio ambiente construído. Para os usuários, um edifício é visto como um
símbolo do seu contexto de vida, da atitude da sociedade em relação a eles, e do
respeito do proprietário por seus valores sociais e estéticos. O projetista de
arquitetura precisa ser suscetível a isto, assegurando que manifestações destes
valores tornem-se parte integral de suas propostas de projeto. De fato, pode-se dizer
que o desafio fundamental de todo projeto arquitetônico é criar um meio ambiente
humanístico para o desenvolvimento de atividades, um que seja inerentemente
inspirador ao invés de indiferente ou, mesmo, degradante ao usuário (LIN e
STOTESBURY, 1981: 4).

A FIG. 3 exemplifica que a concepção global de projeto origina a arquitetura total,
por meio do trabalho conjunto de engenheiro civil e arquiteto – PMA.
PROJETISTAS DO MEIO AMBIENTE
ENGENHEIRO CIVIL:

ARQUITETO:

(a) interessado na provisão de integridade física,
resistência, eficiência, serviços mecânicos, calefação,
ventilação, ar condicionado, energia, água e
dispositivos para despejos etc.
(b) trabalha com propriedades tecnológicas do
edifício:
1. Energia
2. Materiais
3. "know-how" construtivo

(a) interessado na provisão de todas as necessidades
de desempenho espacial e técnico

(c) para implementar projetos de edifício

(b) trabalha com propriedade de espaço-forma de
todos os subsistemas;
- associadas a atividades
- físicas
- simbólicas
(c) para interagir todos os subsistemas como um
projeto ambiental total

A CONCEPÇÃO GLOBAL DE PROJETO
ORIGINA
ARQUITETURA TOTAL

FIGURA 3 – Concepção global.
Fonte: LIN e STOTESBURY (1981: 5).
Nota: no livro fonte aparece engenheiro estrutural ao invés de engenheiro civil, com isso o item (a), à esquerda, foi
modificado.

35

Segundo Nápoles Neto (1996), Smeaton4 foi o primeiro a usar, para si mesmo, o
título de engenheiro civil (1768).
A concepção global possibilita a integração da engenharia com questões
arquitetônicas especializadas; promove ponte natural para associar aspectos abrangentes de
espaço-forma na concepção do projeto de arquitetura com interesses mais específicos e físicos
do engenheiro civil; capacita arquitetos e engenheiros a trabalharem no mesmo nível,
conforme FIG. 3.
Como o arquiteto precisa lidar com os aspectos espaciais de necessidades físicas,
simbólicas e de atividades de maneira coerente, então é necessário usar modelo de interação
(FIG. 4).

SUBSISTEMA PARA NECESSIDADES FÍSICAS

−
−
−
−

Estrutura
Construção
Energia
Equipamento

Responsabilidade de projetar
o meio ambiente via sistema total

SUBSISTEMAS PARA NECESSIDADES
ASSOCIADAS A ATIVIDADES:
−

diferenciação espacial

−

organização de espaço forma

−

interações de espaço-local

SUBSISTEMA PARA NECESSIDADES
SIMBÓLICAS
−

aspectos

vivenciais

da

relação

homem-meio ambiente

FIGURA 4 – Modelo de interação do desafio arquitetônico de projeto.
Fonte: LIN e STOTESBURY, 1981: 7.

2.2.4 Processo de projeto arquitetônico
Para não ficar confusa e assegurar a propriedade IGD no tratamento final dos
detalhes, a PMA precisa lançar mão de processo hierárquico que preveja pelo menos três
níveis de concepção. A PMA deve confiar na sobreposição e na troca de informações entre
níveis:

4

John Smeaton, renomado engenheiro, construtor do farol de Eddystone.
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− NÍVEL I: Projeto Esquemático (PE);
− NÍVEL II: Projeto Preliminar (PP);
− NÍVEL III: Projeto Final (PF).
No trabalho, adotam-se as seguintes terminologias:
− Sistema total de edifício: Processo Tecnológico Maior ou, simplificadamente,
Processo Maior (PM).
− Subsistemas

de

edifícios:

Processos

Tecnológicos

Menores

ou,

I. ESQUEMÁTICO

II. PROJETO PRELIMINAR

III. PROJETO FINAL

simplificadamente, Processos Menores (Pm).
1.

Primeira concepção da forma de edifício como um todo
− Conceber os objetivos básicos de desempenho e traduzir em
planta global de localização, esquema de organização de
atividades e propriedades de configuração.

2.

Primeira concepção da forma de edifício como sistema
estrutural total
− Conceber o esquema estrutural principal e os requisitos de
interação dos subsistemas.

3.

Desenvolvimento de projeto preliminar da proposta
esquemática
− Estabelecer as propriedades físicas básicas dos subsistemas
principais e componentes-chave para comprovar a exeqüibilidade
do projeto.

4.

Refinamento total do projeto preliminar com propósitos
construtivos
− Refinamento final em profundidade do projeto de todos os
subsistemas e componentes e preparação dos documentos de
trabalho.

FIGURA 5 – Processo tecnológico maior.
Fonte: LIN e STOTESBURY, 1981: 7.

Segundo Lin e Stotesbury (1981),
No NÍVEL I, o arquiteto precisa organizar, em termos de concepção, a
exeqüibilidade global de espaço-forma, das opções esquemáticas básicas.
Especialistas podem colaborar, mas somente se na forma de concepção global e não
em termos de detalhes elementares. No nível de concepção esquemático o objetivo
do arquiteto é desenvolver e avaliar opções de planta global de localização, interação
de atividades e configurações de edifício. Para atingir esse propósito o arquiteto
precisa interagir atributos básicos do contexto total, da organização espacial, e do
simbolismo como determinante da forma física (LIN e STOTESBURY, 1981: 9).
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Em níveis esquemáticos a concepção global deve partir do modelo abstrato para o
físico (FIG. 6). É importante o arquiteto colocar o projeto esquemático na palma da mão para
poder visualizar o empreendimento como um todo. É necessário avaliar em termos globais a
exeqüibilidade construtiva, o quadro operacional global e o aspecto simbólico na definição
física do edifício.

FIGURA 6 – Níveis esquemáticos.
Fonte: LIN e STOTESBURY, 1981: 8.

Para Lin e Stotesbury (1981),
No NÍVEL II, o arquiteto precisa ser capaz de identificar os principais requisitos
(dos subsistemas) subentendidos pelo esquema e concretizar sua exeqüibilidade (de
interação) através da determinação de propriedades chave (dos componentes). Isto é,
as propriedades dos subsistemas principais precisam ser elaboradas em profundidade
apenas suficiente para verificar a compatibilidade inerente de suas interações básicas
(relacionadas à forma e de comportamento). Isto significará uma forma de
colaboração com especialista algo mais específico que aquela no NÍVEL I. No
NÍVEL III, o arquiteto e os especialistas precisam prosseguir fornecendo todos os
elementos específicos de projeto necessários à confecção de planilhas para
concorrências. A estratégia é assegurar que os níveis, depois do primeiro,
representem uma elaboração progressiva do nível anterior (LIN e STOTESBURY,
1981: 10).

O processo de projeto total é evolutivo: criação e refinamento.
Para esses autores, tal estratégia é lógica porque reconhece a necessidade natural
de ser estabelecido um contexto abrangente para lidar com os diversos aspectos específicos de
projeto arquitetônico.
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Evidentemente, o PM controla a eficácia dos detalhes (Pm) adotado na solução,
não vice-versa. Isso é simplesmente a extensão da atitude de sistema-total assumida: sempre
pensar na próxima coisa maior. Certa habilidade do arquiteto para distinguir as questões mais
básicas das mais detalhadas é essencial para seu sucesso como projetista de meio ambiente.
No Brasil, algumas projetistas dividem a etapa de projeto em apenas dois níveis:
anteprojeto e projeto final (ou executivo) – hábito desastroso (ANEXOS F, G, H, I, J e K). É
impossível assegurar IGD de edifício, pensando apenas em dois níveis. Sugere-se o modelo
proposto no ANEXO E.
Para um dado problema ambiental, pode-se imaginar uma série de atitudes da
projetista que saliente grau de ênfase em globalidade de mínimo a máximo, a saber:
acumulação, composição, síntese e integração ou simultaneidade (FIG. 7).
"A atitude da projetista em relação à análise e troca de informações indica sua atitude
em relação à importância de projetar o meio ambiente como sistema-total” (LIN e
STOTESBURY, 1981: 10).
Considerem-se os seguintes exemplos:
a. O proprietário começa a obra, construindo apenas um cômodo para habitá-lo
com sua família. Conforme as necessidades são percebidas, são construídos um
segundo, um terceiro e demais cômodos. Neste caso, tem:
− Atitude do projetista: acumulação (o todo é a soma das partes).
− Atributo do processo: partes adicionadas conforme a necessidade é
percebida.
− Intenção organizacional: reativa.
b. A projetista propõe ao cliente uma edificação em forma de barco, sem dar
importância ao aspecto funcional do empreendimento. Neste caso, tem-se:
− Atitude do projetista: composição.
− Atributo do processo: subordinação das partes ao conceito dominante de
forma.
− Intenção organizacional: a forma como causa própria.
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MIN.

ÊNFASE EM PROJETO TOTAL

MAX.

Atitude do
projetista

Acumulação

Composição

Síntese

Integração

Atributo do
processo

Partes adicionadas
conforme a
necessidade é
percebida

Subordinação das
partes ao conceito
dominante de
forma

Coordenação das
partes para
interação ótima

Integração das
partes num sistema
orgânico total

Intenção
organizacional

Reativa

A forma como
causa própria

A forma subordinase à função

Forma e função
identificam-se

MIN.

ÊNFASE EM ANÁLISE E FEEDBACK

MAX.

FIGURA 7 – A atitude do projetista e a troca de informações.
Fonte: LIN e STOTESBURY, 1981: 10.

c. A projetista apresenta ao construtor projeto de uma residência funcional,
todavia sem levar em consideração os valores simbólicos dos usuários. Neste
caso, tem-se:
− Atitude do projetista: síntese
− Atributo do processo: coordenação das partes para interação ótima.
− Intenção organizacional: a forma subordina-se à função.
d. O proprietário do lote está interessado em construir uma casa funcional que
simbolize seu contexto de vida – o simbolismo como determinante da forma
física da construção.
− Atitude do projetista: integração ou simultaneidade (o todo é mais do que a
soma das partes).
− Atributo do processo: integração das partes num sistema orgânico total;
− Intenção organizacional: forma e função identificam-se.
2.2.5 Estruturas e outros subsistemas
O movimento vertical de pessoas no interior de edifícios requer caixas de escadas
e/ou elevadores, e a concepção global pode resultar no uso destes componentes de serviços
como subsistemas estruturais principais de contraventamento (FIG. 8 a).
Por várias razões a concepção global deveria ser introduzida nas etapas mais
iniciais do processo de projeto. Razões essas derivadas da necessidade de prover os edifícios
com subsistemas de serviços mecânicos (que dão suporte ao movimento horizontal e vertical
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dos usuários e objetos) e outras que derivam da necessidade de calefação, ventilação, ar
condicionado, energia, água e dispositivos para despejos.
Dutos ramificados visualizados na forma de diagrama em árvore (FIG. 8 b) podem
exigir amplos espaços, e suas implicações estruturais devem ser consideradas cedo no
processo de projeto total.

FIGURA 8 – Subsistemas principais de movimento e serviço.
Fonte: LIN e STOTESBURY, 1981: 14.

Exigências de iluminação são freqüentemente influenciadas pelo projeto estrutural
(FIG. 9).

FIGURA 9 – Iluminação natural e
estrutura interagem em termos globais.
Fonte: LIN e STOTESBURY, 1981: 17.
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A opção por laje cogumelo pode provir de exigências de iluminação. Esta laje é
competitiva para vãos bem maiores do que aqueles normalmente adotados para estruturas
convencionais (laje-viga-pilar). Aumentar os vãos significa aumentar as cargas nos pilares e,
consequentemente, nos elementos estruturais de fundação. Portanto, exigências de iluminação
são influenciadas pelo projeto de estruturas e fundações. (FIG. 10).

FIGURA 10 – Esquema de subsistema vertical.
(para integrar os requisitos estruturais e de iluminação).
Obs.: Edifício da Cera Johnson (Frank Lloyd Wrigth)
Fonte: LIN e STOTESBURY, 1981: 16 ).

A opção por laje nervurada pode provir da necessidade de interação
estrutura/iluminação (FIG. 11).

FIGURA 11 – Laje nervurada.
Fonte: LIN e STOTESBURY, 1981: 15.
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Som e estrutura interagem. A laje da FIG. 12 (a) trabalha à compressão e a da
FIG. 12 (b) à tração. A forma estrutural de uma organização espacial influencia diretamente
as propriedades acústicas.
Deve-se estudar o problema de interface entre máquina e estrutura, pois os efeitos
de vibração podem comprometer a IGD de edifício. A FIG. 12 (c) ilustra o caso de
perturbações vibratórias pela inexistência de uma interface compatível entre máquina e
estrutura.

(a)

(b)

(c)

FIGURA 12 – Som e estrutura interagem.
Fonte: LIN e STOTESBURY, 1981: 15.

2.2.6 Enfoque elementar versus o global na educação relativa a projeto
A concepção global deveria ser a base conceitual dos estudantes dos cursos de
Engenharia e Arquitetura, assim poderiam sempre visualizar futuros estudos especializados
em um contexto de sistema-total. Mas, a escola vem ensinando aos estudantes por meio do
estudo de componentes elementares e seus fatores específicos de projeto e construção.
Segundo Lin e Stostebury (1981),
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Este enfoque é baseado na hipótese de que os estudantes serão capazes, de alguma
forma, de trabalhar em ordem inversa (por conta própria) para descobrir como as
partes podem ser integradas para atuarem conjuntamente (FIG. 13). Infelizmente,
esta hipótese é raramente consubstanciada na prática, porque o modo de aprender é o
oposto do fluxo natural da concepção de projeto arquitetônico. Isto é, a diferença
entre o modo de se adquirir experiência real de projeto e o modo de se aprender
acerca de informações tecnológicas tornará difícil para o estudante aplicar estas
informações tecnológicas nas etapas formativas da concepção de projeto (LIN e
STOSTEBURY, 1981: 11).

I ENFOQUE ELEMENTAR
(a) ênfase no projeto de elementos estruturais
específicos.
(b) problema educacional: o conhecimento é
desprovido de base para relacionar-se com
objetivos de sistema total; ênfase nas partes,
não em sistema total.

II ENFOQUE GLOBAL
(a) ênfase no projeto de sistemas totais de
espaço-forma (e.g. concepção para a Blyth
Arena, Squaw Valley, California).
(b) vantagem educacional: tem-se um contexto
global para aprender acerca de, e aplicar,
conceitos e sistemas estruturais em projetos
arquitetônicos; o todo determina os
elementos.
FIGURA 13 – Enfoque elementar x global.
Fonte: Fonte: LIN e STOTESBURY, 1981: 12.

Advoga-se que engenheiros e arquitetos precisam desenvolver habilidades para
lidarem com concepção global (visão sistêmica) e problemas específicos. A escola típica deve
oferecer ao futuro engenheiro uma formação completa do tipo global-para-específico. O
engenheiro que recebe a educação somente em termos de concepção global, pode não
conseguir controlar aspectos específicos ou compreender as verdadeiras necessidades dos
especialistas, afinal a engenharia também está nos detalhes. O ônibus espacial Challenger
explodiu, em 28 de janeiro de 1986, após a decolagem, devido a problema nas juntas de
vedação. Os especialistas comunicaram o problema específico às autoridades antes do seu
lançamento. Por outro lado, o futuro engenheiro que lida somente com problemas específicos
no curso de graduação poderá enfrentar sérias dificuldades para visualizar problemas globais.
Tanto a falta de sistema global de contraventamento como o mau detalhamento da seção
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transversal de um dos pilares pode acarretar desabamento de edifício. Por isso, em engenharia
problemas globais e específicos são igualmente importantes.
Segundo Serafini (1987: 7-8), "para muitos professores, o ensino do português
coincide com o de gramática e classificações de orações". E a produção de texto? Para essa
autora, um bom mestre deve ensinar aos alunos técnicas concretas de composição. Para
muitos professores, o ensino da Engenharia Civil coincide com o cálculo, deduções de
fórmulas, classificações das estruturas. E o projeto total? Um bom mestre deve ensinar aos
alunos técnicas concretas de projeto. O bom músico toca e compõe corretamente. No ANEXO
M apresenta-se analogia entre arquitetura total e contrapunctus.5
Para Lin e Stotebury (1981: 13), "pode-se ganhar muito aplicando o modelo de
gerência educacional do tipo global-para-específico para uma reconsideração das estratégias
de ensinar e escrever em muitos campos especializados de conhecimento ligados a projetos"
(FIG. 14).
Conhecimento Global

NÍVEL I

NÍVEL II
NÍVEL III

Conhecimento Específico
FIGURA 14 – Modelo de gerência educacional do tipo global-para-específico.
Fonte: Pesquisa direta.

2.2.7 Aprender para fazer e fazer para aprender
Considera-se a máxima aprender a aprender usada por alguns pedagogos e professores
um tanto sem propósito. Aprender a estudar, aprender a projetar, aprender a andar de
bicicleta, aprender a fazer tijolos etc, mas aprender a aprender é algo que soa estranho.
Percebe-se que muitas pessoas estão realmente dispostas a estudarem muito, mas
indispostas para “o fazer”. Segundo Covey (1989), existem estudantes profissionais, pessoas
que estudam a vida toda. Mas, não têm coragem de quebrar a casca do ovo para ver mundo. É
5

É a arte de escrever duas ou mais melodias (vozes) concomitantes.
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importante o estudante colocar em praticar os ensinamentos. Tratando-se de Engenharia Civil
e Arquitetura entende-se que é preciso aprender para fazer e fazer para aprender. Vale
ressaltar que atitudes equivocadas em educação podem atravessar décadas e inibir
exponencialmente o desenvolvimento de uma nação. O governo e as instituições de ensino,
estrategicamente, devem investir na formação de professores altamente eficazes, pois um
único professor pode ensinar a 100, 200, 3000 ou mais pessoas. A qualificação técnica
(títulos) do professor é condição necessária nos dias de hoje, mas não suficiente. É importante
confiar, mas verificar se o candidato à função de educador tem vocação e verdadeira
experiência profissional. Escolas que efetivam professores apenas pelo critério da titulação
correm sérios riscos de colocarem em sala de aula pessoas que não conhecem a prática de
Engenharia e/ou Arquitetura. Considera-se a maior responsabilidade social da escola a
escolha criteriosa de professores. A estratégia é compor o quadro docente por engenheirosprofessores e arquitetos-professores eficazes. Todas as instituições de ensino deveriam exigir,
independentemente da titulação dos candidatos ao magistério, dez anos6 de experiência
profissional comprovada – principalmente tratando-se de engenharia de fundações. A
qualidade do ensino depende fundamentalmente do docente, agente de transformação.
Segundo Vargas (1992), a escola deve formar, pelos menos, dois tipos de engenheiro.
Há uma grande maioria de alunos que não tem interesse em pesquisa, quer
simplesmente uma profissão. Essa função não precisa ser exercida por pessoas
excepcionais, mas é muito necessária ao país para solução de problemas cotidianos.
Mas há também a necessidade de profissionais que irão responder a questões mais
complexas. A universidade precisa formar as duas coisas. E isso é possível nos
cursos de graduação (VARGAS, 1992: 10).

Para assegurar a qualidade do ensino de Engenharia e Arquitetura, considera-se
necessário avaliar o desempenho de professores e alunos de forma harmônica e contínua.
Avaliar o desempenho humano não significa controlar as pessoas, mas controlar a qualidade
da educação em respeito à sociedade, ao meio ambiente, às profissões de engenheiro e
arquiteto, aos clientes da construção civil e aos futuros profissionais.
2.2.8 Atitudes de professores e alunos e a avaliação de desempenho humano
Segundo Cresmasco (1993),
O comportamento dos professores que atuam como reprodutores de
conhecimento é um dos resultados obtidos nos bancos escolares, onde há a tradição
do Título como Status Social e Econômico em detrimento ao Conhecimento. Isto, de
alguma maneira, é transferido aos alunos, pois em se tratando de Engenharia hoje
6

O período de 10 anos é sugestão do autor da dissertação – Duarte, R.
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em dia, visualiza-se o Status Social como acesso à Tecnologia para ter as portas
abertas à Economia. Como conseqüência, grande parte de nossos alunos, após
saberem da estrutura do Curso e do comportamento dos professores, se preocupam
mais em obter a titulação do que conhecer a Engenharia.
Sob este enfoque, o afã do diploma causa a dependência, por parte do aluno,
da "nota" na prova. A tarefa do aluno consiste em reproduzir os conceitos
repassados pelo professor. Quanto ao professor, compete-lhe a cômoda posição
tecnocrata que é a de repassar informações adquiridas ao longo do seu aprendizado,
tirando delas as "questões" que possibilitarão a avaliação do aluno. Não há qualquer
questionamento crítico em ambas as partes, e sim um pacto do tipo paternalistafilialista, onde "se não questiono, não sou questionado e assim passamos de ano e
começamos outro como se nada houvesse existido".
[...] A busca tecno-econômica da Educação Tecnocrata bem como o atual
Ensino de Engenharia em algumas escolas, são baseados em uma Educação
Dirigida, que não colabora com a evolução do pensamento de nossos alunos.
Evidente que o problema é Institucional, mas o professor deve ter consciência da sua
tarefa de Formador e não de Reprodutor de Conhecimento.
Diante de uma triste realidade na qual boa parte de nossos alunos entram em
sala de aula mais preocupados com "o que vai cair em prova" ou "onde posso aplicar
na prática" do que "o que é que eu posso aprender para a minha vida", fica o dilema
entre adquirir informações para ganhar a vida ou adquirir conhecimento para fazer
uma vida. Nesta encruzilhada, além da opção do aluno, está a conduta do professor.
Nisso tudo cabe a reflexão da postura do docente como educador,
particularmente no que se refere em estimular o raciocínio do aluno. Para isso,
acreditamos que o nosso compromisso como formadores de futuros engenheiros
está, junto com a obrigação de transmitir conhecimento, em legar a herança cultural
que trazemos ao longo de um constante aprendizado (CRESMASCO, 1993: 59-62).

Quando os conceitos IGD de empreendimento total e Avaliação de Desempenho
Humano (ADH) chegarem às escolas, professores e alunos típicos se encontrarão diante de
uma gama de conceitos estranhos ao mundo que conhecem.
Sobre avaliação de desempenho humano tem-se Pirâmide – Sistema Universal de
Avaliação de Desempenho Humano, software implementado pelo Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo, em 2005 (FIG. 15).

FIGURA 15 – Tela de abertura do software Pirâmide.
Fonte: MANUAL DO SOFTWARE, 2005.
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Constam do Manual do usuário de Pirâmide, gravado pelo IPT, conforme
Relatório Técnico No 78283-2005, as seguintes palavras finais sobre esse sistema:
O usuário do software Pirâmide deve ter em vista não apenas os aspectos
técnicos e operacionais do cálculo de desempenhos, mas principalmente a filosofia
inovadora que se propõe com a metodologia do Sistema Universal de Avaliação de
Desempenho Humano. Mais do que um simples aplicativo para armazenagem e
processamento de dados, o software Pirâmide é, antes de tudo, o instrumento mais
viável, em termos da relação custo/benefício, para implantação da metodologia em
ambientes escolares e empresariais, em concursos ou em qualquer outra situação na
qual seja preciso avaliar desempenhos de pessoas.
Deve-se lembrar ainda que nenhum sistema de avaliação funciona se não
houver integridade, seja por parte dos avaliados, seja por parte do avaliador. A
proposta da metodologia implementada no software Pirâmide consiste simplesmente
em permitir que a avaliação seja realizada da maneira mais objetiva possível,
levando-se em conta alguns fatores da natureza humana que, apesar de não serem
considerados nas avaliações convencionais, influenciam decisivamente no
desempenho das pessoas. O que não se deve esperar é que o software funcione como
um sistema à prova de fraude, até porque isso não depende de um sistema ou de um
programa de computador, mas sim da decisão pessoal de cada indivíduo em favor da
integridade global (MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE PIRÂMIDE,
gravado pelo IPT, 2005).

2.2.9 Eficácia pessoal e interpessoal
Para produzir arquitetura total é necessário trabalho conjunto de engenheiros e
arquitetos, portanto é necessário aplicar o princípio da confiabilidade.
No Brasil, algumas projetistas trabalham de forma muito independente, deveria
prevalecer a interdependência. A confiabilidade é uma das premissas básicas no processo de
projeto total. Sem alta confiabilidade não haverá interdependência, sem interdependência não
haverá arquitetura total.
Para produzir uma arquitetura eficaz é necessária liderança baseada em princípios
saudáveis e comunicações eficazes.
Segundo Covey (1994), a liderança é praticada de dentro para fora em quatro
níveis:
(1) pessoal (minhas relações comigo mesmo); (2) interpessoal (minhas
relações e interações com os outros); (3) gerencial (minha responsabilidade de
concluir uma tarefa em conjunto com os outros); (4) organizacional (minha
necessidade de organizar as pessoas), de recrutá-las, treiná-las, remunerá-las, formar
equipes, solucionar problemas, e criar uma estrutura, uma estratégia e sistemas
concordantes.
Cada um desses níveis é "necessário, porém insuficiente". Isso significa que
precisamos trabalhar em todos os níveis com base em determinados princípios
fundamentais:
− Confiabilidade em nível pessoal. A confiabilidade baseia-se no caráter, naquilo
que você é como pessoa, e na competência, naquilo que você pode fazer. Se
você confiar no meu caráter mas não na minha competência, não confiará em
mim. Muitas pessoas boas e honestas gradualmente perdem sua confiabilidade
profissional porque se tornam "obsoletas" em suas organizações. Sem caráter e
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competência não seremos considerados confiáveis, nem demostraremos grande
sabedoria em nossas escolhas e decisões. Sem um desenvolvimento profissional
significativo constante, haverá pouca confiabilidade ou confiança.
− Confiança em nível interpessoal. A confiabilidade é a base da confiança. A
confiança é conta bancária emocional entre duas pessoas que lhes permite
chegar a um acordo de desempenho ganhar-ganhar [ou seja, com benefícios
mútuos]. Se existe confiança entre duas pessoas, baseada na confiabilidade de
cada uma, poderão gozar de uma comunicação clara, empatia, sinergia e
interdependência produtiva. Quando se é incompetente, o treinamento e o
desenvolvimento poderão auxiliar. Mas se houver uma falha de caráter, será
necessário fazer e manter promessas para aumentar a segurança interna,
aperfeiçoar as habilidades e reconstruir a relação de confiança.
A confiança, ou a falta dela, está na origem do sucesso ou do fracasso, nos
relacionamentos e nos resultados finais de um negócio, de uma indústria, do sistema
de educação e do governo (COVEY, 1994: 6).

O Papa João Paulo II (2005) atestou: "a existência da confiança nas relações
internacionais é um capital social de valor fundamental".
2.2.10 Fases e etapas do empreendimento habitacional
Segundo Freitas et al. (2001), o empreendimento habitacional pode ser dividido
em três fases distintas: planejamento, construção e ocupação, as quais estão subdividas em
etapas, conforme apresentado no QUADRO 2. O quadro dá visão sistêmica das principais
atividades para realização do empreendimento habitacional.

QUADRO 2
Fases do empreendimento habitacional
Fases

Etapas
Identificação da demanda

Planejamento

Seleção de áreas
Projeto
Terraplenagem

Construção

Edificação e demais obras
Bota-fora
Paisagismo

Ocupação
Fonte: FREITAS et al., 2001: 15.

Uso
Ampliação
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2.2.11 Projetos sustentáveis
Seguem algumas definições sobre sustentabilidade:
Quando se abordam construções sustentáveis, deve-se considerar a
interdisciplinaridade deste conceito. Para que uma construção seja sustentável, há
necessidade de que conhecimentos fragmentados sejam integrados. Os aspectos
ambientais de uma construção devem ser tão relevantes quanto os aspectos técnicos
e econômicos. Re-aproveitando materiais, usando tecnologia de baixo impacto como
a solar, repensando o uso da água e da energia, aplicando técnicas de conforto
ambiental, são alguns dos fatores que definem este projeto como sustentável. Aliado
a eles, também se considerou relevante a estética e o senso de conforto como parte
do contexto cultural de seus idealizadores (AGUDELO e CASAGRANDE JUNIOR,
2005)7.
Um sistema sustentável é aquele que sobrevive ou persiste (PATTEN, 1995, citado
por ZANCHETI, s. d.).

As citações acima são importantes, mas em termos conceituais não agregam nada
de novo no campo de projeto. Sustentabilidade é uma palavra nova, usada para explicar
conceito antigo de arquitetura. A propósito, existe jardim sem jardineiro? Discutir soluções
integradas, pensar em tudo, considerando o ser humano total (integridade física, social, mental
e espiritual), o meio ambiente total (meios físico, antrópico e biótico), o edifício total
(subsistemas operacional, construtivo e simbólico), a relação custo/benefício – tudo isso é
antigo!
O homem alterar o meio ambiente, não significa destruir a natureza. O homem
também é parte da natureza e procurar viver bem é uma atitude natural. Não é atitude
inteligente promover o desmatamento das florestas, a poluição do ar, a contaminação dos rios
pelo simples prazer do momento. A sociedade precisa distinguir as verdadeiras necessidades
dos desejos e paixões, para assegurar IGD do planeta e, conseqüentemente, a vida. Covey
(1994) ressalta que Sheakespeare expôs de forma brilhante os efeitos de "entregar-se" ao
prazer do momento ao invés de subordiná-lo ao verdadeiro encanto da contribuição e do
crescimento:
O que ganho eu, se consigo o que procuro?
Um sonho, um suspiro, um punhado de alegrias passageiras.
Quem compra a alegria de um minuto para lamentar-se uma semana?
Ou procura uma eternidade pra conseguir um brinquedo?
Por uma doce uva, quem irá a vinha destruir? (The Rape of Lucrece Linhas 211215). (COVEY, 1994: 11-12).

7

AGUDELO, Líbia Patrícia Peralta e CASAGRANDE JUNIOR, Eloy Fassi são os autores de Construção e
Sustentabilidade: Um estudo de caso na cidade de Curitiba.
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2.2.12 Qualidade total
Considera-se a qualidade total um processo de aperfeiçoamento contínuo,
aprendizagem contínua – educação.
Segundo Vaz8, são cinco os pré-requisitos da aprendizagem:
1. Motivação
2. Conscientização
3. Progressão
4. Perseverança
5. Especificidade
De fato, para aprender ou mesmo resolver um problema de engenharia é preciso
motivação. Sem motivação é impossível, por exemplo, implantar sistema da qualidade em
uma empresa. Quais são os motivos da empresa? Sem consciência não é possível realizar
atividades de maneira responsável. Deve-se, também, observar a seqüência para o
crescimento humano, existe uma progressão natural. Antes de uma criança aprender a correr
ela precisa aprender a rolar, engatinhar, sentar, levantar, dar os primeiros passos, cair,
levantar, correr... Sem perseverança não é possível chegar à excelência. Thomas Alva Edson
(1847-1931) jamais teria inventado a lâmpada se não fosse uma pessoa perseverante. Também
não teria êxito em suas experiências sem a especificidade – não perder o foco é a palavra de
ordem. Isto posto, considera-se necessário à empresa elaborar plano de Motivação,
Conscientização, Progressão, Perseverança e Especificidade (MCPPE).
A FIG. 16 mostra ciclo MCPPE.

Motivação
Conscientização

Especificidade

CICLO MCPPE

Progressão
Perseverança
FIGURA 16 – Ciclo MCPPE.
Fonte: Pesquisa direta.

8

José Lucena Vaz é professor da Escola de Música da UFMG e fez a citação verbal acima em 2000.
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Segundo Thomaz (2001), “o especialista norte-americano em processos da qualidade,
reconhecido no mundo todo e particularmente no Japão, considera que devam ser continuadas
as ações de planejamento, execução, controles e realimentação [...]”.
A FIG. 17 mostra o círculo de Deming.

D – do
(executar)

P – plan
(planejar)

CÍRCULO DE
DEMING
P. D. C. A.

A–- act
(realimentar)

C – check
(conferir)

FIGURA 17 – Círculo de Deming: retro alimentação da qualidade.
Fonte: THOMAZ, 2001: 49.

Outro programa conhecido e difundido nas empresas, o 5 S – SEIRI (arrumação),
SEITON (ordenação), SEISOH (limpeza), SEIKETSU (asseio) e SHITSUKE (autodisciplina). A integração de três círculos está exemplificada no ANEXO L.
2.2.13 Fluxograma de atividades em engenharia de fundações: o processo menor
O fluxograma de atividades em engenharia de fundações é o apresentado na FIG.
18. Em geral, nenhuma etapa deste fluxograma deve ser eliminada, por mais modesta que seja
a construção.
A problemática de fundação deve ser revolvida no contexto de sistema-total, por
isso é necessária a solução integrada de PM e Pm. Fique claro: PM controla Pm, não viceversa.
Nos ANEXOS A e B, apresentam-se o ciclo e vetor da qualidade em Engenharia
de Fundações de Edifícios e no ANEXO C, o Pm implementado.
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FIGURA 18 – Fluxograma de atividades em engenharia de fundações – Pm.
Fonte: WOLLE e HACHICH, 1996: 706.
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3 SUBSISTEMA DE FUNDAÇÃO DE EDIFÍCIO

3.1 Introdução
O objetivo principal deste capítulo é apresentar o funcionamento conjunto dos
elementos do subsistema de fundação de edifício.
3.2 Fundação
O que é fundação? Para uma pergunta simples e direta, tem-se algumas definições:
O termo fundação é usado para designar a parte de uma estrutura que transmite ao
terreno subjacente seu próprio peso, o peso da superestrutura e qualquer outra força
que atue sobre ela. A fundação é, portanto, o elemento de ligação entre a
superestrutura e o solo (TSCHEBOTARIOFF, 1978: 1).
A norma para fundações CP 2004, de 1972, define uma fundação como sendo aquela
parte da estrutura que está em contato direto com o solo e transmitindo cargas a este
(BELL, 1985: 1).
Chama-se fundação* a parte de uma estrutura que transmite ao terreno subjacente a
carga da obra." *Do latim "fundare", que significa apoiar, firmar, fixar (CAPUTO,
1987: 169).
As fundações de uma construção são as suas partes em contato com o solo, ao qual
transmitem suas cargas (GUERRIN, s d.: 1).
Fundação é o elemento estrutural que transfere ao terreno as cargas que são
aplicadas à estrutura. Conseqüentemente, o terreno é elemento de uma fundação e do
conhecimento de suas propriedades, ou melhor, do seu comportamento quando
submetido a carregamentos, dependerá o desempenho da fundação. Deve-se ter em
mente que a definição das fundações abrange dois aspectos básicos do
comportamento do terreno: a deformabilidade e a resistência dos materiais que o
compõem (ABRAHÃO e VELLOSO, 1998: 381-382).
O elemento isolado de fundação é o sistema composto pelo elemento estrutural e
pelo maciço de solo que o envolve. Assim, o elemento estrutural constitui apenas
parte da fundação, pois o maciço de solo que circunda o fuste do elemento estrutural
e que serve de apoio à sua ponta ou base também faz parte do sistema. Por isso, em
vez da expressão cota de apoio da fundação, tem-se cota de apoio do elemento
estrutural de fundação. Do mesmo modo, em vez de execução da fundação, tem-se
execução do elemento estrutural de fundação e, em vez de capacidade de carga da
estaca ou tubulão, tem-se capacidade de carga do elemento isolado de fundação.
(CINTRA e AOKI, 1999: prefácio, p. VII).
Fundação é o sistema formado pelo elemento estrutural de mesmo nome e pelo
maciço de solo que o envolve (AOKI, 2003).

54

3.3 Fundação é subsistema físico do edifício
A fundação é subsistema físico do edifício, a base da construção. Projetar SF
como parte independente do edifício é um erro.
Por se tratar de subsistema subterrâneo de edifício, isso não justifica projetar SF
como parte independente do problema de arquitetura total (FIG. 19).

Edifício é sistema total formado por:
– subsistemas para necessidades físicas
(estruturas, fundações, paredes, caixa de elevador etc.)
– subsistema para necessidades operacionais
(associadas-a-atividades)
– subsistema para necessidades simbólicas
(aspectos vivenciais da relação homem-edifício)
FIGURA 19 – Sistema total.
Fonte: Pesquisa direta, fundamentada em LIN e STOTESBURY, 1981.

O desempenho insatisfatório de SF pode comprometer a integridade de todos os
demais subsistemas de edifício. Um pequeno recalque pode acarretar queda de azulejos,
comprometendo a integridade dos subsistemas para atender necessidades físicas, operacionais
e simbólicas dos usuários.
Fissura em parede com abertura reduzida (da ordem de 0,2 mm) permite
penetração de água para o interior do edifício (THOMAZ, 1989). Isso pode acarretar uma
série de problemas à saúde dos usuários.
3.4 Elementos básicos do subsistema de fundação de edifício
Distinguem-se, no trabalho, três elementos básicos do subsistema de fundação:
1. Elemento Estrutural de Fundação (EEF)
2. Elemento Maciço de Solo (EMS) ou Elemento Maciço de Terreno (EMT)
3. Elemento Maciço Envolvente (EME)
O elemento maciço envolvente (EME), como o próprio nome indica, envolve o
elemento maciço de solo (EMS). As cargas estruturais do edifício não solicitam o EME.
As FIG. 20 e 21 mostram, respectivamente, subsistemas de fundações em solo e
rocha. Devida à força da gravidade todas as construções necessitam de SF.
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A

B

EEF

EEF

EME
EME
EMS

EME

A'

B

FIGURA 20 – Subsistema de fundação de edifício.
Fonte: Pesquisa direta.

______________________________________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rocha
ROCHA
FIGURA 21 – Edifício apoiado em rocha
Fonte: Pesquisa direta.
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Pode ser necessário projetar elementos estruturais superficiais e profundos para
um dado empreendimento, entretanto devem-se estudar soluções com uso de juntas (FIG. 22),
a fim de evitar trincas de cisalhamento no corpo do edifício.

junta

Camada resistente

Camada resistente
FIGURA 22 – Junta no corpo da construção.
(para prevenir a ocorrência de fissuras por recalques diferenciados do EEF).
Fonte: Pesquisa direta.

3.5 Funcionamento básico do subsistema de fundação de edifício
O SF de edifício funciona basicamente da seguinte forma: o EME confina o EMS,
o EMS confina os EEF. Outra maneira de explicar a FIG. 20: o corte AA' desconfina os EEF e
o corte BB' desconfina o EMS.
A transferência de carga do edifício para o SF ocorre da seguinte forma: Os EEF
recebem cargas do edifício por meio de outros elementos estruturais de meso e superestrutura
(blocos de coroamento, pilares, paredes estruturais, cintamento). A carga estrutural mais o
peso próprio dos EEF são transferidos para EMS pelo contato direto dos EEF com o solo
circundante. A partir de certa profundidade as cargas da estrutura não solicitam o maciço
(solo ou rocha), então se trata do EME.
O desempenho de SF depende, principalmente, dos seguintes fatores: rigidez
vertical da superestrutura; resistência e rigidez dos EEF; permeabilidade, deformabilidade,
colapsibilidade, expansibilidade e resistência do EMS; e das condições de integridade do
EME.
Cortes e escavações realizados em áreas adjacentes às construções, por
construtores menos avisados, freqüentemente acarretam recalques e, nos casos mais graves,
desabamentos parciais ou totais de edifícios. A FIG. 23 mostra caso de desabamento de
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edificação (Belo Horizonte, MG) devido ao deslizamento do EME, acarretando o
desconfinamento de EMS e EEF.

FIGURA 23 – Deslizamento de terra em
período de chuva.
Fonte: JORNAL ESTADO DE MINAS, 2003.

O desconfinamento dos EEF pode acarretar ruptura por capacidade de carga
insuficiente do solo e/ou ruptura por flambagem desses elementos.
No caso de ação sísmica, as ondas de choque são transferidas do EME para o
EMS e desse para os EEF, sacudindo o edifício.
3.6 Subsistema de fundação de edifício
Considerem-se as FIG. 24 a 27 como exemplos de algumas possíveis
movimentações de edifícios – apoiados em elementos estruturais de fundação direta na
camada superior de areia. Os diversos "t" indicam as épocas de construção dos edifícios.
Segundo Hachich (1997),
[...] muitos edifícios da orla de Santos tiveram seus recalques diferenciais
significativamente agravados pela construção de edifícios vizinhos (seja pelo
sobreadensamento oriundo dos edifícios pré-existentes, seja pela compressão adicional
provocada por edifícios construídos posteriormente) (HACHICH, 1997: 39).
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t2

t1

Areia
Argila compressível

Areia

FIGURA 24 – Caso: t1 ~ t2.
Fonte: Baseado em TEIXEIRA, 1994 (citado por HACHICH, 1997: 41).

A construção ou demolição (ou implosão) de edifício também podem acarretar a
inclinação do edifício vizinho, pois prédios adjacentes funcionam como sobrecargas laterais.

t1

t2

Areia
Argila compressível
Areia
FIGURA 25 – Caso: t2 >>t1
Fonte: Baseado em TEIXEIRA, 1994 (citado por HACHICH, 1997: 41).
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t1

t3

t2

Areia

Argila compressível
Areia

FIGURA 26 – Caso: t3 > t1 ~ t2
Fonte: Baseado em TEIXEIRA, 1994 (citado por HACHICH, 1997: 41).

Edifícios antigos que nunca apresentaram inclinações perceptíveis aos usuários
podem inclinar após a construção de prédio vizinho.

t1

t2

t3

Areia
Argila compressível

Areia

FIGURA 27 – Caso: t2 ~ t3 >> t1
Fonte: Baseado em TEIXEIRA, 1994 (citado por HACHICH, 1997: 41).

3.7 Classificação dos subsistemas de fundações de edifícios
No trabalho, os SF de edifícios são classificados como simples, compostos, mistos
de fundação e contenção, complexos.
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3.7.1 Subsistema de fundação simples
Tem-se SF simples no caso de edifício isolado (FIG.20).
3.7.2 Subsistema de fundação composto
Tem-se SF composto no caso de existirem dois ou mais edifícios próximos.
A FIG. 28 mostra SF composto por seis EMS, um EME e vários EEF.

Edifício
1

Edifício
2

Edifício
3

Edifício
4

Edifício
5

Edifício
6

EEF
EME
EME
EMS
EME

FIGURA 28 – Subsistema de fundação composto.
Fonte: Pesquisa direta.

3.7.3 Subsistema misto de fundação e contenção
O subsistema misto de fundação e contenção ocorre no caso de existir subsistema
de contenção próximo de edifício.
Para análise do problema de subsistema misto de fundação e contenção (FIG. 29)
podem ocorrer:
− Caso a: edifício construído bem antes da construção do SC
− Caso b: edifício construído bem depois da construção do SC
− Caso c: edifício e SC construídos na mesma época
Para solução devem-se considerar várias questões, entre elas:
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− Qual a influência da camada drenante no subsistema misto de fundação e
contenção?
− Deve-se projetar camada drenante ou, ao contrário, cuidar de estancar a
água?
− Qual a influência dos EEF sobre o muro de arrimo e vice-versa?
− Os EEF devem ser superficiais ou profundos?
− Qual o valor do atrito lateral máximo desejável entre as estacas e o solo
circundante?
− Qual o nível de vibração máximo aceitável durante a cravação das estacas?
A FIG. 29 evidencia a responsabilidade civil dos engenheiros geotécnico e
estrutural. É importante o trabalho conjunto, visando o bem-estar da sociedade. A confiança
pública é o bem mais valioso do engenheiro civil e do arquiteto e precisa ser assegurada.

N. T. Antes da escavação

N. A.

Areia silto-argilosa

Argila siltosa

FIGURA 29 – Subsistema misto de fundação e contenção.
Fonte: Pesquisa direta.
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3.7.4 Subsistema complexo
Tem-se subsistema complexo no caso de existirem obras de natureza bem
diferenciadas entre si, por exemplo: conjunto de edifícios, túnel, galerias, vias, estruturas de
contenção, aterros etc. (FIG. 30).

1

2
5
4

N. A.

3

aterro
6

Legenda
1. Conjunto de edifícios
2. Pavimentação
3. Túnel

4. Galeria
5. Aterro
6. Parede diafragma

FIGURA 30 – Subsistema complexo.
Fonte: Pesquisa direta.

3.8 Classificação dos elementos estruturais de fundação de edifício
No trabalho os EEF são classificados de acordo com o comportamento, processo
executivo e modo como funcionam entre si. Tais elementos podem ser de madeira, concreto,
aço ou misto.
Dependendo do mecanismo de ruptura, os SF são classificados como sendo
superficiais ou profundos (FIG. 31).
Conforme Velloso e Lopes (2002),
A distinção entre estes dois tipos é feita segundo critério (arbitrário) de que uma
fundação profunda é aquela que teria seu mecanismo de ruptura de base que não
surgisse na superfície do terreno. Como os mecanismos de ruptura de base atingem,
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acima da mesma, tipicamente duas vezes sua menor dimensão, a norma NBR 6122
adotou que as fundações profundas são aquelas cujas bases estão implantadas a uma
profundidade superior a duas vezes sua menor dimensão – e a pelo menos 3 m de
profundidade (VELLOSO e LOPES, 2002: 13).

(a)

(b)

FIGURA 31 – Fundação superficial e profunda.
Fundação (a) superficial e (b) profunda.
Fonte: VELLOSO e LOPES, 2002: 14.

3.8.1 Elementos estruturais de fundações superficiais
Os EEF superficiais são: blocos, sapatas, vigas de fundação, grelhas e radiers.
Segundo Velloso e Lopes (2002: 14), "um dos primeiros cuidados de um
projetista de fundações deve ser o emprego da terminologia correta".
Bloco
− Elemento executado em concreto simples, com faces verticais, inclinadas ou
escalonadas. São dimensionados de maneira que as tensões de tração
produzidas sejam resistidas pelo próprio concreto, demonstrado na FIG. 32.

(a)

(b)
Corte típico

FIGURA 32 – Formas usuais de blocos.
(a) prismático; (b) escalonado; (c) tronco de cone superposto a um cilindro.
Fonte: Pesquisa direta.

(c)
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Sapata isolada
− Elemento executado em concreto (armado ou protendido) com altura constante
ou variável, usualmente de base retangular, visto na FIG. 33.

Planta

Corte típico

FIGURA 33 – Sapata isolada.
Fonte: Pesquisa direta.

Sapata corrida
− Na FIG. 34 tem-se carga distribuída linearmente sobre sapata corrida.

FIGURA 34 – Sapata corrida.
Fonte: Pesquisa direta.

Sapata associada
− Elemento que abrange parte dos pilares do edifício, cujos centros de cargas não
se encontram em um mesmo alinhamento (FIG. 35).
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Planta
FIGURA 35 – Sapata associada.
Fonte: Pesquisa direta.

Viga de fundação
− Elemento comum a vários pilares da obra, cujos centros de carga situam-se em
um mesmo alinhamento, exemplificado na FIG. 36.

Planta
FIGURA 36 – Viga de fundação.
Fonte: Pesquisa direta.

Grelha
− Elemento formado por vigas que se cruzam nos pilares, conforme FIG. 37.
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Planta
FIGURA 37 – Grelha.
Fonte: Pesquisa direta.

Radiers
São EEF de grande rigidez, executados em concreto (armado ou protendido).
Recebem cargas de todos os pilares do edifício. Filgueiras (1986) classifica os radiers em dois
grupos:
a) essencialmente flexionais ou arbitrários (FIG. 38).
b) essencialmente não flexionais ou naturais (FIG. 39).

FIGURA 38 – Principais tipos de radiers.
Legenda: (a) liso, (b) com pedestais ou cogumelos, (c) com vigamento e (d) em caixão.
Fonte: VELLOSO e LOPES, 1996: 215.
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Segundo Filgueiras (1986)9, as membranas são, de modo geral, classificadas em
dois tipos:
1. Sinclásticas ou elípticas: são as que têm as curvaturas principais dirigidas
segundo um mesmo sentido (como numa esfera ou elipsóide);
2. Anticlásticas, ou hiperbólicas: são as que têm as curvaturas principais orientadas
segundo sentido oposto (como nos parabolóides hiperbólicos e conóides). A rigidez
do radier não flexional deriva da sua geometria (FILGUEIRAS, 1986: 11).

FIGURA 39 – Membrana parabolóide hiperbólica.
Fonte: FILGUEIRAS, 1986: 13.

3.8.2 Elementos estruturais de fundação profunda
A NBR 6122/96 classifica os elementos estruturais de fundação profunda em:
estacas, tubulões e caixões, conforme FIG. 40. Segundo essa norma, não existe distinção
nítida entre os elementos estruturais de fundações profundas.

FIGURA 40 – Principais tipos de EEF profundas.
Legenda: (a) estaca; (b) tubulão; (c) caixão.
Fonte: VELLOSO e LOPES, 1996: 15.

9

Ronei Lombardi Filgueiras, engenheiro civil, utiliza radiers essencialmente não flexionais.
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3.8.2.1 Geometria dos elementos estruturais de fundação profunda
Os elementos estruturais de fundação profunda são exemplificados na FIG. 41.

(a)

(b)

(c)

FIGURA 41 – Elementos estruturais de fundação profunda.
Legenda: (a) sem base alargada; (b) com base alargada em forma de tronco de cone; (c) com
base alargada em forma de esfera.
Fonte: Pesquisa direta.

As seções transversais mais usuais dos elementos estruturais de fundação
profunda são apresentadas na FIG. 42. Ressalta-se que os perfis metálicos podem ser soldados
uns aos outros, possibilitando uma variedade de opções para a projetista de fundações.

FIGURA 42 – Seções transversais usuais dos EEF.
Fonte: Pesquisa direta.

Os EEF de fundação profunda de edifícios são, geralmente, executados a 0o com a
vertical. Entretanto, no caso de paredes estruturais (ou de empena) de edifícios altos e muros
de arrimo estaqueados, a inclinação de alguns desses elementos pode acarretar vantagens
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técnicas e econômicas. A FIG. 43 mostra bloco de coroamento sobre elementos verticais e
inclinados.

Parede estrutural

Bloco de coroamento

EEF

FIGURA 43 – Estaqueamento.
Fonte: Pesquisa direta.

3.8.3 Elementos estruturais de fundação mista
Segundo Décourt (1996), fundações mistas são:
[...] aquelas compostas por dois elementos, um vertical e outro horizontal. A
transferência das cargas estruturais ao solo se faz por três maneiras: ao longo do
fuste e da ponta do elemento vertical como nas estacas convencionais e também pelo
seu topo, como nas fundações rasas. Em função da proporção das cargas transferidas
por cada elemento, duas situações típicas são definidas. Fundações basicamente
profundas: Diante das características do terreno, as fundações são projetadas
basicamente em estacas. Não se despreza porém a contribuição do elemento
horizontal, o que faz com que o número total de estacas possa vir a ser reduzido.
Essa redução é tipicamente de 20 a 40%. Fundações basicamente rasas: O terreno
superficial é de qualidade razoavelmente boa, sendo os coeficientes de segurança de
fundações rasas perante a ruptura do solo plenamente satisfatórios. Porém, ou por
motivo de espaço físico para a implantação das sapatas ou por receio de que os
recalques totais e/ou diferenciais possam vir a ser elevados, algumas poucas estacas
são colocadas sob o "radier" ou sob as sapatas (elementos horizontais), com o
objetivo único da redução dos recalques. Nesses casos, o número de estacas a ser
utilizado é pequeno, tipicamente três a quatro vezes menores do que o
correspondente à alternativa em fundação profunda convencional, ou seja, as
reduções são da ordem de 65% a 75%. A rigidez da fundação é nesses casos
substancialmente aumentada. A Estaca-T (FIG. 44 – a) é um caso particular
extremamente importante desse tipo de solução, onde a fundação de um pilar é
composta por um único elemento vertical (estaca convencional) associado a um
elemento horizontal (sapata) (DÉCOURT, 1996: 287).
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Segundo esse autor, a semelhança entre a Estapata e a Estaca-T é apenas aparente,
conforme mostra FIG. 44 (a) e (b).
No projeto de uma fundação tipo Estapata é feita a previsão dos recalques das
sapatas, por exemplo 20 mm. É cravada estaca no local da sapata e deixa-se sobre a
mesma um disco de isopor de espessura igual a do recalque calculado. Esse disco
impede o contato físico entre a estaca e a sapata. Contato físico somente virá a
ocorrer caso o recalque supere o calculado. Nesse caso, e somente nesse caso, a
estaca passará a atuar, como que freando a evolução do recalque (DÉCOURT, 1996:
289).

sapata
sapata

lastro de concreto

estaca

disco de isopor
estaca

(a)

(b)

FIGURA 44 – Fundação mista.
Legenda: (a) Estaca T; (b) Estapata.
Fonte: Baseado em DÉCOURT, 1996: 288-289.

Na FIG. 45 tem-se outro tipo de fundação mista, o radier estaqueado.

radier

estaca

FIGURA 45 – Radier estaqueado.
Fonte: Pesquisa direta.
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Segundo Kochen (1993),
[...] no projeto de fundações de edifícios assentes sobre depósitos profundos de
argila, pode ocorrer que uma fundação por radier apresente fator de segurança
adequado à ruptura geral, porém recalques induzidos excessivamente elevados.
Nessas situações, pode-se estaquear o radier, empregando-se um número reduzido
de estacas, cuja única função será reduzir recalques (KOCHEN, 1993: 125).

3.8.4 Estaca mista
Segundo Alonso (1996), as estacas pré-moldadas podem ser constituídas por um
único elemento estrutural (madeira, aço, concreto armado ou protendido) ou pela associação
de dois desses elementos (e não mais do que dois), quando será denominada "estaca mista"
(FIG. 46).
Ressalta-se que o conceito de "estaca mista" é diferente do conceito “fundação
mista".

(a)

(b)

(c)

(d)

FIGURA 46 – Estacas mistas (exemplos).
Fonte: ALONSO, 1996: 373.

As estacas de madeira podem durar milhares de anos, desde que totalmente
submersas. A impermeabilização da camada superficial pode alterar a cota do lençol freático
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(N. A.). No caso de estacas de madeira, a projetista deve considerar as variações do N. A., a
fim de atender o requisito durabilidade. Se o lençol freático se situar abaixo da cota de
arrasamento da estaca de madeira, então é necessário usar segmento de concreto
complementar, conforme FIG. 46 (a).
Segundo Alonso (1996), o segmento metálico – no caso da FIG. 46 (b) – tem por
finalidade permitir a cravação de um comprimento considerável da estaca em argilas médias a
duras, sem acarretar o fenômeno de levantamento decorrente da cravação de estacas vizinhas.
No caso da FIG. 46 (c), o segmento metálico tem por finalidade permitir a cravação da estaca
mista até atingir a rocha sem romper o segmento de concreto, pois o perfil de aço é dúctil.
Quando a superfície da rocha é muito íngreme esta solução não é a mais indicada, pois o
perfil metálico ao atingi-la pode escorregar, quebrando a estaca por flexão. Um procedimento
é cravar estaca de concreto vazada até a proximidade da cota da rocha e por dentro do furo da
estaca executar uma outra, tipo raiz, embutida na rocha, conforme mostra a FIG. 46 (d).
3.9 Condições de entorno
Tomar conhecimento das condições de entorno é ação imprescindível para correta
caracterização do problema de Engenharia de Fundações de Edifícios. As dimensões do EME
podem ser indicadas segundo os eixos triortogonais x, y, z. Considere-se o plano yz
indeslocável.
As FIG. 47 a 49 mostram casos de problemas típicos, mas bem diferenciados
entre si. Esquemas como estes devem constar do documento referente à caracterização do
empreendimento.
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y

z

Planta

N. T.
z

x
Elevação
FIGURA 47 – Edifício em terreno sem desnível.
Fonte: Pesquisa direta.
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y

z
Planta

N. T.

z
x
h
Elevação

FIGURA 48 – Edifício construído próximo a corte vertical.
Fonte: Pesquisa direta.

N. T.
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y

z

Planta

z
h

x

Elevação
FIGURA 49 – Edifício próximo a talude.
Fonte: Pesquisa direta.

3.10 Carga-deflexão
Segundo Nash (1961: 15), Robert Hooke apresentou em 1678 a Lei de Hooke.

(Expressão 1)

σ=ε.Ε
Válida para σ < σp
Onde:
σ

=

tensão

ε

=

deformação específica, ε = ∆l / l (FIG. 50)

E

=

módulo de deformação longitudinal

σp

=

limite de proporcionalidade
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FIGURA 50 – Tensão versus deformação.
Fonte: Pesquisa direta.

No caso mais geral, em que um elemento do material está solicitado por três
tensões normais σx , σy , σz tem-se:

εx = [σx - ν(σy + σz)]/E

(Expressão 2)

εy = [σy - ν(σz + σx)]/E

(Expressão 3)
(Expressão 4)

εz = [σz - ν(σx + σy)]/E

Considerem-se dois elementos geometricamente idênticos, mas de materiais
diferentes, um de borracha e outro de aço conforme FIG. 51. Como os EEF são enterrados,
então não se considera a variação de temperatura no cálculo das deformações.

elemento de borracha

elemento de aço

FIGURA 51 – EEF enterrados, sem carga aplicada.
Fonte: Pesquisa direta.

Se aplicada e mantida a carga P nos elementos, os encurtamentos finais serão bem
diferenciados (FIG. 52).
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P

P

elemento de borracha

elemento de aço

ε borracha >>> εaço , pois Eborracha <<< Eaço
FIGURA 52 – Elementos enterrados com carga aplicada.
Fonte: Pesquisa direta.

A partir da Lei de Hooke (expressão 1) pode-se constatar que a deformação
específica do elemento de borracha (ε

borracha)

é bem maior que a deformação específica do

elemento de aço (ε borracha), pois o módulo de deformação longitudinal da borracha (Eborracha = 1
MPa) é bem menor que o módulo de deformação longitudinal do aço (Eaço = 210000 MPa).
Para fins de SF a projetista deve especificar materiais de elevado módulo de
deformação longitudinal, a fim de que as deformações dos EEF sejam compatíveis com a
superestrutura.
A FIG. 53 mostra o comportamento do SF em função do material utilizado para os
EEF. Ressalta-se: antes da construção do edifício todos os EEF apresentavam mesmo
comprimento inicial (linicial). A FIG. 53 (a) mostra o caso de EEF executados com mesmo
material, mas com módulo de deformação longitudinal muito baixo, por isso o pé-direito dos
pilotis diminuiu significativamente. Já a FIG. 53 (b) mostra o caso de EEF executados com
material de elevado módulo de deformação longitudinal. Neste caso, os deslocamentos são
compatíveis com a superestrutura e atendem às verdadeiras necessidades dos usuários. A FIG.
53 (c) mostra o edifício inclinado por causa da grande diferença entre os módulos de
deformação dos materiais utilizados, um compatível e o outro incompatível com a
superestrutura.
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pilotis

linicial

camada indeslocável
(a)

(b)

(c)

FIGURA 53 – Deformações dos EEF.
Fonte: Pesquisa direta.

A madeira, o concreto e o aço são materiais de uso corrente para execução dos
EEF de edifícios.
Segundo Alonso (1997),
Apesar do progresso alcançado nos métodos semi-empíricos para a estimativa da
capacidade de carga de estacas, a prova de carga, principalmente a estática, ainda é
um dos meios mais confiáveis e indiscutíveis de se avaliar a carga que uma
determinada estaca pode suportar. Basicamente, a prova de carga consiste em
carregar a estaca em incrementos progressivos de carga (P) aplicada no topo e medir
os deslocamentos (d) correspondentes. Obtém-se assim a trajetória de equilíbrio do
conjunto estaca-solo, genericamente chamado estaca (FIG. 54). O deslocamento que
se mede no topo da estaca inclui a deformação elástica do fuste (geralmente
recuperável) e deslocamento da ponta (que inclui uma parcela elástica e outra
plástica, ou seja, permanente (ALONSO, 1997: 1).
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P
d
Carga (P)

////////////////////////

Solo

Estaca

Deslocamento (d)

FIGURA 54 – Trajetória de equilíbrio do conjunto estaca-solo.
Fonte: ALONSO, 1997: 1.

Segundo Thomaz (1989),
Para fundações diretas a intensidade dos recalques dependerá não só do tipo de solo,
mas também das dimensões do componente da fundação. Para as areias, onde a
capacidade de carga e o módulo de deformação aumentam rapidamente com a
profundidade, existe a tendência de que os recalques ocorram com mesma
magnitude, tanto para placas estreitas quanto para placas mais largas (THOMAZ,
1989: 84).

O referido autor explica que para
[...] solos com grande coesão, onde os parâmetros de resistência e deformabilidade
não variam tanto com a profundidade, pode-se raciocinar hipoteticamente que uma
sapata com maior área apresentará maiores recalques que uma outra, menor,
submetida à mesma pressão, pois o bulbo de pressões induzidas no terreno na
primeira sapata alcança maior profundidade (THOMAZ, 1989: 84).

Segundo Tschebotarioff (1978: 103) “ensaios mostram que em solos uniformes o
recalque aumenta com a raiz quadrada da relação de áreas das sapatas”.
Representa-se, na FIG. 55, o comportamento hipotético por meio de gráficos,
pressão x recalque para placas com diferentes dimensões.

80

FIGURA 55 – Gráficos: pressão x recalque.
Fonte: THOMAZ, 1989: 84.

Tensão ou pressão? Ressalta-se que em vários textos técnicos, inclusive o da
Norma Brasileira (NBR) 6122/96 (em seu item 3.25), os termos tensão e pressão são
utilizados sem nenhuma distinção. Isso pode gerar dúvida conceitual.
É preciso distinguir sapata flexível e sapata rígida, pois esses dois tipos de sapatas
funcionam de modos totalmente diferentes. Apresenta-se, na FIG. 56, o critério usualmente
adotado por boa parte dos profissionais e acadêmicos.

C

h

bloco

rígida

semi-rígida

flexível

C/h
1/2
FIGURA 56 – Relação C/h.
Fonte: Pesquisa direta.

3/2

2
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Segundo Teixeira e Godoy (1996), as pressões de contato são pressões normais
que agem na superfície de contato da base da sapata com o solo de suporte. Esses autores
explicam que a distribuição das pressões de contato depende das propriedades elásticas do
meio de suporte, rigidez à flexão da sapata, distribuição das cargas sobre a sapata e
profundidade de apoio.
As FIG. 57 e 58 mostram distribuições de pressões em areia e argila sob placas
rígidas e flexíveis, respectivamente.

Legenda: (a) Areia; (b) Argila

FIGURA 57 – Pressões de contato em placa rígida.
Fonte: TEIXEIRA e GODOY, 1996: 245.

Legenda: (a) Areia; (b) Argila

FIGURA 58 – Pressões de contato em placa flexível.
Fonte: TEIXEIRA e GODOY, 1996: 245.

O conceito de pressão de contato é igualmente importante para projetistas de
estruturas e fundações.
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3.11 Pressão efetiva
O princípio da pressão efetiva tem sido indispensável para a resolução de
problemas práticos em Mecânica dos Solos.
Segundo Simons e Menzies (1981),
[...] a pressão efetiva em qualquer direção é definida como a diferença entre a tensão
total (σ) naquela direção e a pressão neutra (u) exercida pela água através dos vazios
(poros) do solo. O termo pressão efetiva é, portanto algo incorreto, sendo o seu
significado uma diferença de tensões (SIMONS e MENZIES, 1981: 1).

Esse conceito fundamental da Mecânica dos Solos pode ser sintetizado pela
equação 5.
(Expressão 5)

σ' = σ - u

Na FIG. 59, o modelo intuitivo do solo, demonstra a natureza da pressão efetiva.

Membrana impermeável flexível

Tensão total
aplicada
externamente

u

σ

u

FIGURA 59 – Modelo intuitivo do solo.
Fonte: SIMONS e MENZIES, 1981: 2.

3.12 Recalque total final
Na FIG. 60 a seqüência de deslocamentos de uma partícula de solo devida à
aplicação da carga P. Considera-se impossível alguém compreender o funcionamento básico
do SF sem o conhecimento do Referencial de Nível Profundo (RNP).
Geralmente, o recalque total final pode ser considerado como a soma de três
componentes, a saber:
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(Expressão 6)

δ = δi + δc + δ s

onde:
δ

= recalque total final

δi

= recalque imediato ou elástico

δc

= recalque por adensamento

δs

= recalque secundário ou rastejo

P
RNP

EMS
EEF

N. A.

δi

Camada
resistente

δc
δs

Fronteira rígida

EME

Camada indeslocável

FIGURA 60 – Recalque total final.
Fonte: Pesquisa direta.

Segundo Barata (1984), a deformabilidade “é a propriedade que os materiais (em
geral) têm de mudar de forma, ou seja, sofrer deformações, por ações de cargas”. Ela depende
dos seguintes fatores:
1.

Granulometria do solo;

2.

Resistência individual dos grãos do solo;

3.

Densidade do solo;

4.

Estrutura do solo;
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5.

Grau de saturação do solo;

6.

Permeabilidade do solo;

7.

Tempo de ação da carga de compressão.

O desenho artístico de Cintra (1999)10 dá uma idéia acerca da deformação do solo
circundante ao EEF, visto na FIG. 61.

FIGURA 61 – Deformação do solo circundante ao EEF.
Fonte: CINTRA e AOKI, 1999: capa.

3.13 Ações no elemento maciço envolvente
Embora o EME não seja solicitado pelas cargas estruturais do edifício é ele quem
confina o EMS. Portanto, a PMA deve avaliar as ações antrópicas, os processos erosivos e
seus fatores preparatórios ou predisponentes ao projetar SF de edifícios.
3.14 Noções sobre atrito positivo e atrito negativo
Segundo a NBR 6122/96 tem-se:
a) 7.5.1 O atrito lateral é considerado positivo no trecho do fuste da estaca ou
tubulão ao longo do qual o elemento de fundação tende a recalcar mais do que o
terreno circundante.
b) 7.5.2 O atrito lateral é considerado negativo no trecho em que o recalque do solo
é maior que o da estaca ou tubulão. Este fenômeno ocorre no caso de o solo
estar em processo de adensamento, provocado pelo peso próprio ou por
10

Amélia B. Cintra, fez o desenho aos 9 anos de idade.
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sobrecargas lançadas na superfície, rebaixamento do lençol freático,
amolgamento decorrente de execução de estaqueamento, etc ( NBR 6122/96).

Segundo Alonso (1989), o recalque da camada compressível pode ser devido a
várias causas:
a. Amolgamento (perda da resistência) da camada compressível provocado pela
cravação das estacas;
b. Recalque da camada compressível causado por uma sobrecarga devida ao
lançamento de aterro, ao estoque de materiais ou outra causa;
c. Solos sub-adensados que recalcam por efeito do peso próprio;
d. Adensamento regional provocado por um rebaixamento geral do lençol freático
devido à operação de poços artesianos;
e. Recalques por carreamentos de partículas de solo provocados pela percolação
da água ou por ruptura de grandes vazios (cavernas – FIG. 62), que ocorrem,
por exemplo, em solos calcários.

(a)

(b)

(c)

(d)

FIGURA 62 – Etapas na formação de uma depressão de erosão.
(em zona de calcário fissurado).
Fonte: TSCHEBOTARIOFF, 1978: 144.

O rebaixamento do lençol freático causa acréscimo de pressão efetiva
proporcional ao rebaixamento do N.A., podendo acarretar recalques nas construções vizinhas.
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Para Thomaz (1989), a construção de novas edificações apoiadas em fundações
superficiais adjacentes a estacaria pode causar adensamento da camada de argila.
A FIG. 63 mostra acréscimo de carga proveniente do peso do solo em movimento
descendente, provocando tensões de atrito negativo ao longo do fuste dos EEF.

FIGURA 63 – Atrito negativo.
Fonte: THOMAZ, 1989: 85.

3.15 Recalques e desaprumos de edifícios
As trajetórias de equilíbrio global e específica (carga versus recalque) precisam
ser compatíveis com o sistema total de edifício, ao longo dos anos de sua existência, para
satisfazer as verdadeiras necessidades de seus usuários.
Segundo Mello (2004), a medida de desaprumo considerada aceitável em um
edifício:
[...] depende de quem aceita e dos equipamentos disponíveis. A torre de Pisa até tem
sua inclinação convidativa para o turismo. Em 1960, raciocinávamos em função do
elevador, que não permitia mais do que 1% de inclinação. Já em Santos essa é uma
questão jurídica. Qual a responsabilidade de quem constrói um prédio que prejudica
o prédio vizinho? O recalque afeta e coloca em risco outras edificações (MELLO,
2004: 31).

Como o desaprumo máximo admissível para o edifício depende de quem o aceita
(usuário), então a avaliação global de desempenho do sistema total, considerando critérios
máximos (percepção do usuário), é fundamentalmente importante.
A FIG. 64 (série) mostra alguns casos possíveis de recalques em edifícios.
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(a)

(b)

(c)

FIGURA 64 – Recalques em edifícios.
Legenda:
(a) recalques uniformes – translação e movimento de corpo rígido;
(b) recalques diferenciais – rotação e movimento de corpo rígido;
(c) recalques diferenciais – distorção e deformações angulares.
Fonte: HACHICH, 1997: 40.

A FIG. 65 mostra o desabamento de edifício por rotação e movimento de corpo
rígido.

FIGURA 65 – Desabamento de edifício (Manilla, Filipinas).
Fonte: http://www.uol.com.br, 2004.
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3.16 Noções sobre resistência ao cisalhamento dos solos
Uma das propriedades mais importantes e de difícil determinação é a resistência
ao cisalhamento dos solos. Para compreensão inicial sobre resistência ao cisalhamento dos
solos podem-se fazer algumas analogias, por exemplo: prender um baralho de cartas entre os
dedos da mão ou colocar tábuas bem polidas sobrepostas apoiadas em dois cavaletes
conforme mostra a FIG. 66. A carga P aplicada sobre a viga bi-apoiada provoca o
deslizamento entre as tábuas. Quanto mais lisas forem as tábuas, maior será o deslizamento
entre elas. Se as tábuas forem coladas umas nas outras, então surgirão tensões opostas ao livre
escorregamento. E quanto mais resistente e rígida for a cola, mais difícil será promover o
deslizamento entre tábuas superpostas. Tratando-se de solos a "cola" é a coesão, característica
típica dos solos muito finos, argilas e siltes plásticos.
Existem outras formas de impedir o livre deslizamento das tábuas sem o uso de
cola, por exemplo: fazer ranhuras (aspereza, atrito) ou amarrar as tábuas para aumentar a
pressão de contato entre elas.
Segundo Barata (1984), no caso de solos granulares, o atrito é afetado pela
entrosagem ou embricamento (interkicking) dos grãos.

dedo indicador
σz
τ
τ
baralho de cartas

P

τ
σx

σx
τ
σz

polegar

FIGURA 66 – Baralho de cartas e viga bi-apoiada.
Fonte: Pesquisa direta.

Na natureza é comum solos misturados (areia siltosa, argila silto-arenosa etc),
então consideram-se a coesão ("a cola") e o atrito interno entre os grãos ("a aspereza") no
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cálculo da resistência dos solos ao cisalhamento. Ressalta-se que o modelo da viga bi-apoiada
dado vale apenas como referência inicial, uma vez que o comportamento real do solo é
complexo – meio descontínuo em que as partículas de solo (micro ou macro) são
independentes uma das outras.
Com base em Barata (1984: 49), a definição da cota de apoio do EEF "depende do
nível atingido pelas tensões cisalhantes geradas e da resistência do solo ao cisalhamento”,
exemplificado na FIG. 67.
O professor pode realizar uma experiência simples em sala de aula, a fim de
demonstrar o efeito da força normal em relação às tensões de cisalhamento. Basta apertar com
as palmas das mãos três folhas de papel e pedir a um aluno para puxar a folha intermediária.
Quanto mais força o professor fizer, mais difícil será o aluno puxar a folha.
Para Simons e Menzies (1981), a definição de resistência ao cisalhamento é:
A resistência ao cisalhamento de um solo em qualquer direção é a tensão de
cisalhamento máxima que pode ser aplicada à estrutura do solo naquela direção.
Quando este máximo é atingido, diz-se que o solo rompeu, tendo sido totalmente
mobilizada a resistência do solo (SIMONS e MENZIES, 1981: 11).

O princípio da pressão efetiva foi expresso por Bishop (1959) em termos de duas
hipóteses conforme expõem Simons e Menzies (1981):
1. A mudança de volume e a deformação dos solos dependem da diferença entre a
tensão total e a pressão estabelecida no fluido dos vazios, e não da tensão total
aplicada.
2. A resistência ao cisalhamento depende da pressão efetiva e não da tensão total
normal ao plano considerado. Isto pode ser expresso por:
τf = c'+ σφ'
onde:

τf

− resistência ao cisalhamento

c'

− coesão aparente

σ'

− pressão efetiva no plano considerado

φ'

− ângulo de atrito interno

(Expressão 7)
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σz

areia mediamente compacta

τ

σx

σx
τ
σz

σz

τ
argila mole saturada

σx

σx
τ
σz

areia compacta

FIGURA 67 – Tensões atuantes em elemento infinitesimal de solo.
Fonte: Adaptado de BARATA, 1984.
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3.17 Os tipos básicos de subsistemas de fundações de edifícios
O cálculo da capacidade de carga do solo por meio de fórmulas estáticas é
realizado a partir de esquemas estáticos. Nas FIG. 68, 69 e 70 exemplos de esquemas estáticos
de SF.
Na FIG. 68 a cota da base do radier é superficial, mas o bulbo de pressões atinge
grande profundidade. Então, no caso de camada de argila muito compressível, situada em
grande profundidade, essas pressões podem ser significativas.

Radier (EEF)
Camada resistente

EME

EMS

EME

EME

Camada indeslocável
(fronteira rígida)

FIGURA 68 – Subsistema de fundação com uso de radier.
Fonte: Pesquisa direta.

A FIG. 69 mostra SF de edifício com uso de estacas, trabalhando com resistência
de ponta e atrito lateral positivo.
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EME
camada resistente

EME

EMS
camada indeslocável

EME
FIGURA 69 – Subsistema de fundação com uso de estacas.
Fonte: Pesquisa direta.

A FIG. 70 mostra SF de edifício com estacas flutuantes, isto é, trabalhando
somente com atrito lateral.

EME
EMS

EMS

Camada resistente
EME

Camada indeslocável
(fronteira rígida)

FIGURA 70 – Subsistema de fundação com estacas flutuantes.
Fonte: Pesquisa direta.
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3.18 Tipos básicos de subsistemas de contenção
São três os elementos básicos do SC:
a. Elemento estrutural de contenção (EEC)
b. Elemento maciço de solo (EMS)
c. Elemento maciço envolvente (EME)
Na FIG. 71 demonstram-se os três elementos de SC.

EME
EMS
EEC

FIGURA 71 – Elementos de SC.
Fonte: Pesquisa direta.

São exemplos de SC:
a) Subsistema em talude, sem EEC (FIG. 72).

φrep
FIGURA 72 – Subsistema em talude.
Fonte: Pesquisa direta.
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b) Subsistema de contenção com muro de arrimo (FIG. 73).

sistema de drenagem

FIGURA 73 – Subsistema de contenção com muro de arrimo.
Fonte: Pesquisa direta.

c) Subsistema de contenção com uso de parede diafragma (FIG. 74).

parede diafragma

laje de fundo

FIGURA 74 – Subsistema de contenção com parede diafragma.
Fonte: Pesquisa direta.
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3.19 Sistema complexo global
O planeta Terra é um sistema complexo global. Todos os corpos são atraídos pela
força da gravidade, um terremoto propaga-se de continente para continente e as edificações
ficam expostas às intempéries (FIG. 75).
Segundo Freitas et al. (2001),
A adoção da idéia sobre sistemas complexos repousa no princípio de que "tudo está
conectado com tudo". A fim de compreender o mundo, a mente humana o divide em
conceitos, partes, categorias e disciplinas. Mas o mundo é um todo único. Não existe
linha divisória clara entre química e física, terra e mar, homem e natureza, exceto as
linhas estabelecidas pela mente humana (FREITAS et al., 2001: 176).

Edifício

Epicentro

Ondas de choque devidas a terremoto
FIGURA 75 – Sistema complexo global.
Fonte: Pesquisa direta.
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4 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

4.1 Introdução
A caracterização do empreendimento é necessária para resolução do problema de
engenharia de fundações de edifícios.
A caracterização do empreendimento trata basicamente das questões relativas à
etapa de projeto, na fase de planejamento, devendo incluir a descrição da sua
tipologia e definir porte e usos previstos, além de outras medidas e ações
recomendadas (FREITAS et al., 2001: 90).

A caracterização do empreendimento pode ser dividida em dois grupos:
a) caracterização do processo ambiental – PM (meios físico, biótico e antrópico);
b) caracterização do processo tecnológico – Pm (empreendimento habitacional).
Vários fatores devem ser considerados antes da implantação da obra. Os
condicionantes capazes de influenciar o SF do edifício devem ser identificados. Realizar a
visita técnica – engenheiros e arquitetos – é ação indispensável para a correta caracterização
dos processos ambiental e tecnológico, independente do porte da construção.
Propõe-se, neste capítulo, processo de caracterização de empreendimento para fins
de projeto total de engenharia de fundações de edifícios. A caracterização do empreendimento
deve ocorrer em três níveis: esquemático, preliminar e final.
No final do capítulo apresentam-se esquema típico de SF de edifício e seus
condicionantes e quadro para caracterização do empreendimento. Trata-se da caracterização
global do problema a ser resolvido.
4.2 Processo de caracterização do empreendimento total
O processo de caracterização do problema de engenharia de fundações de
edifícios, Pm, deve correr integrado ao processo de caracterização do projeto total, PM.
A FIG. 76 é resultado da integração de processos.
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Níveis de caracterização do empreendimento com feedback

NÍVEL I
(esquemático)

1. Caracterização do empreendimento
para fins de projeto esquemático.

2. Caracterização do empreendimento
para fins de projeto preliminar
NÍVEL II
(preliminar)
3. Caracterização do empreendimento
para fins de projeto final.

NÍVEL III
(final)

4. Caracterização do empreendimento nas
etapas de construção e uso do edifício.

FIGURA 76 – Processo de caracterização do empreendimento.
Fonte: Pesquisa direta.

4.2.1 Caracterização do processo ambiental
De acordo com publicação do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT)11
[...] a caracterização do meio físico permite a identificação de suas limitações e
potencialidades, ou seja, os processos atuantes, suas intensidades e os seus
condicionamentos, etc.” A partir da análise dos aspectos geológicos,
geomorfológicos, hidrológicos e climatológicos, etc. pode-se concluir quanto ao
comportamento geotécnico dos diferentes solos e rochas que ocorrem na região e,
com isso, prever as alterações produzidas pela ocupação neste comportamento. O
produto principal dessa caracterização, denominada Carta Geotécnica, se refere a
zoneamento da área de interesse, tendo como base o comportamento frente aos
processos de instabilização de encostas [...] (IPT – MANUAL DE OCUPAÇÃO DE
ENCOSTAS, 1991: 88).

Segundo Freitas et al., (2001),
[...] o homem, com suas ações e sua componente cultural, faz parte do ambiente,
sempre participando na sua dinâmica, sendo fundamental que se estabeleçam
critérios para evitar ou mitigar impactos negativos decorrentes de suas atividades.
[...] As alterações ambientais identificadas devem ser caracterizadas e qualificadas, o
que pode ser efetuado por meio de quadro de parâmetros básicos, geralmente
utilizados em avaliações ambientais, quais sejam: magnitude, reversibilidade,
duração e abrangência. Esses parâmetros podem ser considerados da seguinte forma:
11

Manual de Ocupação de Encostas, publicado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (1991).

98

magnitude: cuja qualidade pode ser pequena, média ou grande; é um
parâmetro básico para avaliar a importância da alteração, pois reflete a
dimensão dos efeitos associados. Assim, por exemplo, em um solo com alta
suscetibilidade à erosão, a aceleração do processo erosivo é uma alteração com
magnitude grande, pois poderá haver perda de grande quantidade de solo,
podendo, conseqüentemente, ocorrer turvamento expressivo da água de cursos
d'água e o assoreamento, também significativo, do seu canal;
b) reversibilidade: cuja qualidade pode ser total, parcial ou nula, isto é,
irreversível; reflete a possibilidade de cessar os efeitos decorrentes da alteração,
sem adoção de medidas de mitigação, caso a ação que provoque a alteração seja
interrompida. Assim, por exemplo, em um solo com alta suscetibilidade à
erosão, a aceleração do processo erosivo é uma alteração irreversível, pois,
ainda que cesse a ação, se não for adotada qualquer medida de mitigação, as
feições erosivas tendem a adquirir, cada vez mais, maior expressão;
c) duração: cuja qualidade pode ser curta (como menor que 1 ano), média (como
entre 1 e 5 anos) ou longa (como maior que 5 anos); reflete a continuidade, no
tempo, dos efeitos da alteração, sem considerar a adoção de medidas de
mitigação. Assim, por exemplo, um solo com alta suscetibilidade à erosão, a
aceleração do processo erosivo é uma alteração de duração longa, pois não
cessa sem a adoção de medidas de mitigação;
d) abrangência: que pode ser pontual (interior à área do empreendimento), local
(interior da área de influência direta) ou regional (excede a área de influência
direta). No caso dos meios físico e biótico, a qualidade da abrangência reflete o
alcance, em área, dos efeitos da alteração. Assim, por exemplo, em um solo com
alta suscetibilidade à erosão, a aceleração do processo erosivo possui
abrangência regional, pois seus efeitos, como o turvamento das águas e o
assoreamento do canal, podem extrapolar a área de influência direta. No caso do
meio antrópico, a qualidade da abrangência, que pode ser pontual (restrita a um
setor do município), local (restrita ao município) e regional (restrita, por
exemplo, à Região de Governo ou Região Administrativa em que se insere o
município), reflete, também, o alcance em área dos efeitos, mas, tendo em vista
o critério específico de área de influência, podem ser consideradas outras áreas
de alcance. Assim, por exemplo, no caso de geração de emprego, na fase de
construção, quando se pretende empregar apenas mão-de-obra do município,
abrangência tende a ser local (FREITAS et al, 2001: 12, 97-98).
a)

O QUADRO 3 mostra parâmetros e correspondentes qualificações utilizadas em
avaliações ambientais.
QUADRO 3
Parâmetros utilizados em avaliações ambientais
Parâmetro
Magnitude
Reversibilidade
Duração
Abrangência
Fonte: FREITAS et al., 2001: 98.

Qualidade
Pequena
Média
Grande
Total
Parcial
Nula (irreversível)
Curta
Média
Longa
Pontual
Local
Regional
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4.2.2 Caracterização do processo tecnológico
A caracterização do processo tecnológico associado ao empreendimento
habitacional implica em descrever a finalidade do empreendimento (uso previsto), tipologia,
porte da edificação, sistema construtivo etc. A caracterização do empreendimento trata
basicamente de questões relativas à etapa de projeto total. Portanto, a correta caracterização
do empreendimento possibilita a PMA escolher a melhor solução, a fim de atender às
necessidades funcionais que interagem entre si: físicas, operacionais e simbólicas.
Pela carta topográfica indica-se a localização do edifício. Da planta
planialtimétrica devem constar: áreas com declividade superior a 30%, usos previstos, sistema
viário, especificação do lote (número, dimensões), aspectos das obras (como cortes e aterros),
áreas de empréstimo e bota-fora (especificação da origem e volume do material), canteiros e
alojamentos, acessos e condições de tráfego, bem como estimativa da mão-de-obra necessária
para implementação da obra, estimativa do custo total do empreendimento e cronograma e
descrição das etapas da fase de construção.
Para preparar a análise sobre prováveis impactos ambientais, deve-se fazer
levantamento das principais atividades ou operações a serem realizadas nas fases de
construção e ocupação do empreendimento. Segundo Freitas et al., (2001), as atividades
relativas à eventual desativação, em princípio, não são consideradas, pois se assume que esta
fase não deverá ser realizada. Caso se cogite a desativação, então estudos específicos deverão
ser realizados.
A visita técnica da PMA ao local de implantação da obra é pré-requisito para
desenvolvimento de projeto esquemático (NÍVEL I). Não se projeta arquitetura em terrenos
fictícios. A primeira informação que o cliente precisa fornecer ao arquiteto e ao engenheiro
civil é a localização do empreendimento. A PMA pode orientar o cliente no processo de
escolha do terreno. Por melhor que seja o levantamento topográfico, nada substitui a presença
do arquiteto e do engenheiro civil no local. Arquiteto e engenheiro prudentes são aqueles que
comparecem juntos ao local da obra antes de iniciarem quaisquer traços de projeto.
À medida que ocorre avanço no processo de projeto de arquitetura total, o quadro
deve evoluir do PE (NÍVEL I) para PP (NÍVEL II). Para atender às necessidades físicas,
operacionais e simbólicas dos futuros usuários, o engenheiro civil geotécnico deve focar as
características do edifício em termos de profundidade média.
Resolvidas as questões de PP (NÍVEL II), então o quadro deve mudar para etapa
final de projeto total (NÍVEL III).
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A arquitetura precisa de estrutura bem caracterizada, a fim de possibilitar o
melhor projeto possível do SF. O engenheiro geotécnico deve participar de reuniões e orientar
os demais projetistas sobre as condições de fixação do edifício no solo – quaisquer soluções
de arquitetura e estrutura isoladas da Engenharia de Fundações dizem respeito a uma forma de
edifício flutuante no espaço que precisa ser fixada no solo.
O processo de caracterização do empreendimento para fins de Engenharia de
Fundações de Edifícios é o indicado no QUADRO 4.

QUADRO 4

feedback

Processo de caracterização do empreendimento
Níveis

Arquitetura

Estrutura

Fundação

I

PE do Sistema Total

PE do Subsistema de Estrutura

PE do Subsistema de Fundação

II

PP do Sistema Total

PP do Subsistema de Estrutura

PP do Subsistema de Fundação

III

PF do Sistema Total

PF do Subsistema de Estrutura

PF do Subsistema de Fundação

Fonte: Pesquisa direta.

4.3 A importância da visita ao local da obra
Considera-se a visita técnica ao local da obra a ação mais importante para a
caracterização do empreendimento. Em geral, se deve escalar uma equipe mínima formada
por arquitetos, engenheiros civis, geólogos e proprietário (ou representante).
A colaboração do geólogo no processo de caracterização ambiental é da maior
importância, desde que se faça uma abordagem geológica integrada.
Segundo Ruiz e Guidicini (1998), a Geologia de Engenharia mesmo quando
aplicada aos problemas ambientais, por exemplo aos processos de dinâmica superficial, não se
limita à descrição dos processos mas estudando-os com a finalidade de intervir (Engenharia)
na sua correção ou prevenção. A experiência mostra que os projetos de Engenharia são bem
sucedidos, em relação aos condicionamentos geológicos, quando existe integração entre o
geólogo e o engenheiro. O primeiro define o quadro físico, o segundo concebe a obra e ambos
ajustam a concepção e o projeto do meio físico.
A construção inadvertida de edifício em terreno contaminado, por exemplo, pode
causar sérios problemas à saúde dos usuários. Uma das ações relevantes no processo de
caracterização é a obtenção de informações sobre a ocupação anterior da área.
Segundo Crivellaro et al. (2001),
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[...] o Estado de São Paulo foi pioneiro em mapear os depósitos de resíduos tóxicos
– somam 98 áreas na região metropolitana que inclui a capital e 39 municípios. A
CETESB listou ainda outros 267 pontos sob suspeita de contaminação e 114
potencialmente poluídos. São Paulo produz 25 milhões de toneladas por ano de lixo
industrial, o maior volume do país (CRIVELLARO et al., 2001: 44-45).

Fazer o levantamento do passivo ambiental, antes da compra do terreno, é ação
inteligente.
A FIG. 77 mostra fotografias de construções precárias e arruinadas por chuvas.
Edificações e ponte construídas em trechos tortuosos de rio, permanentemente erodido em
uma margem e simultaneamente sujeito a sedimentação na outra. Vê-se também a degradação
do meio ambiente e pessoas observando a catástrofe ocorrida. Pergunta-se: e a confiança
pública nas construções civis?

FIGURA 77 – Edificações arruinadas por chuvas intensas, em Caratinga, MG.
Fonte: GERKEN, 2003.
Obs.: Gerken é engenheiro civil e capitão do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais.

Segundo Caputo (1987), a melhor locação para fundações de pontes situa-se nos
trechos entre curvas.
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4.4 Caracterização do subsistema de fundação de edifício
Recomenda-se à PMA esboçar quadro-síntese com as principais sugestões e
observações do local, visando correto andamento de PM e Pm.
O rebaixamento do lençol freático, freqüentemente necessário para realização de
subsolos, pode comprometer o desempenho dos SF de prédios vizinhos devido ao aumento de
pressão efetiva, acarretando recalques indesejáveis dos mesmos.
Na etapa de caracterização é necessário conhecer o tipo, a profundidade e o estado
das fundações vizinhas.
Há registros de terrenos colapsíveis no Brasil (FIG. 78). Nesses casos uma
inundação devida, por exemplo, à ruptura de um tubo de água pode acarretar sérios problemas
de recalques ou mesmo desabamento do edifício.

FIGURA 78 – Solos colapsíveis estudados no Brasil
Fonte: FERREIRA et al.,1989 (citado por ALBIERO e CINTRA, 1996: 321).

As FIG. 79 e 80 mostram edifícios construídos sem fundamentos técnicos. Na
FIG. 79 não há nenhuma trinca visível no edifício, que tombou como corpo rígido.
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FIGURA 79 – Queda de edifício como corpo rígido.
Fonte: JORNAL ESTADO DE MINAS, 2003.

FIGURA 80 – Queda de edifícios provocada por chuvas.
Fonte: JORNAL ESTADO DE MINAS, 2003.

Se houver incompatibilidade entre trilhos e base de apoio em linhas de metrô,
então isso pode causar vibrações indesejáveis nos edifícios limítrofes.
De acordo com publicação do IPT (1991):
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[...] o impacto da chuva no solo constitui-se na etapa inicial da erosão, seguido pelo
escoamento da água no terreno quando, então, ocorre o processo de erosão
propriamente dito. Desta forma, quando se remove a vegetação (qualquer que seja
ela), expõe-se a superfície do terreno natural diretamente à ação da chuva, gerando,
conseqüentemente, a erosão. Tal situação agrava-se, ainda mais, quando se remove
parte superficial do terreno, geralmente composto por solo argiloso, que funciona
como uma capa protetora natural contra a erosão (IPT, 1991: 33).12

A FIG. 81 mostra capas artificiais (lonas) colocadas, a fim de protegerem o talude
da chuva. Como soluções definitivas, esse manual propõe:
− recomposição da vegetação por gramíneas;
− implantação de sistema superficial de drenagem.

FIGURA 81 – Talude desprotegido.
Fonte: JORNAL ESTADO DE MINAS, 2003.

A impermeabilização da superfície (asfalto, por exemplo) pode acarretar o
apodrecimento de estacas de madeira em conseqüência do rebaixamento do lençol freático.
A FIG. 82 mostra a caracterização esquemática de SF de edifício e vários
condicionantes. Ressalta-se que boletins de sondagens de construções limítrofes são
importantes no processo de caracterização do empreendimento.

12

Manual de Ocupação de Encostas, publicado pelo IPT.
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Calor

Vento, chuva

poço

Cobertura
vegetal

Nível
piezométrico

asfalto
vibração

areia

Tubo
d'água

N.A.

argila

Metrô

EME

Camada
resistente

EMS

areia
Camada indeslocável (fronteira rígida)
Ondas de choque
(terremoto)

FIGURA 82 – Caracterização esquemática de SF de edifício.
Fonte: Pesquisa direta.

A caracterização do empreendimento para fins de Engenharia de Fundações
implica em considerar conjunto de parâmetros e recomendações gerais e específicas. Esta
caracterização é de valor fundamental para o correto andamento do processo de projeto total e
deve ser apresentada de forma organizada, conforme mostra o QUADRO 5.
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QUADRO 5
Caracterização do empreendimento
Parâmetros
Processo Ambiental (caracterização)

Processo Tecnológico (caracterização)

Do meio físico

Do subsistema físico (construção)

Do meio biótico

Do subsistema operacional (associado a atividades)

Do meio antrópico.

Do subsistema simbólico (vivência)

Processo de engenharia de fundações
Etapas do Pm
Avaliação das cargas e estruturas
Investigações geológico-geotécnicas
Escolha da solução
Projeto de SF
Execução
Avaliação de desempenho
Fonte: Pesquisa direta.

Atividades

Alterações
ambientais

Ações e medidas
recomendadas
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5 AVALIAÇÃO DAS CARGAS E ESTRUTURAS DE EDIFÍCIOS

5.1 Introdução
A avaliação das cargas e estruturas para fins de fundações de edifícios é a segunda
ação necessária, no Pm, para resolver o problema de fundações de edifícios. Essa avaliação
deve ser feita em todos os níveis de projeto do PM, quais sejam: esquemático (NÍVEL I),
preliminar (NÍVEL II) e final (NÍVEL III). Até o NÍVEL II o dimensionamento das seções
transversais dos elementos estruturais é resolvido a partir de conceitos abordados em
Resistência dos Materiais.
Mello (2004) diz:
Software é apenas um meio. Felizmente e Oxalá, o último deles. Qualquer pessoa
que começar um projeto diretamente pelo software está cometendo um engano. O
primeiro cálculo deve ser feito à mão para que a pessoa possa sentir o problema. O
primeiro passo que deve ser tomado é calcular os pilares máximo, médio e mínimo à
mão, para que se possa sentir a ordem de grandeza com que se está lidando. Nesse
sentido, a régua de cálculo é um instrumento que dá uma precisão mais do que
necessária para a engenharia civil. A partir daí, o software deve ser usado para tornar
o processo mais rápido e direto. E só (MELLO, 2005: 31).

5.2 Processo de avaliação das cargas e estruturas para fins de fundações de edifícios
Não existe linha vermelha real separando engenharia de fundações e engenharia
estrutural, pois o edifício é um todo. Por exemplo, a rigidez vertical do edifício é um item que
interessa tanto ao engenheiro estrutural quanto ao engenheiro geotécnico. Os recalques
dependem também da rigidez do edifício.
O processo de avaliação das cargas e das estruturas proposto neste trabalho é
representado pela FIG. 83.

Níveis de avaliação das cargas e estruturas com feedback
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Nível I
(esquemático)

Nível II
(preliminar)

Nível III
(final)

1. Avaliação da forma do edifício como um todo.
− Avaliar o edifício como um sólido flutuante no espaço.
2. Avaliação das cargas e das estruturas em termos de PE
− Avaliar o edifício como viga engastada e livre (esquema
estático simples).
3. Avaliação das cargas e das estruturas em termos de PP.
− Avaliação das cargas para dimensionamento
aproximado das seções transversais dos elementos
estruturais, a fim de assegurar a estabilidade global de
edifício. Até neste nível não se deve recorrer aos
programas
para
microcomputadores.
Para
dimensionamento preliminar e verificações necessárias
deve-se recorrer à Resistência dos Materiais
(referência).
4. Avaliação das cargas e estruturas em termos de PF.
− Análise estrutural em profundidade. Uso intenso de
microcomputadores.

FIGURA 83 – Processo de avaliação das cargas e estruturas.
Fonte: Pesquisa direta.

5.2.1 Avaliação da forma de edifício como um todo
Avaliar a forma de edifício como um todo significa avaliar o edifício como um
sólido flutuante no espaço. Dos sólidos, a pirâmide é o mais estável (FIG. 84 a) e a pirâmide
invertida é o sólido menos estável (FIG. 84 b).

plano
(a) Posição estável

plano
(b) Posição instável
FIGURA 84 – Pirâmide normal e invertida.
Fonte: Pesquisa direta.
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Considerem-se dois edifícios de mesma altura (FIG. 85).

a

d

A = πd2/4 = a2

a

vento
FIGURA 85 – Edifícios com projeções quadrada e circular com áreas iguais.
Fonte: Pesquisa direta.

A forma cilíndrica apresenta melhor desempenho quando sujeita à ação do vento
do que a quadrada equivalente.
A estabilidade global do edifício depende de sua relação de aspecto (h/d). A partir
de certo valor, torna-se necessário projetar edifício ondulado. A ondulação proporciona
aumento de estabilidade global, rigidez e resistência contra as forças de reviramento causadas
por vento ou terremoto (FIG. 86). O aumento de estabilidade, por exemplo, pode ser
demonstrado, ondulando-se uma folha de papel.

FIGURA 86 – Edifício em forma curva.
Fonte: LIN e STOTESBURY, 1981: 364.
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5.2.2 Avaliação das cargas e das estruturas em termos de projeto esquemático
Para formas mais promissoras de edifício a PMA começa a estudar o edifício
como viga engastada e livre. Verificações quanto ao tombamento, por exemplo, podem ser
feitas com extrema facilidade. A relação de aspecto do edifício (altura/menor largura) é o item
mais importante desta avaliação (FIG. 87).

RA = P/2 - Fvento x a/d
Fvento
h

RB = P/2 + Fvento x a/d

P

M = Fvento x a

a

H = Fvento
A
P/2
M/d

B
H

d

P/2
M/d

Engaste perfeito

FIGURA 87 – Esquema estático de edifício.
Fonte: Pesquisa direta.

5.2.3 Avaliação das cargas e estruturas em termos de projeto preliminar
Em termos de projeto preliminar a PMA precisa calcular, por exemplo, as seções
aproximadas dos pilares e a espessura da parede da caixa de elevador. Para estimar o peso
total de edifícios convencionais em concreto armado pode-se adotar valores de 11 a 12
kN/m2/andar e 9,0 kN/m2/andar para edifícios em alvenaria estrutural com bloco de concreto.
Exemplo:
− Seja calcular a pressão no solo e as cargas nos pilotis, considerando edifícios
de escritórios executado em concreto armado com 15 pisos (12 kN/m2/andar ) e
1 teto (6 kN/m2 ) cujas dimensões em planta são 20 m x 20 m. Considerem-se as
plantas de apoio global indicadas abaixo (casos a-d).
Solução:
− Peso total do edifício = 20 x 20 x (15 x 12 + 6) = 74400 kN (FIG. 88)
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1

2

3

Pressão no solo =
= 74400/ 20 x 20 = 186 kN/m2

Carga por pilar =
= 74400 / 4 = 18600 kN

Carga por pilar =
= 74400 / 4 = 18600 kN

4

5

Carga total = 74400 kN

Perímetro = 20 x 4 = 80 m
Número de vãos = 16 (l = 5 m)
Número de pilares = 16 pilares
Carga média nos pilares =
= 74400 / 16 = 4650 kN

FIGURA 88 – Cargas na fundação.
Obs.: Embora as cargas verticais nos pilares sejam iguais nos casos 2 e 3,
as lajes funcionam de modos completamente diferentes.
Fonte: Pesquisa direta.

A carga lateral proveniente de vento é transferida para o SF por pilares, paredes
estruturais e caixas de elevadores.
É preciso distinguir:
a. Pilares de contraventamento;
b. Pilares contraventados.
Esses pilares trabalham de modos diferentes. Nos pilares de contraventamento a
força horizontal pode romper o estaqueamento, caso seja negligenciada no cálculo. No caso
de edifícios altos é necessário projetar subsistema de contraventamento que assegure
estabilidade global do edifício. (FIG. 89).
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FIGURA 89 – Elementos estruturais contraventados e de contraventamento.
Fonte: FUSCO, 1995: 367.

Destacam-se, no trabalho, três verificações indispensáveis, visando segurança
estrutural:
1. Verificação da ordem de grandeza das cargas nos pilares (todos os andares).
2. Verificação das seções transversais dos pilares: áreas de concreto e aço (todos
os andares).
3. Verificação da eficiência da caixa de elevador.
5.2.3.1 Processo das áreas de influência
A descida de cargas por área de influência é um processo extremamente simples e
confiável, mas deve ser utilizado com critério.
Segundo Rocha (1985), o processo expedito das áreas de influência é aceitável no
caso de planta de forma com vigamento regular e pilares situados nos cruzamentos das vigas.
Exemplo (VASCONCELLOS FILHO, 1993):
− Considere-se um edifício de 15 andares (14 pisos e um teto) cuja planta de
apoios global é a indicada na FIG. 89. Utilizando-se o processo das áreas de
influência, pede-se:
a. estimar as cargas na fundação;
b. estimar as áreas dos pilares do 5º andar, necessárias para resistir à carga
vertical.
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São dados:
−

carga total de piso = 10,6 kN/m2

−

carga total de teto = 5,6 kN/m2

−

fc = 10,0 MPa (tensão admissível do concreto)

Observações:
−

apresentar os resultados em forma de tabela com arredondamento para múltiplos de
0,5 kN.

−

esboçar a planta esquemática, mostrando a malha de influência.

TABELA 1
Cálculo das áreas de influência
Ainfl (m2)

Pilar
P1

2,5 x 2,5 = 6,250

P2

2,5 x 2,5 + 2,5 x 3,0 + 0,25 x 0,5 x 3,0 = 14,125

P3

3,0 x 3,0 - 3,0 x 0,25 x 0,5 = 8,625

P4

2,5 x 2,5 = 6,25

P5

2,5 x 2,5 + 2,0 x 2,0 + 4,25 x 3,0 + 0,25 x 3,0 x 0,5 + 0,5 x 3.0 x 0,5 = 24,125

P6

4,5 x 3,0 + 0,25 x 3,0 x 0,5 + 0,5x 3,0 x 0,5 + 3,0 x 2,5 + 2,0 x 2,5 = 27, 125

P7

2,5 x 2,5 = 6,25

P8

2,0 x 2,0 + 2,5 x 2,5 + 0,5 x 0,5 x 3,0 + 0,25 x 0,5 x 3,0 + 4,0 x 3,0 = 23,375

P9

2,0 x 2,5 + 2,0 x 2,5 + 0,5 x 0,5 x 3,0 + 0,25 x 0,5 x 3,0 + 3,75 x 3,0 = 22, 375

P10

2,5 x 2,5 = 6,25

P11

2,5 x 2,5 + 2,5 x 3,0 - 0,25 x 0,5 x 3,0 = 13,375

P12

2,0 x 3,0 + 0,25 x 0,5 x 3,0 + 2,5 x 2,0 = 11, 375

Área total = 169,5 m2
Fonte: VASCONCELLOS FILHO, 1993: 2.4a.

Na FIG. 90 tem-se a planta de apoios global e malha de influência.
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FIGURA 90 – Planta de apoios global e malha de influência.
Fonte: VASCONCELLOS FILHO, 1993: 2.4a.

TABELA 2
Cálculo das cargas
Área (cm2)

Pilar

Ainfl
(m2)

Teto
(5,6 kN/m2)

Piso
(10,6 kN/m2)

5o andar

Fundação

Pilar 5o andar

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12

6,25
14,125
8,625
6,25
24,125
27,125
6,25
23,375
22,375
6,25
13,375
11,375

35,0
79,0
48,5
35,0
131,0
152,0
35,0
131,0
125,5
35,0
75,0
64,0

66,5
150,0
91,5
66,5
256,0
287,5
66,5
248,0
237,0
66,5
142,0
120,5

697,5
1567,5
962,5
697,5
2692,5
3027,0
697,5
2608,5
2497,0
697,5
1492,5
1269,5

962,5
2175,5
1328,5
962,5
3715,5
4177,5
962,5
3600,0
3446,0
962,5
2060,0
1752,0

700
1580
965
700
2695
3030
700
2610
2500
700
1495
1270

Cargas (kN)

Fonte: VASCONCELLOS FILHO, 1993: 2.4a.

5.2.3.2 Parâmetro "P"
O parâmetro de instabilidade (α) especificado pelo Comité Euro-International du
Béton (CEB) é dado por:
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α = H [ΣFv / Σ (EIeq)]1/2 < 0,6

(Expressão 8)

Onde:
−

H : altura do edifício

−

ΣFv : somatório de todas as forças verticais aplicadas no edifício.

−

Σ (EIeq): somatória da rigidez equivalente dos pórticos que compõem a estrutura de
contraventamento.
Penner e Fusco (1997), relacionam o parâmetro de instabilidade global com outro

que só dependa de características geométricas:

P=

Ice

.

H

Apav . Ace . C

<

0,085

(Expressão 9)

Onde:
−

Ice : maior momento de inércia da caixa do elevador

−

Ace : área da seção transversal da caixa do elevador

−

Apav : área do pavimento-tipo

−

H : altura do edifício

−

C : maior dimensão em planta

Nota:
O parâmetro P = 0,085 corresponde ao parâmetro de instabilidade α = 0,6 e edifício com
módulo de deformação longitudinal E = 21 GPa (edifício em concreto armado).
Exemplo:
Seja verificar a eficiência da caixa do elevador como elemento estrutural de contraventamento
cuja planta de forma do edifício é a indicada na FIG. 91. São dados:
− Momento de inércia da caixa do elevador: Ice = 2,9724 m4
− Área do pavimento-tipo: Apav = 204,275 m2
− Área da seção transversal da caixa do elevador: Ace = 1,3464 m2
− Maior dimensão em planta da caixa do elevador: C = 3,8 m (FIG. 92)
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FIGURA 91 – Forma de edifício em concreto armado.
Fonte: PENNER e FUSCO, 1997: 36.

FIGURA 92 – Detalhe da caixa do elevador.
Fonte: PENNER e FUSCO, 1997: 36.

Se P = 0,085 (na expressão 9), então se calcula a altura máxima do edifício que a
caixa de elevador pode resistir, trabalhando como elemento estrutural isolado de
contraventamento:
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Hmax = (0,085 x 204,275 x 1,3464 x 3,80) / 2,9724 = 29,88 m
5.2.3.3 Cálculo do centro de carga do edifício
Deve-se verificar se o centro de carga do edifício está próximo do centro de
gravidade geométrico do mesmo, a fim de evitar problemas de recalques diferenciais. O
centro de carga está a distância Xcc e Ycc, sendo:

Xcc = ΣPi Xi / ΣPi

(Expressão 10)

Ycc = ΣPi Yi / ΣPi

(Expressão 11)

Dependendo das coordenadas do centro de carga, têm-se os casos indicados na
FIG. 93.

Caso a
Centro de carga coincide com centro de
gravidade do edifício.

Caso b
Centro de carga não coincide com centro de
gravidade do edifício, mas está no núcleo central.

Caso c
O centro de carga está localizado na fronteira
do núcleo central.

Caso d
O centro de carga do edifício está localizado fora
do núcleo central. É caso de grande excentricidade.

FIGURA 93 – Centro de carga x centro de gravidade.
Fonte: Pesquisa direta.
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5.2.4 Avaliação das cargas e estruturas em termos de projeto final
Resolvidas as questões de projeto preliminar (NÍVEL II), então o enfoque deve
mudar. Todos os aspectos específicos devem ser considerados no projeto final (NÍVEL III). O
uso de programas para microcomputadores durante a elaboração do projeto final é altamente
recomendado.
A FIG. 94 ilustra o efeito básico de contraventamento em estruturas de edifícios.

FIGURA 94 – Efeito básico de contraventamento.
Fonte: FUSCO, 1995: 367.

Os pilares são peças esbeltas submetidas à compressão, assim estão sujeitos aos
esforços de flexão de segunda ordem. Por isso, devem-se projetar elementos estruturais
suficientemente rígidos. A FIG. 95 ilustra momentos fletores de primeira ordem (m1 = F.e1 )
acrescidos dos momentos fletores de segunda ordem (m2 = F.e2 ). Estrutura de edifício alto
sem contraventamento para resistir aos efeitos de segunda ordem podem apresentar risco de
desabamento global.

FIGURA 95 – Efeitos de segunda ordem.
Fonte: FUSCO, 1995: 366.
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Segundo Fusco (1995), um edifício de 16 andares (FIG. 96) chegou à iminência
de colapso global porque foram cometidos dois erros básicos:
1. As peças mais rígidas, da caixa de escada e do poço de elevadores, não
constituíam de fato uma estrutura suficientemente resistente para suportar os
esforços que os pilares contraventados requeriam para seu equilíbrio. As fissuras
(6) e (7) cortavam vários andares sucessivamente e o prédio estava se partindo
em duas metades.
2. Na direção longitudinal do andar tipo, os pilares eram ligados apenas pelas lajes.
Nessa direção não há uma viga sequer que ligue diretamente um pilar ao outro.
As fissuras numeradas de (1) a (5) evidenciam o caminho dos esforços de
contraventamento, na tentativa de equilibrar os pilares contraventados (FUSCO ,
1995: 377-378).

O autor ressalta que "para evitar situações dessa natureza, o projetista da estrutura
precisa ter uma clara visualização tridimensional da construção e deve definir, com rigor,
quais os pilares contraventados e qual a estrutura de contraventamento capaz de garantir a
segurança da construção" (FUSCO, 1995).

FIGURA 96 – Forma de prédio.
Fonte: FUSCO, 1995: 378.
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5.2.5 Transmissão de cargas gravitacionais
Seguem alguns exemplos esquemáticos de transmissão de cargas gravitacionais da
estrutura principal para o SF (FIG. 97 e 98).

FIGURA 97 – Descida de carga (exemplo 1).
Fonte: AÇOMINAS, 1989.
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FIGURA 98 – Descida de carga (exemplo 2).
Fonte: AÇOMINAS, 1989.

5.3 Ações nas estruturas de edifícios
Desde a concepção esquemática de edifício o engenheiro deve avaliar os efeitos
de ações que podem atuar no edifício ao longo de sua existência, tais como: vento, variação
de temperatura, empuxos de terra e água, abalos sísmicos, sobrecargas etc. Vale ressaltar que
uma estrutura (ou parte dela) pode ser mais solicitada durante a fase de construção do que a
fase de uso, principalmente tratando-se de EEF que são manuseados, transportados e cravados
no terreno. A PMA deve avaliar as cargas e as estruturas, considerando as fases de construção
e ocupação do edifício.

5.3.1 Classificação das ações nas estruturas de edifícios
As solicitações a que uma estrutura está sujeita podem ser classificadas de
diferentes modos.
Em outros países (FIG. 99) é comum classificá-las em dois grupos: (a) cargas
"vivas"; (b) cargas "mortas".
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−
−
−
−
−
−
−

Ocupação por pessoas e móveis
Passagem de veículos e pessoas
Operação de equipamentos móveis (guindastes, etc.)
Armazenamento
Atracação de navios, pouso de helicópteros
Frenagem, aceleração de veículos (pontes)

AMBIENTAIS

−
−
−
−

Vento
Ondas correntes
Temperatura
Sismos

ACIDENTAIS

− Solicitações especiais de construção e instalação
− Colisão de veículos (navios, aviões, etc)
− Explosão, fogo

C A R G A S

V I V A S

OPERACIONAIS

CARGAS MORTAS
OU PERMANENTES

− Peso próprio da estrutura e equipamentos permanentes
− Empuxo de água
− Empuxo de terra

FIGURA 99 – Cargas vivas e cargas mortas.
Fonte: VELLOSO e LOPES, 2002: 17.

5.3.2 Ação de vento
A relação de aspecto do edifício h/d (h: altura; d: largura) é o item mais
importante em relação ao efeito da ação do vento. O problema da estabilidade global de
edifícios agrava-se à medida que a relação de aspecto é aumentada. Quanto mais alto e
estreito o prédio, mais complexo o problema estrutural a ser resolvido. Para edifícios
convencionais de pequena altura com estrutura em concreto armado e paredes de alvenaria, a
ação do vento exerce pouca influência. Mas, devido às modernas tecnologias de construção
(concreto com elevada resistência, uso de parede de gesso) os prédios estão ganhando mais
altura e perdendo peso, assim torna-se cada vez mais comum analisar a influência do vento
nas construções atuais, mesmo para construções de pequeno porte. Então, nos caso de prédios
de pequena altura, pesados e largos o problema da ação do vento é minimizado; e nos casos
de edifícios altos, leves e estreitos o problema é maximizado.
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A ação do vento é dinâmica e influenciada pelos seguintes fatores: rugosidade do
terreno; construções adjacentes; forma, esbeltez e aberturas do edifício. A importância da
visita técnica ao local, abordada no capítulo 4, é imprescindível para correta avaliação das
ações nas estruturas. A velocidade média do vento aumenta com a altura em relação ao nível
do terreno. A proporção desse aumento de velocidade depende da rugosidade da superfície do
solo em contato com o vento. Quanto mais rugosa a superfície do terreno (árvores, acidentes
do terreno, construções etc.), mais elevada será a cota de velocidade máxima do vento (FIG.
100).
Deslocamentos horizontais podem acarretar danos aos materiais de revestimento e
desconforto aos usuários. O vento pode provocar deflexões laterais perceptíveis aos usuários,
em geral, prédios com mais de cinqüenta andares.

FIGURA 100 – Curvas da velocidade do vento.
(sobre terrenos com diferentes graus de rugosidade para valores máximos de 160 km/hora).
Fonte: AÇOMINAS, 1989: 23.

As rajadas de vento são de curta duração, por isso seus efeitos não são
considerados no cálculo dos recalques por adensamento e secundários. Para estruturas leves
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(galpões metálicos, por exemplo) deve-se verificar a segurança contra o arrancamento do
EEF.
Tem sido observado, em ensaios com modelos reduzidos, que o angulo α,
indicado na FIG. 101, situa-se predominantemente entre 11o e 18o (KOCHEN, 1993).

EMS

EEF
α

α

FIGURA 101 – Efeito de arrancamento do EEF.
Fonte: Baseado em KOCHEN, 1993: 137.

5.3.3 Ação sísmica
As ondas de choque provenientes de abalos sísmicos chegam sacudindo os
edifícios. A massa do edifício se opõe ao movimento de tombamento devido à força de inércia
da construção. Uma das soluções para minimizar o efeito de terremoto em edifícios é por
meio de contrapeso, conforme mostra a FIG. 102.

(a)

(b)

FIGURA 102 – Edifício sem contrapeso (a); Edifício com contrapeso (b).
Fonte: Pesquisa direta.

No caso do Brasil, as estruturas prediais não são projetadas para resistirem aos
abalos sísmicos. Entretanto, no caso de estruturas especiais, tais como usinas nucleares, a
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PMA deve recorrer às normas estrangeiras, pois nesses casos são inadmissíveis quaisquer
fissuras na estrutura.

5.3.4 Efeito da variação de temperatura no subsistema de fundação de edifício
No projeto de SF despreza-se o efeito da temperatura, uma vez que os EEF são
enterrados. A NBR 6122/1996 preconiza profundidade mínima para os EEF de 1,50 m.
Segundo Vargas (1996), a construção do Edifício da Companhia Paulista de
Seguros foi iniciada em 1940 a partir de investigação malfeita do terreno. Logo após a
inauguração, medidas de recalques feitas pelo IPT mostraram recalques diferenciais
acentuados. A solução foi o congelamento do terreno. Fizeram perfuração de poços no terreno
congelado do lado da camada de argila mole. Preencheram esses poços com concreto para
servir de tubulões de reforço de fundações, e instalaram macacos hidráulicos de grande
capacidade de carga entre os tubulões e as colunas do prédio, para reaprumá-lo.

5.3.5 Combinação de ações em edifícios
As expressões para o cálculo das solicitações nas estruturas de concreto estão
estabelecidas na NBR 6118/2003, em seu item 11.8.
Segundo Bell (1985: X), "é evidente que a combinação mais desfavorável de
cargas é aquela a ser considerada para a estrutura ou elemento".
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6 INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS

Nada substitui, com eficácia, o trabalho de pegar o solo com a mão, tocá-lo (MELLO, 2004).

6.1 Introdução
Promover a realização das IGG é a terceira ação global necessária para resolução
do problema de Engenharia de Fundações de Edifícios.
Segundo Caputo (1988), “a importância dos estudos geológico-geotécnicos é tão
grande e tão evidente que alguém já comparou o engenheiro que os omitisse, com um médico
cirurgião que operasse sem um prévio diagnóstico ou com um advogado que defendesse uma
causa sem entendimento com o seu cliente”.
Por mais simples que seja uma construção, deve-se sempre programar as
investigações geológico-geotécnicas do subsolo. São inúmeros casos de falhas em SF,
principalmente por causa de sondagens malfeitas. Edificar sem investigar o subsolo é
maximizar o risco de insucesso do empreendimento como um todo.
Não é objetivo discorrer sobre os diversos métodos de ensaios de campo ou de
laboratório. O foco, neste capítulo, é o processo de IGG para fins de Engenharia de Fundações
de Edifícios.

6.2 Objetivo do programa de investigação geológico-geotécnica
Segundo Lima (1980), as principais informações solicitadas a um programa de
investigação do subsolo são:
a) Determinação da extensão, profundidade e espessura de cada horizonte de
solo dentro de uma determinada profundidade que vai depender da dimensão
e natureza da estrutura, além de uma descrição do solo, que inclua a sua
compacidade se o solo não for coesivo e estado de consistência se o solo for
coesivo.
b) Profundidade da superfície da rocha e sua classificação, incluindo
informações sobre: extensão, profundidade e espessura de cada estrato
rochoso, direção, mergulho e espaçamento de juntas e planos de acamamento,
presença de zonas de falhas e o estado de alteração e decomposição.
c) Informações sobre a ocorrência de água no subsolo: profundidade do lençol
freático e suas variações, lençóis artesianos ou empoleirados (FIG. 103).
d) Propriedades de engenharia dos solos e rochas in situ, tais como,
compressibilidade, resistência ao cisalhamento e permeabilidade (LIMA,
1980: 4).
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FIGURA 103 – Aqüíferos.
Fonte: CAPUTO, 1987: 172.

6.3 Processo de investigação geológico-geotécnica
O planejamento das IGG depende das características locais e do processo
tecnológico associado ao empreendimento.
Segundo Lima (1980), “as condições físicas da área a investigar são também
decisivas na escolha de um programa de investigação. Alguns serviços executados facilmente
em terreno firme tornam-se impossíveis ou extremamente onerosos se previstos para serem
realizados em água”.
A NBR 8036/83 fixa as condições exigíveis na programação dos serviços de
sondagens de simples reconhecimento dos solos, destinada à elaboração de projetos
geotécnicos para construção de edifícios. A programação, segundo essa norma, engloba o
número, a localização e a profundidade das sondagens.
O responsável pelo programa de IGG deve considerar:
a. tipo da estrutura e seus problemas específicos;
b. condições geológicas do subsolo;
c. características do local a investigar.
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É preciso reconhecer a hierarquia acerca dos serviços de investigação do subsolo.
Em cada etapa são confirmadas as investigações necessárias da etapa seguinte. O processo de
investigação geológico-geotécnica é apresentado na FIG.104.
No NÍVEL I (projeto esquemático de edifício), objetiva-se conhecer as
características gerais do subsolo. Geralmente, são executadas somente sondagens de simples
reconhecimento.
No NÍVEL II (projeto preliminar de edifício), o engenheiro geotécnico necessitará
de mais informações para poder escolher a melhor solução para o SF. As decisões tomadas no
nível preliminar freqüentemente resultam em troca de informações entre as partes
interessadas.
Se a proposta de projeto preliminar de SF atender às verdadeiras necessidades da
contratante, então se deve dar início ao projeto final (NÍVEL III). Durante a elaboração do
projeto final do subsistema de fundação podem ser necessárias investigações complementares
para determinação de parâmetros específicos do solo, tais como: compressibilidade,

Níveis de investigações do subsolo com feedback

resistência ao cisalhamento e permeabilidade.

Nível I
(esquemático)

1. Investigação para projeto esquemático.
− Determina-se a natureza das formações locais, as
características do subsolo e definem-se as áreas mais
adequadas para as construções.

Nível II
(preliminar)

2. Investigação para projeto preliminar.
− Explorações realizadas nos locais indicados na etapa
anterior, permitindo a escolha de soluções e o
dimensionamento preliminar do subsistema de
fundação.

Nível III
(final)
3. Investigação para projeto final.
− Explorações destinadas a completar as informações
geotécnicas disponíveis, visando a resolução de
problemas específicos de projeto final.

4. Investigação durante a execução do sistema fundação.
− Explorações durante a execução quando surgem
problemas não previstos nas etapas anteriores.
FIGURA 104 – Processo de investigações geológico-geotécnicas.
Fonte: Pesquisa direta.

Segundo Bogossian e Lopes,
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A fundação de uma importante estrutura assente em camada de argila homogênea,
de baixa consistência, detectada pelo programa preliminar de sondagens, justificarse-ia a realização de um considerável número de ensaios de laboratório, em amostras
especiais coletadas a diversas profundidades em um programa complementar de
sondagens, porque tais ensaios permitirão uma previsão da grandeza e velocidade
dos recalques. Poder-se-ia assim eliminar o perigo do recalque diferencial, com
despesa razoável, redistribuindo-se as cargas ou variando adequadamente as cotas
das fundações. Se, entretanto, esta mesma estrutura estiver assente em depósito
sedimentar composto de bolsões e lentes de areia, argila e silte, o mesmo programa
de investigações complementares pouco adicionaria às informações prestadas pelas
sondagens preliminares. Recomendar-se-ia neste caso, ensaios de penetração
exeqüíveis em tempo mais curto e com menos despesa, eficazes para indicar zonas
de baixa resistência ao longo do perfil do subsolo. A indicação dessas zonas é muito
mais importante para o caso em apreço que o conhecimento preciso das
propriedades de amostras que dificilmente seriam representativas de um subsolo
desse tipo (BOGOSSIAN e LOPES, [s.d.], p. 127).13

Deve-se fazer investigação geológico-geotécnica durante a etapa de execução da
obra de fundação quando houver necessidade de identificação e/ou confirmação das
características do solo. Tal procedimento deve ser adotado, principalmente, em terrenos que
apresentarem mudanças significativas não detectadas nas etapas anteriores.

6.4 A importância da sondagem
Segundo Mello (2004),
A sondagem é fundamental, porque dá uma idéia aproximada das complicações
geológicas que podem ocorrer. Todas as informações sobre sondagens feitas em São
Paulo deveriam ser armazenadas num arquivo para beneficiar a cidade. Todas as
incógnitas de um terreno são ditadas pela geologia e não pela geometria. Vamos
supor que, em determinado terreno, escolhamos dois pontos com diâmetro de 2,5"
para fazer sondagem e que esses pontos estejam distantes 20 m entre si. Nesse caso,
o volume do solo extraído desses dois pontos nada mais é do que uma amostra, uma
hipótese. E o resto? Em um terreno, devemos procurar aquilo que é diferente e não
aquilo que representa a homogeneidade. Trabalhar por hipótese às vezes pode ser
fácil, às vezes não (MELLO, 2004: 29).

6.5 Distribuição dos furos de sondagens
De acordo com a NBR 8086/83:
4.1.1.2 As sondagens devem ser, no mínimo, de uma para cada 200 m2 da área da
projeção em planta do edifício, até 1200 m2 de área. Entre 1200 m2 e 2400 m2 devese fazer uma sondagem para cada 400 m2 que excederem 1200 m2. Acima de 2400
m2 o número de sondagens deve ser fixado de acordo com o plano particular da
construção. Em quaisquer circunstâncias o número mínimo de sondagens deve ser:
a) dois para área de projeção em planta do edifício até 200 m2;
b) três para área entre 200 m2 a 400 m2.
13

Fancis Bogossian é decano do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da U.V.A. Paulo César Corrêa Lopes é professor
adjunto da Escola de engenharia da UFRJ.
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4.1.1.3 Nos casos em que não houver ainda disposição em planta dos edifícios, como
nos estudos de viabilidade ou de escolha de local, o número de sondagens deve ser
fixado de forma que a distância máxima entre elas seja de 100 m, com um mínimo
de três sondagens.
4.1.1.4 As sondagens devem ser localizadas em planta e obedecer às seguintes regras
gerais:
a) na fase de estudos preliminares ou de planejamento do empreendimento, as
sondagens devem ser igualmente distribuídas em toda a área; na fase de projeto
pode-se localizar as sondagens de acordo com critério específico que leve em
conta pormenores estruturais;
c) quando o número de sondagens for superior a três, elas não devem ser
distribuídas ao longo de um mesmo alinhamento.

Considera-se importante a IGG do terreno fora da projeção do edifício, a fim de
possibilitar a caracterização do EME. Em perfeita harmonia com o pensamento de Mello
(2004), devem prevalecer os critérios geológicos e não geométricos. Então, o valor B/2
indicado na FIG. 105 é meramente uma sugestão inicial. Os furos adicionais de sondagens
podem ser locados fora do retângulo tracejado.

B/2

B/2

Área de projeção
do edifício

B/2

B/2
B: menor dimensão do retângulo mais estreito circunscrito à planta
da edificação.
FIGURA 105 – Delimitação para investigação do EME.
Fonte: Pesquisa direta.

A FIG. 106 ilustra locações usuais de furos de sondagens na projeção do edifício.

131

Área construída
Projeção em m2

Distribuição de furos de sondagens

10 m x 20 m

10 m x 30 m

20 m x 30 m

20 m x 40 m

FIGURA 106 – Distribuição dos furos de sondagem.
Fonte: Baseada em MORAES, 1976: 122.

O responsável pelo programa de investigações do subsolo deve sempre
comparecer ao local da obra, por melhor que seja o levantamento topográfico do terreno.
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6.6 Profundidade das sondagens para fins de subsistema de fundações de edifícios
Segundo a NBR 8036/83, a profundidade a ser explorada pelas sondagens de
simples reconhecimento, para fins geotécnicos, depende do tipo do edifício, das
características particulares da estrutura, dimensões em planta, forma da área carregada,
condições geotécnicas e topográficas da área de interesse. De acordo com essa norma, as
sondagens devem ser levadas até profundidade onde o solo não seja mais significativamente
solicitado pelas cargas estruturais, fixando-se como critério aquela profundidade onde o
acréscimo de pressão no solo, devido às cargas estruturais aplicadas, for menor do que 10%
da pressão geostática efetiva. Por causa desse critério, adota-se M = 0,1 (FIG. 107).

Onde:
q = pressão média sobre o terreno (peso do edifício dividido pela área em planta); γ = peso específico
médio estimado para os solos ao longo da profundidade em questão; M = 0,1; B = menor dimensão do
retângulo circunscrito à planta da edificação; L = maior dimensão do retângulo circunscrito à planta da
edificação; D = profundidade da sondagem.

FIGURA 107 – Gráfico para estimativa da profundidade.
Fonte: NBR 8036, 1983.
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Exemplo:

−

Seja estimar a profundidade da sondagem, considerando o edifício com dimensões
20m x 20 m (em planta), 15 pisos (12 kN/ m2/andar) e 1 teto (6 kN/ m2), peso
específico do solo γsolo = 18 kN/m3.

Solução:
q = 15 x 12 + 6 = 186 kN/ m2
186 / 18 x 0,1 x 20 = 5,167

q/γMB

Dimensões em planta do edifício: 20 m x 20 m
B = 20 m
L = 20 x cos45o x 2 = 28,28 m
L / B = 28,28 / 20 = 1,41

D/B = 1,9

Resposta
D = 20 x 1,9 = 38 m
Comentário:

−

A NBR 8036/83 não estabelece qual dos retângulos circunscritos à planta do edifício
deve ser considerado na estimativa da profundidade da sondagem. Então, optou-se
pelo retângulo mais largo circunscrito à planta da edificação (L = 28,28 m), ao invés
do retângulo mais estreito circunscrito à planta da edificação (L = 20,00 m).

6.7 Custo das investigações geológico-geotécnicas
Segundo Lima (1980) e Schnaid (2000), o custo das IGG varia de 0,5 a 1% do
custo da estrutura e 0,2 a 0,5% do custo total da obra, respectivamente. Lima (1980), explica
que:
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As percentagens mais baixas referem-se aos grandes projetos e projetos sem
condições críticas de fundação. A percentagem mais alta está ligada aos projetos
menores ou com condições desfavoráveis de fundação. Entretanto, o valor de uma
investigação pode ser medido pela quantia que seria despendida na construção na
construção se a investigação não tivesse sido feita. Cabe aqui a frase citada por F.
Ottman - G. Lahuec (Dragages et Geologie) - "Todas as sondagens são caras mas as
mais caras são aquelas que não foram feitas". Quando um projetista se defronta com
informações insuficientes ou inadequadas ele compensa essa falha com um
superdimensionamento; quando um empreiteiro recebe informações incompletas ele
aumenta seu orçamento para cobrir possíveis imprevistos, tais como a mudança de
projeto ou do processo construtivo. Como conseqüência, o custo de informações
inadequadas é consideravelmente maior que o custo da investigação (LIMA, 1980: 5).

Caputo (1987) ressalta que nem sempre o aumento do número de investigações

Custo

conduz a uma melhor condição de economia no custo da fundação (FIG. 108).

Custo da
fundação
Custo das investigações
Número de investigações

FIGURA 108 – Custo x número de investigações.
Fonte: KÉZDI, 1976 (citado por CAPUTO, 1987: 257).

Segundo Medeiros (1993), os engenheiros Luciano Decòurt e Arthur Quaresma
Filho integraram o torquímetro ao ensaio SPT-T – sugestão do engenheiro Stelvio Ranzioni.
O aparelho possibilita informar o momento de torção entre o amostrador e o solo. Decòurt,
com mais de dois mil ensaios realizados, considera os resultados promissores e julga que este
é o ensaio de melhor custo/benefício: consegue gerar cinco vezes mais informações que o
Standard Penetration Test (SPT).

6.8 Exemplo prático de programação de ensaios geotécnicos
As IGG devem ser programadas por profissionais experimentados, mesmo
tratando-se de obras de pequeno porte. Não há como programar uma investigação do subsolo
de forma inteligente sem conhecimento de Geologia aplicada.
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Segundo Neme (1993),
Não há sentido e é errado realizarem-se investigações em excesso ou de tipo não
necessário para o fim específico objetivado. A rigor cabe uma análise individual de
cada caso em função de fatores diversos como conhecimento prévio da região e
materiais envolvidos, responsabilidade e custo das obras etc. Importante julgar a
"representatividade" da investigação; área/volume de solo abrangido pelo ensaio
versus magnitude da massa de solo envolvida na obra; local do ensaio versus
homogeneidade da massa (Geologia) (NEME, 1993: 10).

Na FIG. 109, vê-se programação de ensaios geotécnicos.

FIGURA 109 – Esquema para programação dos ensaios geotécnicos.
Fonte: NEME, 1993: 11.

O QUADRO 6, correspondente à FIG. 109, mostra programação geológicogeotécnica, considerando o tipo de obra, o problema a analisar, a metodologia de cálculo e os
parâmetros e ensaios geotécnicos necessários.
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QUADRO 6
Programação de ensaios geotécnicos
Obra

Problema a analisar

Metodologia de
cálculo

Parâmetros
necessários

Investigações
necessárias

Recalque

Teoria do
Adensamento

Cr, pa, Cc, Cv, e0, γ
NA, geometria

Ensaios de
caracterização e
edométricos*
Sondagem (SPT)

Fundação
Capacidade de carga
SPT
Necessidade de
de placa e estaca
NA, geometria, SPT
substituir ou estabilizar

Sondagem (SPT)
Sondagem (SPT)

Pavimento

Galeria
Escoramento
construtivo

Dimensões +
estabilidade do
escoramento

Empuxos
Estabilidade
Global

cu
γ
NA, geometria

Retaludamento
provisório do
córrego

Estabilidade dos
taludes

Bishop simplificado

cu
γ
NA, geometria

Adensamento

Cr, pa, Cc, Cv, γ, e0
NA, geometria

Edificações +
Necessidade de reforço
ferrovia vizinhos
de fundação

Reaterro

Condições de
compactação e dos
filtros

–

γsmax, hot, δ, γat,
hnat, granulometria

Pavimentação

Dimensionamento

–

–

Vane
Ensaios de
caracterização*
Sondagem (SPT)
Vane
Ensaios de
caracterização*
Sondagem (SPT)
Ensaios de
caracterização e
edométrico*
sondagem (SPT)
Ensaios de
caracterização e
compactação
(sondagem a trado)
Ensaios de
caracterização e
CBR (sondagem a
trado)

*Amostra Shelby
Fonte: NEME, 1993: 11.

O QUADRO 7, apresentada por Lozano14 (2004), mostra os tipos de ensaios,
parâmetros geotécnicos, obras e problemas a serem analisados.

14

Mauro H. Lozano é vice-presidente da ABEG.
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QUADRO 7
Ensaios geotécnicos
Propriedades

Ensaios

Parâmetros geotécnicos

Massa específica
Umidade
Granulometria
Limites de plasticidade
Densidade dos grãos

Propriedades gerais dos
materiais

Perda por imersão
Mini-MCV

Classificação MCT

Proctor

Grau de compactação
Desvio de umidade

Triaxiais

Coesão C
Ângulo de atrito

Compressão simples

Resistência à compressão

Cisalhamento direto

Coesão C
Ângulo de atrito

CBR

CBR
Expansão

Pavimentação

Deformabilidade

Adensamento Edométrico

Índice de compressão
Índice de expansão
Pressão de pré-adensamento
Coeficiente de adensamento

Estudos de recalques

Expansão

Edométrico

Índice de Expansão

Estabilização de taludes
Fundações

Colapsividade

Edométrico

Índice de colapso

Estabilização de taludes
Fundações

Permeabilidade

Coeficiente de
permeabilidade K

Drenos
Barragens
Aterros Sanitários1

Caracterização

Compactação

Resistência

Hídricas

Tipos de obras ou problemas

Reconhecimento geológicogeotécnico do subsolo em
qualquer tipo de obra

Aterros
Pavimentação
Estabilização de taludes
Contenções
Escoramentos
Fundações

Fonte: LOZANO, 2004: 10.

6.9 Cuidados durante os serviços de sondagens
Segundo especialistas em Engenharia Geotécnica o desafio daqui por diante é
priorizar a qualidade e a idoneidade dos ensaios de campo. É impossível fazer uma boa obra
de engenharia de fundação sem a correta IGG.
Por causa da eficiência e simplicidade, o SPT é o ensaio mais executado no Brasil
e no exterior. Mas o despreparo de operadores e a falta de manutenção dos equipamentos,
acessórios e das ferramentas e a desobediência aos padrões definidos pela Associação
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Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) vêm comprometendo significativamente a qualidades
dos resultados desse ensaio.
Especialistas relacionam os principais cuidados, a fim de evitarem falhas durante
os serviços de IGG. De acordo com Tourruco (2004),
a) O primeiro passo é fazer a lição de casa: leitura das NBRs e pesquisa sobre a
região, principalmente se for litorânea. O solo nessas regiões é quase sempre
complicado;
b) Definida a empresa que irá fazer o serviço, de preferência aquela que tenha um
bom currículo, acompanhe o processo passo a passo, principalmente se for uma
sondagem SPT;
c) Verifique se a roldana está lubrificada e se o operador está contanto e anotando
corretamente a quantidade de golpes;
d) Acompanhe se o uso da água é feito somente quando é encontrado o lençol
freático e se as hastes, o amostrador e todos os materiais estão em condições de
trabalho;
e) Por mais simples que pareça, não ignore detalhes ou observações dos operários
de sua equipe (TOURRUCO, 2004: 33).

Lozano (2004) sugere que as amostras obtidas pelo amostrador SPT, bipartido,
conforme especificado na NBR-6484, sejam transplantadas para canoplas de PVC e depois
enviadas a laboratório para serem classificadas e fotografadas.
Na FIG. 110 podem-se visualizar as condições de escavação e alargamento da
base de tubulões, por exemplo.

FIGURA 110 – Série de amostras obtidas pelo amostrador padrão SPT.
Fonte: LOZANO, 2004.
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6.10 O problema do risco nas investigações geológico-geotécnicas
Caputo (1988: 6) expõe que "um dos maiores riscos que se pode correr no campo
de Engenharia de Construções é iniciar uma obra sem um conhecimento tão perfeito quanto
possível do terreno (rocha ou solo) de fundação".
Segundo Mello (2004: 30), o problema do edifício da Companhia Paulista de
Seguros foi por causa de sondagem malfeita. O edifício foi construído em um terreno onde se
localizavam duas casas geminadas. A construtora fez sondagens em apenas uma parte do
terreno, não detectando mudança brusca da camada de argila em um pequeno intervalo de
área.
De acordo com LIMA (1980:6), os materiais de uma estrutura de concreto ou aço
podem ser especificados e controlados. Se tratando de solos e rochas não é possível um
controle rígido de qualidade. Pois, as camadas superficiais e espessas vegetações ocultam os
"defeitos" e o fabricante não pode ser chamado para cumprir especificações ou garantir
qualidade. Sempre haverá risco pelas condições desconhecidas do subsolo. O risco não pode
jamais ser eliminado, mas minimizado por meio de programa de IGG bem planejado
e executado com a máxima atenção - fiscalização rigorosa. A definição de metas deve ser
tomada por engenheiro, não por sondador. É o engenheiro quem deve decidir sobre quais
amostras coletar ou o momento de finalizar uma sondagem.
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7 ESCOLHA DO SUBSISTEMA DE FUNDAÇÃO DE EDIFÍCIO

7.1 Introdução
O melhor SF para um dado edifício é aquele que atende às verdadeiras
necessidades dos usuários de maneira coletivamente ótima, às condições técnicas e
econômicas no prazo estabelecido como necessário para execução da obra.
A escolha do SF sempre será desafio para o engenheiro geotécnico, trata-se do
momento da grande decisão.
Segundo Gama Jr. (1998), "as horas gastas na fase de investigação são
compensadas pela certeza da opção correta”.
O trabalho de engenharia de fundações pode ser dividido duas partes: antes (A. S.)
e depois (D. S.) da solução de SF (ANEXO B).

7.2 Modelos para escolha do subsistema de fundação
7.2.1 Modelo reativo
O modelo reativo está indicado na FIG. 111. Neste caso, a opção por um SF é
feita sem quaisquer critérios técnicos e econômicos, simplesmente não há espaço entre
estímulo e resposta.

ESTÍMULO

RESPOSTA

FIGURA 111 – Modelo reativo.
Fonte: COVEY, 1989: 73.

7.2.2 Modelo proativo
A projetista proativa escolhe o SF pautada em uma gama de fatores pertinentes a
problemática de Engenharia de Fundações. Neste caso, entre o estímulo e a resposta existe a
liberdade de escolha. (FIG. 112)
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ESTÍMULO

LIBERDADE
DE
ESCOLHA

Caracterização do Processo tecnológico;
Processo ambiental.
(Visita técnica ao local do empreendimento)

RESPOSTA

Investigações Geológico-Geotécnicas
(IGG)

Avaliação das cargas e das estruturas
FIGURA 112 – Modelo proativo.
Fonte: Baseado em COVEY, 1989: 76.

7.3 Prazo mínimo necessário para resolução do problema de Engenharia de Fundações
O item mais importante para resolver um dado problema de engenharia de fundações
de edifícios talvez seja prazo. Ao elaborar proposta de serviço de engenharia de fundações, a
PMA deve estimar o prazo mínimo necessário para elaboração do projeto total. A qualidade
dos serviços de Engenharia e Arquitetura depende do prazo estabelecido como mínimo
necessário.

7.4 Processo de escolha do subsistema de fundação
O processo de escolha de SF é apresentado na FIG. 113.
No PE (NÍVEL I) a PMA deve pensar em termos globais. No NÍVEL I, o
importante é a concepção dos objetivos básicos de desempenho do SF e a tradução em planta
global de localização das propriedades de configuração do edifício.
No PP (NÍVEL II) será necessário aprofundamento médio das alternativas de SF
sem descer aos detalhes. O profissional experimentado em projeto total enfatiza o global e,
simultaneamente, controla tudo que é específico.
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1.

Níveis de solução com feedback

NÍVEL I
(esquemático)

NÍVEL II
(preliminar)

Solução inicial de SF para a concepção de
edifício.
− Organização dos objetivos básicos de
desempenho de uma abstração.

2. Solução global para SF.
− Conceber o esquema físico principal do SF e
requisitos básicos de interação com os demais
subsistemas.
3. Solução preliminar da proposta esquemática.
− Estabelecer as propriedades físicas básicas de
SF e componentes-chave para comprovar a
exeqüibilidade da solução proposta.

NÍVEL III
(final)

4. Refinamento total da solução preliminar com
propósitos construtivos.
− Refinamento final em profundidade da solução
proposta para SF e preparação dos documentos
de trabalho.

FIGURA 113 – Processo de escolha de SF.
Fonte: Pesquisa direta.

No projeto final (NÍVEL III) devem-se considerar todos os detalhes. A
colaboração dos diversos especialistas deve ser intensa.
Apresenta-se roteiro para escolha da solução de SF baseado em Saes et al. (1996):
a. Produzir alternativas de SF, considerando todas as etapas realizadas, quais
sejam: caracterização do empreendimento, avaliação das cargas e das estruturas
para fins de engenharia de fundações e IGG.

− Aceitar todas as idéias abertamente, mesmo aquelas que aparentemente
pareçam tolas.
b. Selecionar as melhores alternativas de SF.

− Na prática, é usual fazer esta seleção de forma puramente qualitativa. As
soluções remanescentes são aquelas que exigem estudo mais detalhado.
c. Fazer esquemas executivos das alternativas mais promissoras de SF.

− São esquemas das etapas de execução da obra de fundação.
d. Fazer levantamento de quantidades e custos dessas alternativas de SF.

− Aplica-se às soluções mais competitivas até o final do detalhamento, então
se deve fazer a avaliação de custo. Nas avaliações de custo, normalmente,
são considerados somente os itens mais significativos.
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e. Comparar alternativas de SF.

− O custo exerce forte influência. Sempre existirá um grau de subjetividade
quanto à decisão final devido aos imponderáveis, mesmo tratando-se da
solução mais econômica. Se existir grandes diferenças de preço, então os
imponderáveis são secundários. Entretanto, ocorre com freqüência a
diferença de custo entre duas soluções não superar 20%. Nesses casos a
avaliação dos imponderáveis pode ser decisiva.
f. Emitir parecer técnico da melhor solução de SF.

− Emitir parecer técnico é ação que faz parte do Pm.
g. Discutir decisão.

− Tomada a decisão sobre a escolha do SF, ela deve ser sempre objeto de
discussão. A primeira contraparte natural é o cliente, isto é, o gestor de
projeto, bem como especialistas das áreas envolvidas e consultores. Essa
discussão deve ser tão mais detalhada quanto maior for o empreendimento.
Assim, podem ser incluídos na discussão especialistas das áreas envolvidas,
consultores internos e externos, até se chegar a uma junta de consultores em
um caso extremo.

7.5 Algumas regras gerais para escolha do subsistema de fundação de edifício
Nos casos, por exemplo, de camadas superficiais de argila muito mole, turfa, areia
fofa ou muito fofa, o uso de subsistemas de fundações superficiais deve ser descartado pela
incapacidade da camada suportar cargas comuns da estrutura. Se o rebaixamento do lençol
freático não se justificar técnica e/ou economicamente, então se deve eliminar a hipótese de
subsistema de fundação superficial.
Lima (1980), explica:
Uma camada pode ser decisiva no tipo de fundação a adotar, como seria o caso de
uma camada de argila abaixo de uma camada com a capacidade de carga adequada
às fundações. Nesse caso, a escolha entre uma fundação superficial na argila ou uma
fundação profunda, ficará na dependência da compressibilidade da argila e na
previsão de recalques (LIMA, 1980: 5).

Vargas (1979) apresenta quatro regras gerais para a escolha preliminar do SF:
I.
II.

Quando o terreno é formado por uma espessa camada superficial
suficientemente compacta ou consistente adota-se previamente o tipo de
fundação direta superficial.
Quando for necessário utilizar-se fundação direta sobre terreno compressível
basta aprofundar-se a fundação de forma tal, que o peso de terra escavada e
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III.

IV.

retirada, para a construção da fundação, seja aproximadamente igual ao peso
da estrutura.
Quando o terreno é formado por uma camada superficial resistente e
incompressível utilizam-se estacas ou tubulões que atravessem a camada
compressível. É possível, porém, estudar a possibilidade de uma fundação
rasa que distribua as cargas de forma tal que a taxa aplicada à camada
compressível seja suficientemente pequena, a fim de evitar recalques. Para
isso, pode-se adotar o critério de que o peso da estrutura distribuído sob
ângulo de 60o com a horizontal, deve ser inferior à metade da carga
admissível em cada uma das camadas argilosas inferiores à fundação.
Quando o terreno é formado por camada superficial mole, porém, existem
camadas firmes a profundidades entre cerca de 7 a cerca de 25 metros, devese adotar, preliminarmente, fundações por estacas ou tubulões (VARGAS,
1979: 81-82).

No QUADRO 8 apresentam-se orientações para a escolha de SF.

QUADRO 8
Orientações para escolha de SF
Possibilidade de fundação
Condições do subsolo

Estruturas leves, flexíveis

1. Sapatas ou blocos
2. "Radier" raso

Camada resistente à
Sapatas ou blocos
pequena profundidade
1. Sapatas em solo
Camada compressível previamente compactado
de grande espessura 2. "Radier" raso
3. Estacas flutuantes
Camadas fracas
sobrejacentes a uma
camada resistente

Estruturas pesadas rígidas

não

coesivo 1. "Radier" profundo com eventual
estrutura de enrijecimento
2. Estaca de grande comprimento
3. Estacas flutuantes

1. Estacas de ponta
2. Sapatas ou blocos em solo não coesivo 1. Estaca de ponta ou tubulões
previamente compactado ou em solo pré2. "Radier" profundo
carregado
3. "Radier" raso

Camada resistente
1. Sapatas ou blocos
sobrejacente à camada
2. "Radier" raso
fraca

1. "Radier" profundo (Fundação flutuante)
2. Estacas de grande comprimento ou
tubulões, atravessando a camada fraca.

1. Sapatas ou blocos
2. "Radier" raso

1. "Radier" profundo
2. Estacas ou tubulões com apoio numa
camada resistente

Camadas fracas e
resistentes alternadas

Fonte: Goodeman e Karol (citado por CAPUTO, 1987: 182).

7.6 Fatores que influenciam a escolha do subsistema de fundação de edifício
A escolha do SF de edifício depende de vários fatores, por exemplo:
a. Localização da obra;
b. Arquitetura;
c. Topografia do terreno;
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d. Ocorrência de aqüífero;
e. Espaço disponível para construção de estruturas de contenção;
f. Sobreposição de bulbos de pressão;
g. Possibilidade de desconfinamento do solo;
h. Planta de pilares (pilotis);
i. Níveis de carga;
j. Tipo da estrutura e suas características específicas;
k. Nível do lençol freático;
l. Ocorrência de camadas duras, matacões ou concreções, aterros, depósito de
lixo;
m. Cronogramas físico, financeiro e de abastecimento;
n. Restrições locais: problemas de acesso, vibração, sonoridade e ambientais;
o. Proximidade das edificações vizinhas e suas características;
p. Solução adotada para as fundações dos prédios vizinhos, bem como o estado
das mesmas;
q. Materiais, equipamentos e mão-de-obra disponíveis no mercado;
r. Limitações dos elementos estruturais de fundações disponíveis no mercado;
s. Prazo estipulado para entrega da obra.

7.7 Principais alternativas de elementos estruturais de fundações de edifícios
No Brasil, as principais alternativas de EEF são:
a. Fundações superficiais:

− Bloco
− Sapatas
− Radiers
− Vigas de fundação
− Grelhas
b. Fundações profundas:

− Estaca Broca
− Estaca Strauss
− Estaca pré-fabricada de concreto
− Estaca pré-fabricada metálica
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− Estaca de madeira
− Estaca Franki
− Estaca Mega
− Estaca Escavada
− Estaca Hélice Contínua Monitorada
− Estacas Injetadas (microestacas, estaca-raiz)
− Estaca Ômega
− Tubulões e caixões (a céu aberto ou a ar comprimido)
c. Fundações Mistas:

− Radier estaqueado
− Estapata
− Estaca-T
7.8 Qualidade técnica dos elementos estruturais de fundações de edifícios
A escolha técnica do EEF é item específico da maior importância para o bom
desempenho do SF. Por meio dos EEF são transmitidas às cargas estruturais para o EMS.
Seguem resumos técnicos sobre os principais EEF.

7.8.1 Blocos de fundação
São executados em concreto simples (sem armação). Devem ser projetadas cintas
de amarração para absorver esforços e distribuir cargas. Usualmente, são adotados em
edificações de pequeno porte (carga até 500 kN).

7.8.2 Sapatas
Segundo Teixeira e Godoy (1996), partindo-se dos resultados de sondagens à
percussão, em muitos casos a opção por sapatas é claramente definida:

− Aplicáveis: solos densos (SPT > 15) serão acessíveis após escavação para
implantação da obra.

− Não aplicáveis: solos fracos (SPT < 6) se estendem além das cotas de
escavação.

− As dúvidas, segundo esses autores, surgem nos casos intermediários
(maioria), em que o solo não é nitidamente bom ou ruim, ou quando abaixo
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da camada de apoio prevista ocorrem solos mais fracos. Esses casos exigem
uma investigação adicional.

7.8.3 Radiers
Os

radiers

essencialmente

flexionais

consomem

volume

de

concreto

relativamente alto, por isso são viáveis em obras com grande concentração de cargas. O
consumo de concreto pode ser diminuído com a utilização de protensão. Uma alternativa
inteligente para diminuir o consumo de concreto é substituir parte considerável dos elementos
flexionais por membranas, cuja grande rigidez deriva da geometria. Os radiers essencialmente
não flexionais podem ser utilizados com considerável economia em relação aos flexionais. A
maior desvantagem dos não flexionais é a mão-de-obra especializada.
Segundo Rabello (1997), há estudos que mostram que o custo do radier diminui
com o aumento do número de pavimentos do edifício e que, a partir de edifícios com sete
andares, seu custo pode ser inferior ao de sapatas isoladas ou corridas, dependendo,
obviamente, do tipo de solo e das características da estrutura. Geralmente, será mais
econômico quando a soma das cargas da estrutura dividida pela pressão admissível do solo for
maior que dois terços da área em planta da edificação.

7.8.4 Estaca Broca
Podem ser executadas com trado manual ou mecânico (acima de 6 metros de
comprimentos são mecanizadas), sem uso de revestimento. As estacas brocas são usadas em
obras de pequeno porte (cargas reduzidas, de 40 a 200 kN) e acima do nível d'água. As
antigas estacas eram escavadas com pequeno diâmetro.

7.8.5 Estaca Strauss
Abrangem níveis de carga entre 200 a 800 kN. Não causam vibrações, evitando
danos às construções vizinhas, mesmo no caso de construções em situações precárias. Não são
recomendadas em terrenos com camadas de argila mole por causa do risco de
"estrangulamento" do fuste durante a concretagem. Terrenos com camadas de grande
espessura de areia pura exigem escavação com uso de lama. A concretagem deve ser feita
sempre a seco, e, portanto, "secar" a água de dentro do tubo pode ser inviável.
Devida à simplicidade de execução, surgem no mercado muitos aventureiros
dispostos a executarem este tipo de estaca em qualquer tipo de terreno. Por isso, recomenda-
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se à contratante dos serviços de engenharia de fundações contratarem somente firmas idôneas,
por mais simples que seja a construção.

7.8.6 Estaca Hélice Contínua Monitorada
São moldadas in loco com diâmetro variando de 27,5 a 100 centímetros. A
perfuração é feita por meio de trado contínuo. A injeção de concreto ocorre durante a retirada
do trado. Podem atingir 33 metros, dependendo da torre. Suportam cargas estruturais de 200
a 5000 kN. Podem ser usadas abaixo do nível de água, pois existe uma tampa na extremidade
inferior da hélice que impede a entrada de água durante a perfuração do EMS. Sua produção
pode atingir a marca de 600 m estacas por dia.
Segundo Antunes e Tarozzo (1996), a estaca hélice contínua oferece solução
técnica e economicamente interessante nos seguintes casos:
−

−
−

Em centros urbanos, próximos a estruturas existentes, escolas, hospitais e
edifícios históricos, por não produzirem distúrbios ou vibrações e de não causar
descompressão do terreno;
Em obras industriais e conjuntos habitacionais onde, em geral, há um número de
estacas sem variações de diâmetro, pela produtividade alcançada;
Como estrutura de contenção, associada ou não a tirantes protendidos, próximos
a estruturas existentes, desde que os esforços transversais sejam compatíveis
com os comprimentos de armação permitidos (ANTUNES e TAROZZO, 1996:
347-348).

O canteiro de obra deve ser plano, a fim de possibilitar a movimentação da
máquina perfuratriz. Esse tipo de estaca exige central de concreto nas proximidades da obra.
É necessário uso de pá-carregadeira no canteiro de serviço para remoção e limpeza de
material escavado (bota-fora). A armadura deve ser colocada imediatamente após a
concretagem. A colocação de armadura muito comprida no concreto fresco é tarefa difícil.
Comercialmente são competitivas, caso haja número mínimo de estacas compatíveis com a
mobilização dos equipamentos envolvidos.

7.8.7 Estaca Ômega
É o aperfeiçoamento da estaca tipo hélice contínua monitorada. Permite o
deslocamento lateral do terreno sem transporte de solo à superfície. Isso melhora o atrito
lateral entre a estaca e o solo circundante. Geralmente, é necessário torque mínimo igual a 160
kNm para rotação do trado de 8 a 10 rpm. Os diâmetros iniciam com 270 mm, e depois de 320
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a 620 mm, com incrementos de 50 mm. Dependendo do equipamento, torque e diâmetro
utilizados, podem-se executar estacas com até 28 metros de comprimento.

7.8.8 Estaca Franki
Segundo Vasconcelos (2002),
Um engenheiro belga, ao terminar seu curso, foi trabalhar como empregado na firma
de Maurice Prax de Liège. Essa firma comercializava um sistema de fundações
baseado na compressão prévia do solo. O novo engenheiro era Edgard Frankignoul,
que tinha grande criatividade e pensava profundamente em tudo o que fazia. Seu
lema era: quem não avança, recua. Pensando no problema, desenvolveu um sistema
de estaca que se tornou mundialmente famoso e conhecido internacionalmente por
Estacas Franki (VASCONCELOS, 2002: 309-310).

Abrangem faixa de carga de 550 a 1700 kN. Sua grande desvantagem é a vibração
devida à cravação de tubo com ponta fechada e execução de base alargada. Há variações da
própria Franki que reduzem a vibração. No entanto, devido ao custo mais elevado são
raramente adotadas. Nos últimos anos as estacas tipo Franki perderam terreno devido ao
surgimento das estacas tipo raiz, estacões, hélice contínua monitorada e, mais recentemente, a
ômega.
Não são recomendadas nos seguintes casos:

− Terrenos com presença de matacões;
− Edificação limítrofe em estado precário;
− Em terrenos com presença de camadas de argila mole saturada, pois
apresentam problemas de estrangulamento de fuste (idem Strauss). Nesse
caso, Alonso (1983) recomenda reforçar a armadura longitudinal ou, às
vezes, reforçar a própria argila mole com uso de areia, cravando-se o tubo
que a seguir é cheio de areia e depois arrancado. Então, recrava-se a camisa
metálica (com bucha refeita). A adição de areia pode ser feita mais de uma
vez. Outra alternativa consiste em preencher totalmente o tubo de concreto
plástico e, a seguir, removê-lo com auxílio de martelo vibratório (estacas
com fuste vibrado);

− Camadas de argilas rijas a duras: empolamento da argila e levantamento de
estacas recém concretadas ao redor.
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7.8.9 Estaca pré-fabricada de concreto
As estacas pré-fabricadas de concreto suportam cargas de 200 a 2000 kN. São
versáteis, apresentam várias seções transversais. Podem ser cravadas abaixo do nível d'água.
Apresentam as seguintes desvantagens: a cravação à percussão em regiões urbanas pode
causar perturbação aos moradores vizinhos da obra (ruído e alto nível de vibração); danos às
construções limítrofes; não atravessam camadas muito resistentes de solo; necessidade de
emendas e cortes.

7.8.10 Estaca Metálica
Os fatores técnicos e econômicos15 que geralmente determinam a escolha de perfis
metálicos são:
a. Técnicos:

− Como a estaca cravada perfura o solo, tem-se a garantia de que o atrito
lateral atua ao longo de toda a estaca;

− As estacas metálicas podem ser cravadas em terrenos compactos e
pedregosos, graças ao efeito cortante proveniente da forma do perfil e da
natureza do material;

− Para cravação até o topo da rocha, pode-se prover a ponta da estaca com
dispositivo especial que garanta seu apoio sem desvios;

− A estaca metálica, pela configuração do perfil, se aplica bem às zonas de
atrito negativo, pois o valor deste atrito poderá ser reduzido mediante
tratamento adequado da estaca: pintura, colarinho etc.;

− Riscos de flambagem menores, mesmo em estacas compridas;
− O grande módulo de elasticidade do aço permite maiores alturas de queda do
martelo do bate-estacas;

− Possibilidade de se cravar as estacas mais próximas umas das outras;
− Cravação rápida, sendo relativamente baixa a perturbação do solo devido às
vibrações;

− Nos terrenos que dão lugar a desprendimento de gases que atacam o
concreto, a estaca metálica pode representar uma alternativa relevante;

15

Os fatores técnicos e econômicos constam do manual da AÇOMINAS, 1981.
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− As estacas metálicas resistem particularmente bem aos esforços de flexão,
devido às forças horizontais provenientes não somente das solicitações da
superestrutura, como também dos empuxos provocados por terreno sujeitos a
cargas alternadas, tais como locais destinados a carga e descarga de material
(pátios de minérios, materiais empilhados etc.);

− A estaca metálica, em termos de capacidade de carga, é cinco vezes mais
leve que a equivalente em concreto;

− Facilidade de fixação de chapas de apoio da superestrutura sobre a cabeça
das estacas;

− Possibilidade de criar, juntamente com a superestrutura metálica, conjuntos
monoblocos, onde a estaca participa como parte integrante da estrutura;

− Despreocupação com o nível da água do terreno;
− Facilidade de transporte e manuseio sem perigo de danos;
b. Econômicos:

− A estaca metálica é um produto de linha, não necessitando de nenhuma
usinagem ou acabamento especial;

− A estaca metálica exige menos do equipamento de cravação;
− A estaca metálica permite utilizar equipamentos de cravação mais rápidos;
− Possibilidade de reutilização dos perfis cortados;
− Arrasamento rápido das estacas;
− Emenda fácil por soldagem;
− Possibilidade de cravação durante períodos chuvosos;
− Possibilidade de cravação vertical sem guias, utilizando-se de aparelho
vibratório;

− As estacas oblíquas são cravadas com a mesma facilidade das verticais;
− O ritmo de cravação é em média de 15 estacas de 15 metros por dia;
− Inexistência de retirada de entulho proveniente da utilização de estacas de
concreto moldadas in situ.
Segundo Alonso (1983), a estaca metálica pode ser uma solução vantajosa nos
seguintes casos:

− Quando não se deseja vibração durante a cravação, principalmente se forem
perfis simples;
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− Quando servem de apoio a pilares de divisa, pois eliminam o uso de vigas
de equilíbrio e ajudam no escoramento, caso de subsolos (perfis com
pranchões de madeira).
As principais desvantagens das estacas metálicas são custos elevados e
necessidade de cuidados devidos ao problema de corrosão.

7.8.11 Estaca Escavada e Barretes, com lama bentonítica
São moldadas in loco e executados com a utilização de lama bentonítica (para
suporte da escavação). Não provocam vibrações e competem com os tubulões a ar
comprimido, mas requerem áreas relativamente grandes para instalações de equipamentos.
Basicamente existem dois tipos de estacas escavadas com lama bentonítica: estacões e
barretes. Os estacões são executados com diâmetro variando, usualmente, de 0,6 a 1,2 m e são
perfurados ou escavados por rotação. As estacas barretes são escavadas com clamshells e
executadas com seções transversais retangulares ou alongadas.
Segundo Nakamura (2004), o nível elevado do lençol freático ou lençol com
artesianismo pode dificultar a execução, principalmente quando em camadas de areias finas e
fofas. A recuperação ou reforços são difíceis de serem executados.
Por causa das características físico-químicas dos argilominerais, a bentonita
apresenta a propriedade de se manter longamente em suspensão na água, sem sedimentar. Por
isso, é possível fazer perfurações estáveis até grandes profundidades. Se a bentonita for
lançada em bueiros, galerias, córregos, rios, então a turbidez das águas pode causar a
mortandade de peixes e outros danos à flora e fauna aquáticas.

7.8.12 Estaca Mega
Normalmente, são usadas em reforços de fundações. A cravação por prensagem
da estaca é realizada por meio de macaco hidráulico que encontra reação na própria estrutura.
São constituídas de segmentos da ordem de 0,50 a 1,00 m. O processo de cravação por
prensagem estática apresenta excelente vantagem em relação a todos os outros, pois submete
a estaca a uma prova de carga igual a 1,5 vezes a carga de trabalho. Entretanto, é um sistema
de execução demorada.
Segundo Gotlied e Gusmão Filho (1996), muitas vezes torna-se necessário
executar vigas de concreto armado sob as paredes ou embutidas nas mesmas, pois as
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alvenarias comuns não são capazes de suportar, diretamente, os esforços aplicados pelo
macaco hidráulico.

7.8.13 Tubulões e Caixões
a. A céu aberto: são adotados em solos predominantemente coesivos, acima do
nível d'água natural ou rebaixado. A cidade de Brasília, DF, é exemplo de
aplicação generalizada de tubulões a céu aberto (terreno seco e argiloso).
Podem ser adotados como elementos estruturais de subsistemas de fundações
de edificações de pequeno a grande porte, embora não seja indicado para
pequenas construções, pois existem soluções mais econômicas e que não
apresentam riscos aos operários, uma vez que a NBR 6122/96 exige trabalho
manual para algumas das etapas. Segundo o engenheiro Daniel Rozenbaum, é
necessário inspecionar se há presença de gás gerado por matéria orgânica em
decomposição, pois o gás pode causar a morte do operário durante a escavação
do tubulão (TATEOKA, 2004).
b. A ar comprimido (ou pneumático): se a cota prevista para a base do tubulão
situar-se abaixo do nível d'água e for inviável, técnica e/ou economicamente,
fazer o esgotamento no interior da escavação ou realizar o rebaixamento do
lençol freático, então é necessário usar ar comprimido. Estes tubulões são
executados com camisa de concreto ou aço. Em geral, a pressão máxima
recomendada de ar comprimido é 3 atm, consequentemente os tubulões
pneumáticos têm profundidade limitada a 30 metros abaixo do nível d'água.
Segundo Tateoka (2004), os riscos à saúde do poceiro, o uso de campânula, da
camisa e de todos os aparatos de segurança tornam a fundação com tubulões a ar comprimido
um sistema oneroso, pode ser cinco vezes mais caro que fundações executadas a céu aberto.
Atualmente, os tubulões pneumáticos são alternativos de fundações de pontes, sendo, em
geral, descartados nos casos de edifícios.
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8 PROJETO DE SUBSISTEMA DE FUNDAÇÃO DE EDIFÍCIOS

Os projetos em concreto e aço, bem como muitos outros ramos da engenharia,
podem ser praticados por homens experimentados de forma rotineira.
Em contraste, no campo da geotécnica, cada novo trabalho envolve,
ao menos, alguns aspectos menores que são sem precedentes.
Estes aspectos nos mantêm alertas, a despeito da extensão
que possa ter nossa experiência no espaço e no tempo,
e a atração do inexplorado nunca se desfaz.
Terzaghi (citado por NÁPOLES NETO, 1996: 32)

8.1 Fundações no projeto de arquitetura total
De acordo com a definição do problema de arquitetura, o projeto arquitetônico é
problema de organização espacial abrangente e os PMA precisam organizar as propriedades
de desempenho dos edifícios para satisfazer um amplo espectro de necessidades de seus
usuários, quais sejam: associadas-a-atividades (operacionais), físicas (construtivas) e
simbólicas (de vivência) – em termos espaciais.
O SF é necessidade física (construtiva), mas para tornar-se relevante no contexto
de arquitetura total precisa interagir com os demais subsistemas para atender às verdadeiras
necessidades dos usuários. No projeto do subsistema de fundação surgem várias implicações,
tais como: melhor aproveitamento do terreno, número de subsolos, altura máxima do edifício,
rigidez da estrutura, largura da edificação. No contexto de arquitetura total não existe linha
vermelha separando estruturas e fundações. O que existe é o todo, o sistema total.

8.2 Processo de projeto de fundações no contexto de arquitetura total
O processo de projeto de sistema total engloba todos os subsistemas de edifício.
Para assegurar a propriedade de globalidade no tratamento final dos detalhes é necessário
confiar na sobreposição e na troca de informação entre níveis de projeto. A confiança é a base
do relacionamento interdependente.
A FIG. 114 mostra o processo de projeto do SF de edifício, Pm, integrado ao processo
de projeto total, PM.
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Níveis de projeto com feedback

Nível I
(esquemático)

Nível II
(preliminar)

Nível III
(final)

1. Primeira concepção do subsistema de fundação como
um todo
− Conceber os objetivos básicos de desempenho do
subsistema de fundação.
2. Concepção global do subsistema de fundação
− Conceber o esquema principal do subsistema de
fundação e requisitos de interação com os demais
subsistemas.
3. Desenvolvimento de projeto preliminar do sistema de
fundação da proposta esquemática
− Estabelecer as propriedades físicas básicas do
subsistema de fundação para comprovar a
exeqüibilidade do projeto
4. Refinamento total do projeto preliminar do subsistema
de fundação com propósitos construtivos
− Refinamento final em profundidade do projeto do
subsistema de fundação e preparação dos documentos
de trabalho.

FIGURA 114 – Processo de projeto de SF no processo de arquitetura total.
Fonte: Pesquisa direta.

8.2.1 Primeira concepção do subsistema de fundação de edifício
O arquiteto precisa conceber os objetivos básicos de desempenho de edifício e
traduzir em planta global de localização a proposta esquemática de organização de atividades
e propriedades de configuração. No início do PM o engenheiro civil-geotécnico pode auxiliar
o arquiteto a avaliar a área disponível e definir a cota do primeiro subsolo, essa colaboração
torna-se ainda mais relevante nos casos de terrenos acidentados ou terrenos com presença de
água no subsolo. Uma concepção voltada para o bom aproveitamento do terreno natural pode
evitar a construção de onerosos muros de arrimo. A substituição do solo existente por solo de
melhor qualidade executado com controle tecnológico é solução que permite aumentar a
inclinação do talude, portanto aumentar a área útil sem necessidade de estruturas de
contenção.

8.2.2 Concepção global do subsistema de fundação de edifício
A PMA precisa conceber esquema estrutural principal e requisitos de interação
dos subsistemas principais de atividades. A partir da forma global de edifício o engenheiro
civil-geotécnico pode apresentar esquema principal de subsistema de fundação, fazendo,
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inclusive, restrições ao projeto de arquitetura quanto à altura do edifício e ao número de
subsolos. Por exemplo, na Baixada Santista, prédios com fundações rasas devem respeitar
certa altura por causa da camada de argila muito compressível sob a camada de areia.

8.2.3 Desenvolvimento do projeto preliminar do subsistema de fundação
O engenheiro civil-geotécnico deve estabelecer as propriedades básicas do SF de
edifício, a fim de comprovar sua exeqüibilidade no contexto de projeto total. A otimização
geométrica do edifício deve ocorrer nas etapas iniciais do processo. A FIG. 115 mostra
esquemas de edifícios para a mesma área construída, porém com SF bem diferenciados.
O subsistema físico de edifício interage com iluminação, a figura abaixo mostra a
verdadeira intenção da PMA em interagir aspectos vivenciais da relação homem-edifício. Por
mais criativos e experimentos que sejam as PMA, trabalhar para atender às verdadeiras
necessidades dos usuários de maneira coletivamente ótima será sempre desafio sem
precedentes.
É altamente indesejável que EEF trabalhem à tração, por isso a distância entre
eixos de pilares precisa ser avaliada. Se por razões arquitetônicas é fixada a distância entre
eixos de apoio, a PMA deverá limitar a altura do edifício. Se fixada a altura do edifício a
PMA pode aumentar distância entre eixos de apoio, a fim de evitar esforços de tração nos
EEF. Os cálculos e as verificações realizados nos NÍVEIS I (PE) e II (PP) podem ser feitos à
mão e a partir de esquemas globais, sem necessidade de programas para microcomputadores.

H

(a)

(b)

(c)

(d)

(a) O usuário tem sensação de liberdade e conta com muita iluminação natural; (b) A sensação de liberdade do
usuário é diminuída pela disposição dos pilares; (c) O usuário tem a sensação que baterá a cabeça contra o pilar; (d)
O usuário tem menos liberdade pelo número de pilares e não dispõe de luz natural.

FIGURA 115 – Subsistema estrutural.
(Interação iluminação/estrutura).
Fonte: Pesquisa direta.
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8.2.4 Refinamento do projeto preliminar do subsistema de fundação
O engenheiro civil-geotécnico deve refinar o projeto do SF e preparar todos os
documentos de trabalho. Nesta etapa, a colaboração de especialistas deve ser intensa e os
programas para microcomputadores podem ser utilizados com grandes vantagens. O projeto
final do SF deve ser rico em detalhes, contendo todas as especificações e procedimentos
necessários.

8.3 Responsabilidade de projetar subsistema de fundação
A responsabilidade do engenheiro civil-geotécnico é resolver o problema de
Engenharia de Fundações via sistema total. Para tornar, de fato, o projeto do SF relevante no
projeto total, o projetista geotécnico deve considerar aspectos físicos (construção, estrutura,
energia, equipamento etc.), operacionais e vivenciais (relação homem-meio ambiente).
Devido à moderna tecnologia é praticamente impossível o arquiteto integrar sozinho
(independente) todos os subsistemas de edifícios. Engenheiros e arquitetos precisam exercer
diariamente o trabalho conjunto (interdependente), a fim de desenvolverem suas habilidades
como PMA. Tudo em respeito à sociedade, ao meio ambiente, à profissão, ao cliente, a si
próprios e aos outros profissionais da construção civil. A IGD de edifício depende, em
princípio, da atitude da projetista em relação à análise e troca de informações. Entende-se que
responsabilidade (respons-abilidade) civil é a habilidade do profissional em dar sua resposta à
sociedade.

8.4 Requisitos a que um projeto de subsistema de fundação de edifício deve atender
Segundo Süssekind (1987), "para um corpo, submetido a um sistema de forças,
estar em equilíbrio, é necessário que elas não provoquem nenhuma tendência de translação
nem rotação a este corpo." Então, a condição necessária e suficiente para que o edifício fique
em equilíbrio é:

R = 0 (Expressão 10)

m = 0 (Expressão 11)
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em que R é a resultante das forças e m seu momento resultante em relação a qualquer ponto do
espaço.
Sabe-se que:
R = (ΣX) i + (ΣY) j + (ΣZ) k

(Expressão 12)

m = (ΣMx) i + (ΣMy) j + (ΣMz) k

(Expressão 13)

Segundo Süssekind (1987), "as equações vetoriais de equilíbrio podem ser
substituídas, cada uma delas, por três equações de equilíbrio, obtendo-se o grupo das seis
equações, que são as Seis Equações Universais da Estática, regendo o equilíbrio de um
sistema de forças, o mais geral, no espaço".

ΣX = 0

(Expressão 14)

ΣY = 0

(Expressão 15)

ΣZ = 0

(Expressão 16)

ΣMx = 0

(Expressão 17)

ΣMy = 0

(Expressão 18)

ΣMz = 0

(Expressão 19)

Segundo Velloso e Lopes (2002), os requisitos básicos de projeto do SF são:
1. Deformações aceitáveis sob as condições de trabalho (FIG. 116 a).
2. Segurança adequada ao colapso do solo de fundações ou estabilidade "externa"
(FIG. 116 b).
3. Segurança adequada ao colapso dos elementos estruturais ou estabilidade

interna (FIG. 116 e).
Segundo esses autores, o requisito (1) corresponde à verificação de estados limites

de utilização, tratado pela NBR 8681/03 e os requisitos (2) e (3) são correspondentes à
verificação de estados limites últimos.
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FIGURA 116 – Requisitos básicos para um projeto de SF.
(a) Deformações excessivas, (b) colapso do solo, (c) tombamento,(d) deslizamento e (e) colapso
estrutural, resultantes de projetos deficientes.
Fonte: VELLOSO e LOPES, 2002: 19.

Segundo Velloso e Lopes (2002) existem, também, requisitos específicos para
certos tipos de construções:

− Segurança adequada ao tombamento e deslizamento (também estabilidade
"externa"), a ser verificada nos casos em que forças horizontais elevadas
atuam em elementos de fundação superficial (FIG. 116 c-d).

− Segurança à flambagem;
− Níveis de vibração compatíveis com o uso da obra, a serem verificadas nos
casos de cargas dinâmicas.
Importante: não se deve permitir a passagem de água de SF para superestrutura.
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8.5 Elementos de projeto de subsistemas de fundações de edifícios
O projeto do SF de edifícios é a quinta ação global, portanto, os elementos básicos
para elaboração do projeto desse subsistema são identificados nas etapas anteriormente
realizadas, quais sejam: caracterização do empreendimento, avaliação das cargas e estrutura,
investigação geológico-geotécnica e parecer técnico do consultor geotécnico sobre a solução
proposta.

8.6 Situações típicas de projeto de subsistemas de fundações de edifícios
As situações de projeto podem ser divididas em dois grupos: a) soluções sem
desníveis (FIG. 117), b) soluções em desníveis (FIG. 118).

FIGURA 117 – Soluções sem desníveis.
Fonte: Pesquisa direta
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N.A.

N.A.

FIGURA 118 – Solução em desníveis.
Fonte: Pesquisa direta.

8.7 Projeto geométrico do subsistemas de fundações de edifícios
Para elaboração do projeto geométrico do SF de edifício são necessários
basicamente os seguintes dados: pressão admissível no solo, quadro de cargas, planta de
locação dos pilares, seções transversais dos pilares, perfis longitudinais do subsolo,
levantamento topográfico do terreno.
Alonso (1983) apresenta vários exercícios e diretrizes gerais para projeto
geométrico do EEF de maneira muito didática para os casos usuais. Portanto, considera-se
desnecessário discorrer sobre essas regras práticas tão divulgadas no meio técnico.

8.8 Projeto estrutural dos elementos de subsistemas de fundações de edifícios
Via de regra, é o engenheiro estrutural quem deve realizar o projeto estrutural dos
elementos estruturais de fundação e contenção. No caso de estacas pré-fabricadas, a carga
estrutural máxima de serviço é fornecida pelo fabricante. Os tubulões a céu aberto são
frequentemente dimensionados pelos próprios geotécnicos, uma vez que esses elementos são
executados em concreto simples (caso de compressão simples). É fundamentalmente
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importante a definição do papel de cada profissional no processo construtivo. Engenheiros
civis altamente eficazes podem assumir um, dois ou mais papéis no desenvolvimento de
projeto total. Mas, os papéis precisam ser definidos claramente por meio de contratos de
serviços. Se um engenheiro civil está respondendo pelo projeto do SF, então ele deve trocar
informações com toda a equipe por meio de comunicações eficazes. Por exemplo, o
dimensionamento da sapata deve ser realizado pelo engenheiro estrutural a partir do projeto
geométrico assinado pelo engenheiro geotécnico. Então, o engenheiro estrutural precisa
fornecer os elementos necessários, a fim de que o engenheiro geotécnico realize o projeto
geométrico e geotécnico do SF. Por sua vez, o engenheiro geotécnico deve fornecer ao
engenheiro estrutural o projeto geométrico do subsistema de fundação, a fim de que se realize
o projeto estrutural do SF. É necessário promover a troca responsável de informações entre as
partes interessadas. Assim, tem-se:

Projeto do subsistema de fundação (SF) = projeto geométrico + projeto geotécnico +
projeto estrutural dos EEF.
Os esforços que normalmente solicitam os EEF são:

− compressão simples
− flexo-compressão
− flexo-tração
− esforço cortante
− esforços devidos ao manuseio e/ou transporte dos EEF
− esforço de fendilhamento no topo do EEF
Em geral, a torção nos EEF deve ser preferencialmente evitada (ou minimizada).
Segundo Leonhardt e Mönnig (1978), quando os EEF:
Se situarem na região do solo onde existir água, é necessário verificar se esta é
agressiva (consultando um laboratório experimentado). Conforme o grau de
agressividade o teor de cimento deve ser elevado (eventualmente, usar cimento
especial com maior resistência); a abertura de fissuras deve ser limitada a 0,1 a 0,2
mm e o cobrimento aumentado. Em casos especiais, recomenda-se uma protensão
para evitar fissuras. No caso de águas muito agressivas, pressão de água elevada ou
quando a utilização for sensível à umidade, é necessário executar revestimento de
vedação. (LEONHARDT e MÖNNIG, 1978: 236-237).

Sobre procedimentos técnicos e especificação de produtos a contratante e a
projetista de fundações podem consultar o excelente Manual de Especificações de Produtos e
Procedimentos, elaborado pela Associação Brasileira de Empresas de Engenharia de
Fundações e Geotecnia (ABEF, 2004). Nos casos de terrenos com alto grau de agressividade
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sugere-se consultar engenheiro civil especializado em tecnologia de concreto, visando
durabilidade mínima necessária para os EEF, pois a IGD de edifício depende da integridade
física de cada um desses elementos.
Quanto ao dimensionamento à compressão simples dos elementos estruturais em
concreto armado, a tensão de cálculo no aço é limitada por norma em função do encurtamento
máximo permitido para o concreto (εc < 2 mm/m). Então, a tensão σ'sd

0,2

corresponde à

deformação unitária 0,2%. Para o aço CA 50, por exemplo, o valor σ'sd é igual a 42 kN/cm2
(σ'sd 0,2 = Esεs = 21000 x 0,2% = 42 kN/cm2). Pfeil (1988), explica que os ensaios em colunas
armadas com vergalhões de limite de escoamento elevado mostram que, muitas vezes, a peça
rompe sem atingir o escoamento da armadura. No caso da compressão simples, deve-se fazer

ε'c = ε's < 0,2% , onde:
− ε'c: deformação unitária de compressão do concreto
− ε's: deformação unitária de compressão do aço
Deve o engenheiro civil, interessado em calcular a armadura longitudinal de
tubulões a ar comprimido, obedecer aos limites supracitados.
Segundo a NBR 6122/1996 (item 7.8.9.9.2), a tensão média de compressão não
deve superar 5 MPa nos EEF executados em concreto simples.

8.9 Projeto geotécnico de subsistema de fundação de edifício
O projeto geotécnico do SF deve ser elaborado por engenheiro civil-geotécnico
conhecedor dos problemas do subsolo da cidade e/ou região. Segundo Nápoles Neto (1996),
há cidades com subsolos fracos: Cidade do México, Boston, Nova Orleans, Bangcoc, Xangai
e Veneza. No Brasil, área do Rio, Santos e Recife. Segundo esse autor, "quando a esse
problema se junta o da extração de água para fins domésticos ou industriais, a situação se
agrava e a National Geografic Society cita, além das já referidas, cidades como Londres,
Tóquio, Osaka, Taipei e Houston.”

8.9.1 Considerações sobre pressão, carga e recalque admissíveis
O item “pressão x recalque” é o centro da problemática de engenharia de
fundações.
A cota de apoio do EFF deve ser confirmada pelo engenheiro civil-geotécnico,
pois é dele a responsabilidade pela carga admissível geotécnica. O projeto geotécnico engloba
a definição da carga admissível, pressão admissível, profundidade dos EEF, metodologia de
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cálculo, desenhos, especificações de produtos, procedimentos executivos e apresentação de
quantitativos.
Caiu por terra o conceito que todas as sapatas da obra devem trabalhar com a
mesma pressão, conceito esse muito comum no meio técnico algumas décadas atrás (LEAL,
2004). O importante é compatibilizar os recalques dos EEF com a superestrutura.
A NBR 6122/96 define pressão e carga admissíveis como sendo:
3.25. Pressão admissível de uma fundação superficial: Tensão aplicada por uma
fundação superficial ao terreno, provocando apenas recalques que a construção pode
suportar sem inconvenientes e oferecendo, simultaneamente, segurança satisfatória
contra a ruptura ou o escoamento do solo ou do elemento estrutural de fundação.
3.26. Carga admissível sobre uma estaca ou tubulão isolado: Força aplicada sobre a
estaca ou tubulão isolado, provocando apenas recalques que a construção pode
suportar sem inconvenientes e oferecendo, simultaneamente, segurança satisfatória
contra a ruptura ou o escoamento do solo ou do elemento de fundação.
Nota: As definições de 3.25 e 3.26 esclarecem que as pressões e as cargas
admissíveis dependem da sensibilidade da construção projetada aos recalques,
especialmente aos recalques diferenciais específicos, os quais, de ordinário, são os
que podem prejudicar sua estabilidade ou funcionalidade.

Cintra e Aoki (1999) fazem considerações importantes sobre carga admissível:
Concluído o estaqueamento de uma obra, realiza-se uma prova de carga estática e se
encontra um coeficiente de segurança inferior ao adotado no projeto. Em
conseqüência, deve-se reforçar o estaqueamento? Não necessariamente, pois o
coeficiente de segurança se aplica ao valor médio da capacidade de carga (Rmed) e
não a cada um dos valores (Ri). Quem concluir pelo reforço, nesse caso, ou acredita
que não haja dispersão nos valores de capacidade de carga, ou supõe
equivocadamente que, como o valor médio é estatisticamente o mais provável, a
capacidade de carga obtida no ensaio de uma estaca escolhida aleatoriamente
coincide com a capacidade de carga média de todo o estaqueamento. Para o cálculo
da carga admissível só é necessário conhecer o valor médio da capacidade de carga
e, assim, a dispersão é ignorada. Pela própria definição de carga admissível,
dispensa-se o conhecimento do valor da dispersão, embora ela exista. Em duas obras
com iguais valores médios de capacidade de carga, a carga admissível de projeto
será a mesma indiferentemente da existência ou não de controle durante a execução,
o que é uma grave deficiência do método de carga admissível. Outro aspecto é que a
realização de provas de carga após a conclusão do estaqueamento, qualquer que seja
o número delas, não aumenta a segurança da fundação, pois as provas de carga
apenas constam ou verificam os valores da capacidade de carga in situ. A segurança
só pode ser imposta se, durante a execução, for possível quantificar a capacidade de
carga a cada profundidade e, sempre que necessário, aumentar a profundidade de
apoio do elemento estrutural de fundação para atender ao nível de segurança
desejado (CINTRA e AOKI, 1999: 3-4).

Então, é preciso distinguir:
a. Projeto de fundações a partir da carga admissível;
b. Projeto de fundações a partir da carga característica.
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Segundo Aoki e Alonso (1991),
O Código de Defesa do Consumidor exige que produtos e serviços, em qualquer
área de atividade no Brasil, sejam garantidos de forma explícita pelos fornecedores.
No campo de atividades da Construção Civil a área de Fundações por estacas é um
segmento importante no qual o conceito de carga admissível constitui o elo de
ligação com os consumidores (ALONSO e AOKI, 1991: 1).

De acordo com Aoki (2003),
O atual procedimento de projeto baseado na carga admissível deve ser aperfeiçoado
de forma a levar em conta as formas das curvas de distribuição estatística das
solicitações e das resistências. A carga admissível, os coeficientes de segurança
globais ou parciais e a probabilidade de ruína são variáveis que não podem ser
tratadas de forma independente como tem ocorrido até o momento. A consideração
destes fatos aliados à análise da interação solo estrutura permitirá, em futuro
próximo a realização de um projeto mais racional e a integração entre a prática da
Engenharia de Estruturas e a Engenharia Geotécnica (AOKI, 2003: 10).

8.9.2 Capacidade de carga
Entre várias formulações para o cálculo da capacidade de carga do EEF isolado
optou-se pela formulação geral proposta por Hansen, 1961 (apud VELLOSO e LOPES,
2002):
qult = Qult / A' = c Nc sc dc ic bc gc + q Nq sq dq iq bq gq + B'/2 .γ Nγ sγ dγ iγ bγ gγ

(Expressão 20)

onde:

sc ,sq , sγ : fatores de forma
dc , dq , dγ : fatores de profundidade
ic , iq , iγ

: fatores de inclinação da carga

bc ,bq , bγ : fatores de inclinação da base do elemento estrutural de fundação
gc , gq , gγ : fatores de inclinação do terreno
A’: área efetiva de fundação
B’: dimensão do lado menor (FIG. 119).
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FIGURA 119 – Áreas efetivas de fundação.
(Inclusive áreas retangulares equivalentes).
Fonte: VELLOSO e LOPES, 2002: 95.

Para os fatores de capacidade de carga são fornecidas as expressões:
Nc = (Nq - 1) cot ϕ

(Expressão 21)

Nq = eπ tg ϕ tg2 (45o + ϕ/2)

(Expressão 22)

Nγ = 1,5 (Nq - 1) tg ϕ

(Expressão 23)

A capacidade de carga, no caso geral, é o resultado da soma de três parcelas:
1. parcela da coesão;
2. parcela da base;
3. parcela da profundidade ou sobrecarga.

8.10 Influência da rigidez da estrutura e da fundação nos movimentos do conjunto
A rigidez global do edifício exerce influência importante nos recalques.
Segundo Barata (1987), tem-se (a-d):
a) Estrutura flexível apoiada em elementos estruturais de fundação flexíveis (FIG.
120): neste caso, há liberdade relativa e recíproca de deslocamentos dos pilares
(a ligação estrutural entre os pilares, que transmitem as cargas à fundação, é
tênue ou débil). Uma tal situação conduz, em geral e normalmente, a recalques
maiores dos pilares (e fundações respectivas) centrais – devido à distribuição de
pressões no terreno.
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N.T.

FIGURA 120 – Estrutura flexível apoiada em EEF flexíveis.
Fonte: Baseado em BARATA, 1987: 10.

b) Estrutura flexível apoiada em EEF de grande rigidez (FIG. 121): neste caso,
ocorre uma uniformização dos recalques.

N.T.

FIGURA 121 – Estrutura flexível apoiada em EEF rígido.
Fonte: Baseado em BARATA, 1987: 10.

c) Estrutura rígida apoiada em EEF flexíveis (FIG. 122): neste caso, também
haverá tendência à uniformidade dos recalques cabendo à estrutura o comando
do comportamento.

N.T.

FIGURA 122 – Estrutura rígida apoiada sobre EEF flexível.
Fonte: Baseado em BARATA, 1987: 10.
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d) Estrutura rígida apoiada em elemento estrutural de fundação rígido (FIG. 123):
neste caso, com maior razão haverá tendência à uniformidade dos recalques
(BARATA 1987: 9).

N.T.

FIGURA 123 – Estrutura rígida apoiada sobre EEF rígido.
Fonte: Baseado em BARATA, 1987: 10.

Barata (1987) expõe que,
Todos esses aspectos têm que ser levados em conta pelos engenheiros projetistas da
construção (estruturais e geotécnicos). Note-se que é muito comum ficar esquecida a
influência da rigidez da própria estrutura, no condicionamento dos recalques.
Importante observar, além disso, que a rigidez da estrutura(*), muitas vezes, é
conferida por uma trama (malha) bastante intrincada (densa) de peças leves e/ou
esbeltas - em outras palavras, para que uma estrutura seja rígida (ou funcione como
rígida), não é necessário que ela seja maciça, mas sim que seus elementos
constituintes – mesmo que esbeltos – sejam suficientemente resistentes a
deslocamentos na direção das cargas mais importantes e preferenciais.
(*) Em geral, nos grandes prédios das metrópoles modernas, quem comanda a
rigidez do conjunto estrutura-fundação é a super-estrutura. Assim, nesse caso,
mesmo que a fundação seja "flexível", a própria estrutura se encarregará de
uniformizar o recalque (BARATA, 1987: 9)

Ainda segundo Barata (1987), a experiência já existente, ao lado de estudos
teóricos, mostra o seguinte:
1. Em prédios elevados (ou seja, constituídos de muitos pavimentos), apenas os
andares inferiores contribuem, com sua rigidez, para restringir os recalques
diferenciais; quanto mais se ascende num prédio (para os andares mais altos)
menor a contribuição desses (andares elevados) para a uniformização dos
recalques. Aliás, tal fato se comprova através da observação de prédios cujas
fundações sofreram recalques acentuados – provocando trincas e rachaduras nas
alvenarias, etc. – e sendo os danos mais evidentes e críticos nos andares
inferiores do que nos superiores;
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2. No caso de prédios construídos sobre terrenos com camadas fracas em
profundidade, a experiência mostra que a camada superior –- de maior
resistência e distribuidora de pressões – faz às vezes de uma verdadeira laje e
confere uma espécie de rigidez ao conjunto estrutura-fundação; daí, resulta uma
uniformização de recalques, tanto maior quanto mais espessa e/ou mais
resistente for a camada superficial (BARATA, 1987: 11).

Por que os edifícios inclinam?
Segundo Barata (1987),
A inclinação de uma estrutura é uma conseqüência de recalques diferenciais,
provenientes de duas causas (pelo menos) principais:
a) Heterogeneidade do terreno: o terreno de fundação apresenta camada
"compressível" (C) de espessura variada. As figuras 124(a), 124(b) e 124 (c) são
representativas dessa situação, que é capaz de acarretar inclinação da estrutura
no sentido indicado pelas setas – apesar da resultante Q das cargas ser centrada,
gerando cargas de pilares mais ou menos uniformes. No caso da figura 124(c),
as estacas representadas têm todas o mesmo comprimento;
b) Desuniformidade do carregamento: não obstante o terreno ser homogêneo, a
distribuição do carregamento não é uniforme (a resultante Q é descentrada); são
os casos d e e da FIG. 124, em que se verifica a tendência de inclinação das
estruturas, conforme as setas indicam. (Nota: nessas figuras, (C) representa
camada mais compressível e (R) camada mais resistente) (BARATA, 1987: 4).
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(b)
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R

(c)

Q1

Q

Q2

R
C
C
R

R

Q

(e)

R
C
R

FIGURA 124 – Inclinação de prédios: causas diversas.
Fonte: Baseado em BARATA, 1987: 5.

(d)
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Segundo Teixeira e Godoy (1996), as causas de recalques podem ser:
rebaixamento do lençol freático (temporário ou permanente); solos colapsíveis; escavações
em áreas adjacentes às fundações; vibrações oriundas da operação de equipamentos (bateestacas, rolos compactadores vibratórios etc.), de desmonte de rocha não controlado, e mesmo
do tráfico viário. Os danos são causados por vibrações de freqüência na faixa de 15 a 30
ciclos/seg e amplitudes da vibração de 1 a 0,2 mm, respectivamente.

8.11 Considerações finais sobre recalques no contexto de sistema total
Sobre recalques, Barata (1987) faz sete observações importantes:
1. A relação H/L, entre a altura (H) do prédio e o seu comprimento (L) em planta,
é um fator muito importante na rigidez da estrutura (ver FIG 125); a rigidez
cresce com H/L, o que contribui significativamente para a uniformização dos
recalques;
2. A relação B/L, entre a largura (B) do prédio e o seu comprimento (L) – ver FIG
125 -, também tem influência sobre a rigidez, mas muito menor que a relação
(H/L); em igualdade de área, a planta quadrada oferece maior resistência aos
recalques diferenciais que a planta retangular;
3. Num prédio de planta retangular, a rigidez transversal é, em geral, bem maior
que a longitudinal – em outras palavras, os recalques diferenciais (e
distorcionais) são menores na direção transversal;
4. Os andares (pavimentos) inferiores têm maior influência na uniformização dos
recalques do prédio que os andares superiores; conseqüentemente, a rigidez da
própria fundação – que constitui, em rigor, o pavimento mais inferior – é de
grande efeito nesse tipo de comportamento;
5. As paredes de um prédio colaboram bastante para o aumento da rigidez,
principalmente paredes de concreto armado; os próprios revestimentos
(diversos) são fatores de enrijecimento; uma estrutura sem paredes tem sua
rigidez diminuída (BARATA 1987: 19-20).
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FIGURA 125 – Estrutura rígida apoiada sobre EEF rígido.
Fonte: Baseado em BARATA, 1987: 21.

6. No que tange às fundações, deve-se considerar que:
a. Fundações diretas isoladas (sapatas ou blocos) sob os pilares, sem cintas de
interligação, representam o tipo mais flexível (ou menor rigidez);
b. Sapatas (ou blocos) interligados aumentam a rigidez, assim como um sistema
constituído de vigas de fundação (baldrames) intercruzadas, formando uma
malha;
c. Se o radier representa um grande fator de enrijecimento do sistema, quanto
mais espesso o radier, maior sua rigidez, obviamente;
d. Se o radier for interligado estruturalmente com a laje a ele diretamente
superposta – formando uma "caixa" (quadro rígido) resistente – a rigidez ficará
muitas vezes maior (NOTA: os ingleses chamam esse tipo de fundação de
"box");
e. Um radier contribui para a rigidez do conjunto muito mais do que um
pavimento da estrutura.
7. A conformação (aspecto geral) das curvas de igual recalque, observadas
(medidas) nos prédios reais, são muito significativas e esclarecedoras quanto à
influência da rigidez do sistema estrutura-fundação. Nos prédios de elevada
rigidez, fica evidente o efeito da inclinação (do prédio) no valor dos recalques
observados (FIG. 126 a). Nos prédios menos rígidos, as curvas são concêntricas
(FIG. 126 c) (BARATA, 1987: 19-20).
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(a)

ω
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(c)

FIGURA 126 – Aspecto da conformação das curvas de recalque.
Fonte: Baseado em BARATA, 1987: 21.

174

8.12 Cuidado e responsabilidade do engenheiro de fundações
Segundo Nápoles Neto (1996), o engenheiro de fundações deve tomar os
seguintes cuidados no exercício de sua profissão:
1) Necessidade absoluta de conhecimento, tanto quanto possível completo, do local
de fundação, para evitar surpresas com variações do subsolo e águas subterrâneas,
bem como dos percalços que as águas superficiais podem trazer ao canteiro de
obras; 2) ter em conta que qualquer economia, no tocante ao anterior, pode resultar
em despesas muitas vezes maiores para reparar o efeito de tais surpresas. Diante de
1) e 2) levar ainda em conta os riscos em geral fora da área das fundações, como o
de deslizamentos do terreno. Isso quanto às ações do local. Quanto às ações do
engenheiro, temos, no projeto; 3) evitar solicitações excessivas do solo de fundação,
seja na concepção da superestrutura, seja na da infraestrutura; 4) cuidado com as
solicitações não verticais (principalmente as horizontais), seja na super, seja na
infraestrutura; 5) cuidado com as diferenças de nível dos contatos subsolo-infraestrutura e daí 6) cuidado com a mesma diferença de nível em relação às fundações
vizinhas. Depois de tudo isso e por estranho que pareça; 7) cuidado com o excesso
de segurança, principalmente com fundações de pontes, que pode levar a erosões e
prejudicar o escoamento da corrente. Casos históricos têm mostrado transtornos, por
exemplo, com excessos de estacas e, por vezes, algumas até inúteis. O risco vai
desde a proximidade entre estacas (mínima de 3,5 vezes o diâmetro ou lado, de eixo
a eixo) até o emprego impróprio, de maneira ou em locais tecnicamente contraindicados; 8) cuidado se for necessário projetar, para a mesma construção, fundações
de tipos diferentes (a que levam muitas construções de cargas muito variáveis)
considerando, por exemplo, estacas de comprimentos diferentes, espessuras
variáveis de camadas de apoio no subsolo etc., que podem levar a sérios recalques
diferenciais: 9) excesso de rigidez, levando em conta juntas de articulação que
possam ser apenas temporárias e juntas de retração ou de absorção de recalques
diferenciais; 10) por fim, avaliações incompletas de cargas quanto a efeitos
dinâmicos, superposição de esforços e omissão de efeitos posteriores. Quanto à
execução, os problemas que surgem são diferentes mas tanto ou mais importantes,
pois uma má execução pode pôr a perder um bom projeto. Os cuidado devem se
voltar para: 11) no início dos trabalhos secamento e drenagem do canteiro de
serviço; 12) taludes instáveis ou escoramentos defeituosos das escavações, às vezes
impróprios; 13) métodos pobres de construção ou mão-de-obra de má qualidade; 14)
defeitos de materiais de construção; 15) erros geotécnicos de implantação; 16)
subpressão de lençóis d'água abaixo de camadas de argila, especialmente de
pequena resistência, que podem sofrer empolamento e até o fundo das escavações;
17) nas fundações sobre argilas, podem ocorrer prejuízos à qualidade destas por
demora entre o fim da escavação e o início da concretagem; 18) efeitos externos, que
vão desde infiltrações até influência de raízes de árvore; 19) e, de modo mais geral,
trabalhos e modificações em áreas vizinhas. E, finalmente, em contrapartida destas:
20) cuidado com a integridade das construções vizinhas (NÁPOLES NETO, 1996:
31-32).
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9 EXECUÇÃO DO SUBSISTEMA DE FUNDAÇÃO DE EDIFÍCIO

9.1 Introdução
A execução do SF de edifício consiste, no caso mais “simples”, em introduzir o
EEF no EMS, seja por cravação ou perfuração. O EMS e o EME encontram-se executados
pela própria natureza. Há casos em que é necessário “melhorar” parte do maciço de solo, a
fim de possibilitar a execução do EEF, como é o caso das aplicações de injeções de caldas de
cimento, para evitar o desmoronamento do solo quando do alargamento da base de tubulões
em condições adversas. Areia pode ser socada dentro das camisas metálicas das estacas tipo
Franki e tipo Strauss, a fim de evitar o estrangulamento do fuste pela existência de argila mole
ou muito mole. Para evitar recalques indesejáveis de pisos, pode-se remover a camada
superficial de solo seguida da compactação desse mesmo solo em camadas de pequena
espessura. O EMS do SC pode ser substituído e executado com controle de compactação. No
caso de terreno muito compressível pode-se adotar fundação flutuante, mediante a escavação
de volume de solo de peso equivalente ao do edifício, mantendo no terreno o primitivo estado
de pressões.
O bom marceneiro não entorta pregos, não racha madeira e mede duas vezes antes
de cortar. Cravar estacas sem correto controle de execução pode danificá-las estruturalmente
ou “rachar” o EMS de forma inadequada e provocar vibrações excessivas.

9.2 Alterações no projeto de subsistema de fundação de edifício
As modificações do projeto final do SF mais freqüentes durante a execução são:
alteração das cotas de apoio dos EEF e introdução de novas estacas para substituir as estacas
danificadas por cravação. As alterações de projeto durante a execução são imediatas e
previstas. Modificações em termos de projeto preliminar do SF requerem paralisação dos
serviços para revisão em maior profundidade. Projetos de SF realizados a partir de
informações insuficientes freqüentemente são reprovados na prática pela impossibilidade de
execução, principalmente no caso de lençol freático elevado.
Aspecto relevante é a fiscalização/controle dos serviços durante a execução da
obra de fundação. Quaisquer constatações diferenciadas daquelas previstas no projeto devem
ser comunicadas imediatamente ao projetista geotécnico. O engenheiro geotécnico deve fazer
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o controle de cravação de estacas, deve descer em todos os tubulões, blocos e sapatas da obra,
a fim de verificar as condições de escavação, a resistência do solo, a limpeza da cota da base,
geometria etc. A definição da cota de apoio da base do EEF deve ser criteriosa. A execução da
obra de fundação deve ocorrer somente com acompanhamento do engenheiro geotécnico no
canteiro de serviços.

9.3 Classificação dos elementos estruturais de fundação pelo método executivo
Dependendo do efeito causado no EMS pela introdução do EEF, esses são
classificados em três grupos, quais sejam: EEF de grande deslocamento; pequeno
deslocamento; sem deslocamento. A estaca tipo Hélice Contínua Monitorada substitui o solo
escavado por concreto, sem alterar o restante do maciço. Trata-se de uma “operação
cirúrgica” substituição de solo por concreto sem deslocamento.
A execução de tubulão a céu aberto, por exemplo, também implica em substituir o solo
escavado por concreto. Nesse caso, ocorre desconfinamento do EMS por causa da escavação
(alívio de tensões), por tradição os projetistas desprezam o atrito lateral entre o fuste e solo
quando do cálculo da área da base16.
A estaca tipo Ômega difere da Hélice Contínua porque empurra o solo durante o
processo de perfuração, apresentando ganho de atrito lateral entre fuste e solo circundante.
As estacas tipo Franki e pré-fabricadas de concreto expulsam o solo de maneira
significativa, por isso são classificadas como estacas de grandes deslocamentos.
A classificação dos elementos estruturais de fundações é apresentada na FIG. 127.

de madeira
Grande deslocamento
(cravadas)

Pequeno deslocamento

pré-moldadas

cravadas por prensagem
de concreto

moldadas in situ

de aço

tubos de ponta fechada

Perfis de aço
de concreto

tipo Strauss

com pré-furo

tipo raiz

pré-moldadas com pré-furo
sem suporte
sem suporte

concreto

com revestimento
Diafragmadora

FIGURA 127 – Classificação dos principais tipos de estacas (método executivo).
Fonte: VELLOSO e LOPES, 1996: 215.

16

tipo Franki

moldadas in situ

ferramentas rotativas
Sem deslocamento

cravadas a percussão

Sobre "comportamento dos tubulões" pode-se consultar Albiero e Cintra (1996).

com uso de lama
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9.4 Principais cuidados durante a execução dos elementos estruturais de fundação
A falta de controle dos serviços durante a execução da obra de fundação pode
comprometer a IGD de edifício. Mesmo nos casos de obras de pequeno porte deve-se fazer
controle antes, durante e após a concretagem e/ou cravação do EEF.
O Manual de Especificações de Produtos e Procedimentos da Associação
Brasileira de Empresas de Engenharia de Fundações e Geotecnia (ABEF) é instrumento
indispensável para correta fiscalização dos serviços de Engenharia de Fundações. Esse
manual faz parte do Programa Setorial da Qualidade das Empresas de Engenharia de
Fundações e Geotecnia. A Associação Brasileira das Empresas de Projeto e Consultoria em
Engenharia Geotécnica (ABEG) declarou para todos os fins de direito,
[...] o Manual de Especificações de Produtos e Procedimentos, preparado pela ABEF
– Associação Brasileira de Engenharia de Fundações e Geotecnia, estabelece
parâmetros adequados para os serviços e produtos apresentados, constituindo
importante material de referência para as empresas do setor e para os contratantes
dessas empresas, e representando, portanto, um significativo avanço no sentido da
melhoria da qualidade das obras geotécnicas e da Engenharia de Fundações (ABEF,
2004: 5).

9.4.1 Elementos estruturais de fundações superficiais
a) Bloco
De execução simples, basicamente deve-se verificar:

− Profundidade da escavação (FIG. 127)
− Dimensões da forma
− Condições do solo
− fck do concreto
− Slump do concreto
− Comprimento do arranque
− Limpeza da vala
b) Sapata
Deve-se verificar:

− Profundidade da escavação (FIG. 128)
− Dimensões da forma
− Condições do solo
− Slump do concreto
− fck do concreto
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− Comprimento do arranque
− Cobrimento da armadura
− Limpeza da vala

α

Para solos pouco resistentes: α > 60o; solos resistentes: α = 45o; rochas α = 30o.
Deve-se executar em primeiro lugar o elemento estrutural de fundação situado
em cota mais baixa.

FIGURA 128 – EEF próximos, mas em cotas diferente.
Fonte: NBR 6122, 1996.

9.4.2 Elementos estruturais de fundação profunda
Thomaz (2001) destaca uma série de itens de controle durante a fase de execução
de estacas tipo Franki, escavadas, pré-fabricadas de concreto e tubulões a céu aberto:
a) Estaca tipo Franki

− Carga da estaca;

− Volume do concreto empregado na bucha;

− Seção da estaca;

− Comprimentos executados por percussão;

− Cota do terreno;

− Comprimentos executados por tração;

− Cota de arrasamento da estaca;

− Verificações

− Peso do pilão;

do

prumo

da

camisa

metálica;

− Altura de queda do pilão;

− Critérios de preparo da cabeça da estaca

− Negas de fuste/negas de base;

− Registro se ocorreu eventual substituição

− Negas de expulsão da bucha da base;

de estaca.
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b) Estacas Escavadas

− Carga da estaca;

− Volume de concreto no bulbo;

− Seção da estaca;

− Volume de concreto no fuste;

− Profundidade escavada da estaca;

− Verificações

− Cota do terreno;
− Cota de arrasamento da estaca;

do

prumo

da

camisa

metálica;

− Critérios no preparo da cabeça da estaca.

c) Pré-fabricadas de concreto

− Carga da estaca;

− Peso do martelo;

− Seção da estaca;

− Altura de queda do martelo;

− Comprimento da estaca levantado;

− Últimas negas;

− Comprimento cravado do suplemento;

− Registro se houve quebra da estaca;

− Comprimento de sobra da estaca;

− Eventuais desvios de posição/ excentricidades

Ressalta-se, neste trabalho, que também é necessário fazer o controle por repique
elástico.
d) Tubulões a céu aberto
Thomaz (2001) ressalta que durante a realização dos serviços, em hipótese alguma
deverá ser permitida a permanência de operários ou engenheiros no fundo de tubulões sem a
presença de outras pessoas na superfície; não deve ser permitida a descida sem cinto travaquedas, amarrado em estrutura independente do sarilho.

− diâmetro do fuste;

− ocorrência de água no fundo do poço;

− nível do terreno;

− cota de arrasamento do fuste;

− comprimento do fuste;

− verificações do prumo do fuste;

− diâmetro da base;

− ocorrência de solos duros no fuste ou na base;

− ocorrência de água no fundo do poço; − ocorrência de gás.
− cota de arrasamento do fuste;
Niyama (1998) destaca os seguintes cuidados durante a execução:
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a) Estaca Franki:

− Altura da bucha, bucha excessiva ou contrário;
− Altura de segurança de concreto dentro do tubo;
− Estrangulamento do fuste na concretagem;
− Ruptura por tração do concreto sem cura;
− Levantamento da estaca pela cravação das vizinhas – seqüência de cravação.
b) Estaca Strauss

− Continuidade do fuste – coluna de concreto de 6 metros de altura dentro da
tubulação.
c) Estaca Escavada Mecanicamente com Trado Espiral, sem lama.

− Garantir o apiloamento do fundo antes da concretagem.
d) Estaca Hélice Contínua Monitorada

− Instrumentação: inclinação, profundidade da perfuração, torque e velocidade de
rotação da hélice, pressão de injeção, vazão e consumo de concreto.
f) Estaca Escavada com Lama Bentonítica

− Controlar a densidade e a viscosidade da lama – tanto para estabilizar o furo
com cake, como garantir ser colocada e substituída pelo concreto;

− Limpeza do fundo do furo;
− Não permitir alívio das tensões – concretagem programada;
− Overbreaks – manter o nível da lama sempre acima do fundo da parede-guia ou
do tubo-guia.
g) Estaca injetadas

−

Tipo: Estaca raiz – baixa pressão de ar (0,5 MPa);

−

Tipo: Microestaca – tubo manchete com alta pressão.

− Utilizadas em reforço de maciços ou de fundações
− Cuidados com continuidades e flambagens
h) Estacas Pré-moldadas: madeira, metálica, concreto, mista

− Falsa nega;
− Integridade afetada durante transporte ou cravação (tensão dinâmica –
compressão ou tração).

− Instabilidade dinâmica direcional – encurvamento durante cravação.
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i) Tubulões e Caixões

− Desmoronamento da base:
− alturas inferiores a 2 m;
− injeções de cimento superficiais;
− Base sobre rocha – chumbar para não escorregar.
9.5 Etapas de execução da obra de fundação
A execução dos EEF é tema bem difundido na literatura técnica. Cita-se um
processo de execução da obra de fundação como um todo.
Na FIG. 129 e 130, Caputo (1987) apresenta casos típicos de obras com subsolos.

FIGURA 129 – Etapas construtivas.
Fonte: CAPUTO, 1987: 335.
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FIGURA 130 – Etapas executivas.
Fonte: CAPUTO, 1987: 336.

Notas referentes às FIG.129 e 130:

1)

a.
b.
c.
d.
e.

Execução das muretas guias
Execução das paredes diafragma
Escavação até a cota – 2,00
Cravação dos perfis metálicos de sustentação provisória
Instalação do rebaixamento do lençol d'água com bomba de profundidade

2)

a. Escavação geral até a cota - 4,50 com talude do lado do prédio
b. Concretagem parcial do piso do 1º subsolo incorporando os perfis de sustentação provisória
c. Concretagem geral do teto do 1º subsolo, pilares e paredes

3)

a - Remoção do talude do lado do prédio vizinho
b - Concretagem final do piso do 1o subsolo
c - Escavação da parte central deixando taludes junto às paredes diafragma
d - Concretagem parcial das sapatas e do fundo da caixa d'água

4)

a.
b.
c.
d.

5)

a. Concretagem complementar do piso e paredes da caixa d´água
b. Reaterro entre caixa d'água e as paredes diafragma

Concretagem parcial das sapatas e do fundo da caixa d'água
Concretagem parcial das paredes
Reaterro junto ao prédio vizinho
Concretagem complementar do 2o subsolo

Nota: a desmontagem do sistema de rebaixamento do N.A. só será feita quando a carga da construção for
suficiente para combater a subpressão.

183

10 AVALIAÇÃO GLOBAL DE DESEMPENHO DO SISTEMA TOTAL

10.1 Introdução
Neste capítulo, abordam-se a avaliação de desempenho global de edifício a partir
de critérios máximos e avaliação de desempenho específica de SF de edifício. Como resultado
da avaliação de desempenho global, apresenta-se perfil 360o do edifício habitado (feedback
dos usuários).

10.2 Avaliação global de desempenho de edifícios
No QUADRO 9, tem-se a avaliação de IGD de edifício:

QUADRO 9
Desempenho previsto x desempenho real.

−

Subsistema operacional

−

Subsistema físico

−

Subsistema simbólico

Desempenho real

versus

Desempenho de projeto
−

Subsistema operacional em uso

−

Subsistema físico em uso

−

Subsistema simbólico em uso

Fonte: Pesquisa direta.

Avaliar a IGD do edifício a partir de critérios máximos significa, neste trabalho,
avaliar o desempenho do edifício a partir da percepção do usuário (FIG. 131).

Física
Espiritual

Mental

Social

FIGURA 131 – Avaliação
(percepção do usuário).
Fonte: Pesquisa direta.

de

subsistema.
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O resultado da avaliação de desempenho global de edifício pode revelar a
verdadeira atitude da PMA e do usuário em relação ao bem imóvel, desde que haja
integridade global.
Integridade não tem peso e é premissa para realização de avaliação.

Desempenho
Excelente
Bom
Razoável
Péssimo

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

anos

Perfil 360o do edifício. Feedback dos usuários
GRÁFICO 1 – Curva de desempenho global de edifício.
Fonte: Pesquisa direta.

O GRÁF. 1 mostra que até os dez anos de uso o edifício desempenhou sua função
de forma excelente, superando as expectativas dos usuários. Dos 10 aos 20 anos o
desempenho caiu de excelente para razoável. Dos 20 aos 25 anos os usuários investiram em
manutenção, aumentando o desempenho do edifício de razoável para bom. Com mais
investimentos em manutenção os usuários conseguiram elevar, aos 30 anos de uso, o
desempenho do edifício para a faixa de excelente. E até aos 45 anos de uso o edifício
desempenhou sua função com grau excelente. A fim de comemorar os 50 anos do edifício
com integridade global, os usuários, conscientes da importância do uso correto do bem
imóvel, não descuidaram do item manutenção. E, aos 50 anos o edifício superou as
expectativas dos usuários.
Os dados para avaliação da integridade global de desempenho de edifícios são
processados a partir do preenchimento de fichas referentes aos quesitos operacional, físico e
simbólico.
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Não é objetivo discorrer sobre metodologia de avaliação de IGD de edifícios.
Para avaliar IGD de edifícios utiliza-se o Pirâmide – Sistema Universal de
Avaliação de Desempenho Humano, cujos resultados independem do avaliador.
Os quesitos para avaliação de IGD de edifícios são indicados no QUADRO 10.

QUADRO 10
Fichas para avaliação da IGD de edifícios
QUESITO: Subsistema Físico
Descritores

Ai

Peso

γa

γa inf.

γa sup.

γespaço

γfísico

γmental

γsocial

γespiritual

γfísico

γmental

γsocial

γespiritual

γfísico

γmental

γsocial

γespiritual

QUESITO: Subsistema Operacional
Descritores

Ai

Peso

γa

γa inf.

γa sup.

γespaço

QUESITO: Subsistema Simbólico
Descritores

Fonte: Pesquisa direta.

Ai

Peso

γa

γa inf.

γa sup.

γespaço
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Alguns possíveis resultados dessa avaliação estão indicados nos GRÁF. 2 a 6.

CASO A
Desempenho Global de Edifício

Excelente

Bom
Razoável
Péssimo

Subsistemas

Construtivo

Operacional

Simbólico

GRÁFICO 2 – Perfil 360o de edifício (Caso A).
Fonte: Pesquisa direta.

Descritor:

−

O resultado da avaliação de desempenho de edifício indicado no GRÁF. 2
corresponde ao conceito de arquitetura total. Todos os subsistemas do edifício
atendem de maneira coletivamente ótima às verdadeiras necessidades dos usuários.

Idade do edifício:

−

20 anos de uso.

Atitude da PMA:

−

Integração.

Atributo do processo:

−

Integração das partes em um sistema orgânico total.

Intenção organizacional:

−

Forma e função identificam-se.
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CASO B
Desempenho Global de Edifício

Excelente

Bom
Razoável
Subsistemas

Péssimo

Construtivo

Operacional

Simbólico

GRÁFICO 3 – Perfil 360o de edifício (Caso B).
Fonte: Pesquisa direta.

Descritor:

−

Também corresponde ao caso de arquitetura total, pois todos os subsistemas estão
localizados na faixa excelente. O edifício é funcional e causa sensação de bem-estar
aos usuários.

Idade do edifício:

−

20 anos de uso.

Atitude da PMA:

−

Integração.

Atributo do processo:

−

Integração das partes num sistema orgânico total.

Intenção organizacional:

−

Forma e função identificam-se.
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CASO C
Desempenho Global de Edifício

Excelente

Bom
Razoável
Péssimo

Subsistemas

Construtivo

Operacional

Simbólico

GRÁFICO 4 – Perfil 360o de edifício (Caso C).
Fonte: Pesquisa direta.

Descritor:

−

A PMA enfatizou os quesitos construtivo e funcional, mas não deu importância ao
quesito simbólico.

Idade do edifício:

−

20 anos de uso.

Atitude da PMA:

−

Síntese.

Atributo do processo:

−

Coordenação das partes para interação ótima.

Intenção organizacional:

−

A forma subordina-se à função.
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CASO D
Desempenho Global de Edifício

Excelente
Bom
Razoável
Péssimo

Subsistemas

Construtivo

Operacional

Simbólico

GRÁFICO 5 – Perfil 360o de edifício (Caso D).
Fonte: Pesquisa direta.

Descritor:

−

A PMA enfatizou os quesitos construtivo e simbólico, mas negligenciou o quesito
operacional. O prédio é “bonito”, mas não é funcional.

Idade do edifício:

−

20 anos de uso.

Atitude da PMA:

−

Composição.

Atributo do processo:

−

Subordinação das partes ao conceito dominante de forma.

Intenção organizacional:

−

A forma como causa própria.
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CASO E
Desempenho Global de Edifício

Excelente

Bom
Razoável
Subsistemas

Péssimo

Construtivo

Operacional

Simbólico

GRÁFICO 6 – Perfil 360o de edifício (Caso E).
Fonte: Pesquisa direta.

Descritor:

−

A PMA negligenciou todos os subsistemas do edifício. Trata-se de uma edificação
degradante aos usuários.

Idade do edifício:

−

20 anos de uso.

Atitude da PMA:

−

Acumulação.

Atributo do processo:

−

Partes adicionadas conforme a necessidade é percebida.

Intenção organizacional:

−

Reativa
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CASO F
Edifício World Trade Center
Os americanos simbolizaram o edifício WTC, usando canhões de luzes. A FIG.
132 é prova da verdadeira necessidade do subsistema simbólico de edifício para a sociedade.
Mesmo não existindo mais os subsistemas operacional e construtivo do edifício WTC, a
sociedade americana projetou seus valores espirituais. Nestes feixes de luzes, lembranças de
vidas humanas (11 de setembro de 2001).

FIGURA 132 – Luzes simbolizam o Edifício WTC.
Fonte: JORNAL ESTADO DE MINAS, 2004.

10.3 Avaliação de desempenho do subsistema de fundação de edifício
Sobre avaliação de desempenho de SF de edifício, tem-se na FIG. 133,

PREVISÃO DE DESEMPENHO

X

DESEMPENHO REAL

FIGURA 133 – Previsão de desempenho x comportamento real de SF.
Fonte: Baseado na ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MECÂNICA DOS SOLOS/NRSP, 2000.

Nesta etapa da problemática de engenharia de fundações de edifícios é importante
verificar se os deslocamentos do prédio estão dentro dos limites estabelecidos na etapa de
projeto. Na FIG. 134 apresenta-se a convenção dos deslocamentos de EEF.
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FIGURA 134 – Deslocamentos de EEF.
Fonte: VELLOSO e LOPES, 2002: 31.

Velloso e Lopes (2002) fizeram algumas designações importantes, (FIG. 134 e
135):
a. Recalque: designado por w (deslocamento para baixo);
b. Levantamento: designado por wl (deslocamento para cima);
c. Recalque (ou levantamento) relativo ou diferencial é designado por δw;
d. Rotação: designada por φ , para descrever a variação da inclinação da reta que
une dois pontos de referência da fundação;
e. Desaprumo: designado por ω (rotação de corpo rígido da superestrutura como
um todo ou uma parte dela bem definida);
f. Rotação relativa: designada por b (ou distorção angular), corresponde à rotação
da reta que une dois pontos de referência tomados para definir o desaprumo;
g. Deformação angular: designada por α . Por exemplo, calcular a deformação
angular em B:

αB = δwBA/ LBA + δwBC/LBC
h. Deflexão relativa: designada por ∆. Representa o deslocamento máximo em
relação à reta que une dois pontos de referência afastados de L.
i. Relação de deflexão: designada por ∆/L.
A FIG. 134 mostra os deslocamentos da estrutura.
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FIGURA 135 – Deslocamentos da estrutura.
Fonte: VELLOSO e LOPES, 2002: 32.

O QUADRO 11 e a FIG. 136 mostram valores de fissuração e deslocamentos
limites.
QUADRO 11
Classificação dos danos visíveis em paredes de edifícios
Categoria

Danos típicos

Largura aproximada da
fissura (mm)

Fissuras capilares com largura menor que 0,1 mm são classificadas
como desprezíveis.

< 0,1

1

Fissuras finas que podem ser tratadas facilmente durante o
acabamento normal.

< 1,0

2

Fissuras facilmente preenchidas. Um novo acabamento é,
provavelmente, necessário. Externamente, pode haver infiltrações.
Portas e janelas podem empenar ligeiramente.

< 5,0

3

As fissuras precisam ser tornadas acessíveis e podem ser reparadas
por um pedreiro. Fissuras que reabrem podem ser mascaradas por
um revestimento adequado. Portas e janelas podem empenar.
Tubulações podem quebrar. A estanqueidade é, freqüentemente,
prejudicada.

5 a 15 ou um número
de fissuras (por metro)
>3

4

Trabalho de reparação, extensivo envolvendo a substituição de
panos de parede, especialmente sobre portas e janelas. Esquadrias
de portas e janelas distorcidas; pisos e paredes inclinados
visivelmente. Tubulações rompidas.

15 a 25, porém,
também, função do
número de fissuras.

5

Essa categoria requer um serviço de reparação mais importante,
Usualmente > 25,
envolvendo reconstrução parcial ou completa. Vigas perdem
porém, também, função
suporte; paredes inclinam perigosamente e exigem escoramento.
do número de fissuras.
Janelas quebram com distorção. Perigo de instabilidade.

do dano

Fonte: VELLOSO e LOPES, 2002: 34.
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Ressalta-se que uma estrutura muito rígida pode tombar sem apresentar,
previamente, fissuração apreciável.
A FIG. 136 mostra valores de distorção angular β e danos associados.

FIGURA 136 – Distorções angulares e danos associados.
Fonte: VELLOSO e LOPES, 2002: 36.

10.4 Controle do adernamento de edifícios altos via metodologia topográfica
Apresenta-se metodologia topográfica para controle do adernamento de edifícios
altos proposta por Moraes (1993). A metodologia do levantamento é descrita a partir da FIG.
137, que mostra o "EDIFÍCIO A" em perspectiva simplificada, bem como a nomenclatura dos
elementos definidos para as medidas de desaprumo.
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FIGURA 137 – Nomenclatura para as medidas de desaprumo do edifício.
Fonte: MORAES, 1993: 26.

A metodologia segundo Moraes (1993):
Definem-se fundamentalmente os oito "vértices" (A, B, C, D, A' , B', C', D') e as
quatro "arestas" (A-A', B-B', C-C' e D-D') do volume paralelepipédico que
caracteriza o edifício. Os "vértices" inferiores (A, B, C e D) definem o "plano da
base" do prédio na altura em que os pilares do pavimento térreo interceptam a base
da laje estrutural do primeiro pavimento. Os "vértices" superiores (A', B', C' e D')
definem o "plano do topo" do edifício, na altura onde morrem os pilares do último
pavimento. Os vértices correspondentes, A-A', B-B', C-C' e D-D', definem as
"arestas" observadas e que em última instância são as retas cujas inclinações
representam o desaprumo do edifício. A FIG. 138 mostra em planta a situação
relativa entre os planos do topo e base, resultante do adernamento sofrido pelo
prédio. A figura ilustra também, como exemplo, os componentes de desaprumo total
(r), sendo r o próprio "vetor deslocamento" do vértice "A" (da base).
Onde:
componente "x": medida na direção paralela à aresta A-B;
componente "y": idem na direção perpendicular à aresta A-B.
O levantamento do desaprumo é feito medindo-se para cada aresta "vertical" a
distância em planta entre os vértices do topo e da base da aresta (pontos A-A', B-B'
etc.). Para tanto, o método determina inicialmente as coordenadas dos vértices da
aresta "vertical" projetados sobre o plano horizontal de observação, empregando
para isso o método da triangulação topográfica, assim chamado por empregar
triângulos em que dois vértices são fixados numa base convencionalmente
estabelecida na superfície do terreno, e o terceiro vértice do triângulo, num dos
vértices da aresta do edifício. Essa base do triângulo nada mais é do que um dos
lados de uma poligonal previamente estabelecida e que circunscreve o prédio
investigado (MORAES, 1993: 27).
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.

FIGURA 138 – Situação esquemática para o levantamento dos desaprumos.
Fonte: MORAES, 1993: 27.

FIGURA 139 – Esquema para levantamento dos vértices.
Esquema para levantamento dos vértices A e A' a partir da triangulação 1-4-A e 1-4-A'.
Fonte: MORAES, 1993: 27.
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Daí, uma vez definido o triângulo-base (dois vértices sobre a poligonal e o terceiro
vértice sobre a poligonal e o terceiro vértice na aresta "vertical" do prédio), e de
posse das respectivas grandezas determinadas topograficamente (comprimento da
base e ângulos internos), fica simples a determinação das respectivas coordenadas, a
partir das quais são calculados os desaprumos procurados. A FIG. 139 ilustra o
esquema utilizado para a execução do levantamento da aresta "A-A" sendo análogo
o procedimento para a determinação das demais arestas. Nessa figura aparecem a
poligonal básica 1-2-3-4 (previamente estabelecida) e os triângulos horizontais 1-4 A e 1-4-A' (vértices 1 e 4 na poligonal básica e A, A' na aresta "vertical" do
edifício). Nesses triângulos determinam-se: o comprimento do lado 1-4 e os ângulos
horizontais internos α, α', β e β ' (MORAES, 1993: 27).

MORAES ressalta que nos trabalho utilizaram-se o teodolito com precisão de
segundo de grau, para medidas de ângulos e trena metálica graduada em milímetros, para
distâncias.
Ainda de acordo com Moraes (1993),
Exemplo:

− Seja determinar os desaprumos relativos às arestas A-A e B-B' do "Edifício A", uma vez
conhecidas as coordenadas dos respectivos vértices, conforme indicado na FIG. 140.

FIGURA 140 – Exemplo de desaprumo das arestas.

(A-A' e B-B').

Fonte: MORAES, 1993: 28.

a) Reta que passa por AB
x
147,820
170,338

y
114,177
122,086

1
1
1

=

0
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y(AB) = 0,353 x
x + 61,956
b) Reta que passa por AA'
x
147,820
147,632

y
114,137
115,986

1
1
1

=

0

y(AA' ) = - 9,835 +
+ 1.567,963
c) Reta que passa por A'M perpendicular AB
A' = (147,632; 115,986)
Coeficiente angular de A'M = m = - 2,833
y(A'M ) = - 2,833x + 534,227
d) Determinação do ponto M (interseção das retas yA'M e yAB)
yA'M e yAB

M = x = 148, 233
y = 114,283

e) Distância AA'; A'M e AM
d2 A'M = 0,6012 + 1,7032
d2 A'M = 1,806 m
(A'M = componente do desaprumo na direção perpendicular a AB)
d2 AM = 0,4132 + 0,1462
d AM = 0,438 m
(AM = componente do desaprumo na direção de AB)
d2 AA' = 0,1882 + 1,8492
d AA' = 1,858 m
(AA' = desaprumo total da aresta AA')
f) Reta que passa por B´N perpendicular a AB
B' = (170,228; 124,048)
Coeficiente angular de A'M = m = - 2.833
yB'N = 2,833 x + 606,304
g) Determinação do ponto N (interseção das retas yB'N e yAB )
yB'N = yAB
N = x = 170,856
y = 122,268
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h) Distância BB'; B'N e BN
d2 B' N = 0,6282 + 1,7802
d B' N = 0,188 m
(B'N = componente de desaprumo na direção perpendicular a AB)
d2 B N = 0,5182 + 0,1822
d BN = 0,549 m
(BN = componente do desaprumo na direção de AB)
d2 B B' = 0,1102 + 1,9622
d2 B B' = 1,965 m
(BB' = desaprumo total da aresta BB')
A TAB. 3 e a FIG. 141 mostram o resumo dos desaprumos obtidos.
TABELA 3
Resumos dos desaprumos obtidos
Inclinação aproximada
da aresta

Componente do desaprumo
paralelo a A-B (m)

Componente do
desaprumo perpendicular
a A-B (m)

Desaprumo
total (m)

A-A'

0,438

1,806

1,859

2o 05' 20"

B-B'

0,549

1,888

1,965

2o 12' 29"

Aresta

Fonte: MORAES, 1993: 28.

FIGURA 141 – Componentes do desaprumo.
(das arestas AA' e BB').
Fonte: MORAES, 1993: 28.

(grau, minuto, segundo)
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Segundo Moraes (1993),
Apesar dos resultados acima apresentados estarem afetados por imprecisão
intrínseca dos levantamentos efetuados, as medidas de adernamento de edifícios
altos por metodologia topográfica parecem constituir uma alternativa viável em
relação às medidas através de pêndulos diretos. As fontes de imprecisão acima
referidas dizem respeito aos próprios instrumentos utilizados, às limitações físicas
das laterais do terreno do edifício onde foram locados os lados 1-2 e 3-4 da
poligonal básica (dificultando as respectivas visadas), hipótese da horizontalidade do
plano de observações etc. Nos casos em que for possível o emprego de
equipamentos mais precisos (distanciômetros para poligonação eletrônica, instalação
de alvos com melhor visibilidade nos vértices dos edifícios), juntamente com maior
disponibilidade do espaço físico circunjacente aos prédios, a precisão dos resultados
poderá ser substancialmente melhorada. Mesmo assim, os levantamentos iguais aos
feitos pelo IPT no "Edifício A" se revestem de grande importância prática, tendo em
vista que esses trabalhos permitirão, de uma maneira bastante simples, o
acompanhamento da evolução real do adernamento que afeta um número
significativo de edifícios construídos em cidades da costa litorânea brasileira
(MORAES, 1993: 28).

10.5 Remediação em subsistemas de fundações de edifícios
Se o SF de edifício apresentar desempenho insatisfatório ou sofrer aumento
significativo de carga (ampliação de área ou mudança do tipo de uso), então será necessário
fazer intervenção.
As remediações, quanto à natureza, podem ser permanentes, provisórias,
substituição ou escoramento.
Os principais tipos são: reparo ou reforço dos materiais; enrijecimento da
estrutura; aumento da área de apoio; estacas prensadas; estacas injetadas; estacas
convencionais; sapatas, tubulões e estacas adicionais; melhoria das condições do solo.
A escolha do tipo de reforço depende de condicionantes técnicos e econômicos,
exeqüibilidade e segurança.
Os danos pelo mau desempenho do SF podem comprometer o sistema total
(sistema total de edifício = subsistema físico + subsistema operacional + subsistema
simbólico), bem como a saúde do proprietário e usuários do edifício. O emocional do
proprietário freqüentemente é alterado devido à sensação de insegurança física causada por
uma fissura na alvenaria. A fissura simboliza para o usuário de edifício ruína, fragilidade,
danos, prejuízos, desconforto etc. Espiritualmente seu patrimônio está comprometido pela
movimentação excessiva da edificação: “um dia a casa cai”. Mentalmente fica desgastado,
tentando resolver o problema de fundação de maneira rápida e econômica. Normalmente, o
custo dos serviços de reforços de fundações é relativamente alto.
Segundo Gotlieb e Gusmão Filho (1996),
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O diagnóstico do problema é fundamental para permitir uma diretriz adequada na
decisão da necessidade ou não da aplicação de reforços. Este diagnóstico visa
conhecer o mecanismo e as causas dos danos ocorridos, resultando daí a definição
do tipo, da técnica e do dimensionamento do reforço a ser empregado. Para se
chegar a um bom diagnóstico, os seguintes procedimentos são aconselháveis:
inventariar os danos ocorridos para quantificar e interpretar o direcionamento dos
movimentos; executar novas sondagens e/ou ensaios geotécnicos de campo ou de
laboratório; e instrumentar a obra para avaliar a magnitude e a velocidade das
deformações (GOTLIEB e GUSMÃO FILHO, 1996: 472).

Seguem casos típicos de manifestações de mau desempenho de SF e soluções
convencionais apresentadas por Thomaz (1995). Cita-se solução inovadora para reaprumo de
edifícios na orla de Santos-SP.

10.5.1 Remediações convencionais
ESQUEMA 1:

FIGURA 142 – Recalque em prédio de concreto armado.
Fonte: THOMAZ, 1995: 376.

TIPO DE ESTRUTURA: Prédio de concreto armado com paredes de alvenaria
(FIG. 142).
FISSURAÇÃO: Fissuras aproximadamente a 45o nas alvenarias e algumas fissuras
verticais nas alvenarias.
CAUSA DA FISSURAÇÃO: Recalque dos elementos estruturais das fundações.
São comuns essas fissuras em pequenas edificações com fundações diretas sem
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estudo adequado das fundações. Em estruturas com fundações em estacas também
ocorrem essas fissuras a 45o se há falhas no projeto e na execução das estacas.
SOLUÇÃO: Reforço das fundações. Esse reforço evidentemente será definido caso
a caso, após análise da estrutura e do solo de fundação.
OBSERVAÇÃO: Uma regra simples que pode ser usada com orientação é a
seguinte: O recalque das fundações está ocorrendo em baixo da "BARRACA" pelas
fissuras inclinadas (THOMAZ, 1995: 376).

ESQUEMA 2:

FIGURA 143 – Edificações de concreto armado (1).
Fonte: THOMAZ, 1995: 412.

TIPO DE ESTRUTURA: Edificações de concreto armado com estruturas em lajes
e viga.
FISSURAÇÃO: Fissuras no bordo inferior da viga junto aos apoios e fissuras a 45o
nas alvenarias.
CAUSA DA FISSURAÇÃO: A fundação sofrendo um recalque, o diagrama de
momento fletor da viga se modifica, conforme a FIG. 143. A armadura no bordo da
viga estando dimensionada para esforços menores, a fissuração é intensa, atingindo
toda a metade dos vãos adjacentes ao pilar que recalcou.
SOLUÇÃO: Basicamente o problema é de fundação e por aí deve ser abordado. É
necessário acompanhar o desenvolvimento dos recalques com o tempo.
OBSERVAÇÕES: Para recalques pequenos, i.e., com ∆/L < 0,6 x (L/h) x 10E-3 as
vigas redistribuem os esforços internamente sem sofrer danos em serviço
(THOMAZ, 1995: 412).
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ESQUEMA 3:

FIGURA 144 – Edificações de concreto armado (2).
Fonte: THOMAZ, 1995: 413.

TIPO DE ESTRUTURA: Edificações com estruturas em pórticos de concreto
armado.
FISSURAÇÃO: Fissuras a 45o nas alvenarias e fissuras de flexão nas vigas,
conforme mostra a FIG. 144.
CAUSA DA FISSURAÇÃO: No caso das alvenarias a causa é a distorção
excessiva que ocasiona um alongamento ε1, de tração, a aproximadamente 45º.
Quando esse alongamento ε1, atinge o valor (0,05 a 0,10)x10E-3 a alvenaria fissura.
Isto ocorre quando ∆o/Lo ~ (0,1 a 0,2) 10E-3. As fissuras nas alvenarias se tornam
visíveis quando ∆o/Lo ~ (2 a 3)x10E-3.
SOLUÇÃO: Para evitar danos nas vigas o recalque diferencial deve ser limitado de
modo que ∆/L< 0,04x(L/h)x10E-3. Com essa limitação do recalque diferencial a
viga redistribui os esforços sem sofrer maiores danos em serviço.
OBSERVAÇÃO: Se as fissuras nas vigas tiverem abertura maior que 0,3 mm
certamente medidas de reforço das fundações serão necessárias (THOMAZ, 1995:
413).
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ESQUEMA 4:

FIGURA 145 – Subsistema de fundação inadequado
Fonte: THOMAZ, 1995: 414.

TIPO DE ESTRUTURA: Edificação com estrutura em pórtico de concreto armado
(FIG. 145).
FISSURAÇÃO: Fissuras a 45o nas alvenarias, fissuras de flexão nas vigas próximo
aos pilares e fissura transversal no pilar (tração no pilar).
CAUSA DA FISSURAÇÃO: O aterro sobre solo mole causa um adensamento
deste com o conseqüente atrito negativo sobre as estacas de fundações. Um pilar
com estacas em solo não adequado é "tracionado" pelo atrito negativo. Surgem
inclusive, fissuras no "pilar tracionado".
SOLUÇÃO: Para a recuperação do pilar seria necessário refazer as fundações de
modo adequado e em seguida macaquear o pilar até a reintroduzir a carga de
compressão de cálculo.
OBSERVAÇÃO: O mais comum é que o atrito negativo não chegue a tracionar o
pilar e neste caso a fissuração do mesmo não ocorrerá (THOMAZ, 1995: 414).
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ESQUEMA 5:

FIGURA 146 – Subsistema de fundação com radier.
Fonte: THOMAZ , 1995: 421.

TIPO DE ESTRUTURA: Edifício com fundação em Radier.
FISSURAÇÃO: Fissuras de flexão no centro e fissuras inclinadas junto às
extremidades do Radier.
CAUSA DA FISSURAÇÃO: A interação estrutura x solo depende da relação entre
a deformabilidade da estrutura e a do solo. Se a relação ∆1/∆2 é pequena a fundação
funciona como rígida e as tensões no solo apresentam variação semelhante à
indicada na FIG. 146. Os esforços internos (momento fletor e força cortante) se mal
avaliados resultam em armadura inadequada e fissuras com grande abertura.
SOLUÇÃO: Se ∆1/L < 0,15 . L/H (10E-3) a fissuração é limitada (w < 0,1 mm) e a
fundação poderá ser recuperada tomando-se as fissuras.
OBSERVAÇÕES: Se ∆1/L > 0,45 . L/H .(10E-3) a fissuração é intensa (w > 0,3
mm) e a fundação está próxima da ruptura e um reforço estrutural é indispensável
(THOMAZ, 1995: 421).
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10.5.2 Remediação inovadora
Uma solução técnica notável para reaprumar edifícios (FIG. 147):
Os edifícios desaprumados da orla de Santos, SP contam com uma metodologia para
a verticalização criada pelo ex-professor em Geotecnia da Escola Politécnica da
USP, Dr. Stelvio Ranzini. A solução estabiliza edifícios que estão em processo
progressivo de inclinação. A técnica apresenta um custo bem inferior ao dos
métodos convencionais e é adequada ao caso de espaços exíguos entre dois edifícios.
Para cada caso serão determinadas as dimensões e a posição mais adequada para a
instalação de uma camada delgada de um sistema cisalhante. "A finalidade desse
sistema é alterar a distribuição de tensões no solo utilizando o próprio peso do
edifício como contrapeso do recalque diferencial", explica Ranzini. O sistema
cisalhante é destinado a eliminar o atrito em um plano vertical do solo, impedindo
deslocamentos horizontais que seriam danosos à superestrutura da edificação. A
tecnologia pode ser empregada em prazo reduzido e resulta na estabilização e até
reversão da tendência de desaprumo. A técnica dispensa novas fundações e
estruturas para transferência de cargas e soerguimento do edifício por meio de
macacos, que são os itens que mais oneram as obras de verticalização de edificações
desaprumadas (TÉCHNE, junho de 2003, p. 20).

FIGURA 147 – Sistema cisalhante.
Fonte: TÉCHNE, jun. /2003.
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

11.1 A caracterização do empreendimento para fins de fundações de edifícios
A visita técnica da PMA ao local da obra é a ação mais importante no processo de
projeto total, pois se trata do primeiro passo necessário para resolução do problema de
fundações. É preciso caminhar sobre o terreno, girar o corpo 360o, observar o tipo de
vegetação, a paisagem, a relação homem-meio ambiente, enfim é preciso visualizar tudo!
Então, "o que vemos depende de onde estamos" (COVEY, 1989: 28).

11.2 A avaliação das cargas e estruturas para fins de fundações de edifícios
Avaliar a ordem de grandeza das cargas e o arranjo estrutural em termos globais
deveria ser a rotina de todos os projetistas de SF. Defende-se a importância dos princípios da
confiabilidade. Mas isso não significa confiança cega nas pessoas. Existe um provérbio russo
que diz: "confiar, mas verificar". Verificar o serviço do colega não é duvidar dele. Os
cálculos podem estar corretos, entretanto um erro de desenho (um mau detalhamento da
armadura, por exemplo) pode causar desabamento de prédio. Verificar as seções transversais
de todos os pilares, a ordem de grandeza das cargas, a eficiência da caixa de elevador como
elemento isolado de contraventamento de edifício são tarefas extremamente simples, mas da
maior importância. Se a ordem de grandeza da carga de um dos pilares do edifício apresentar
discrepância em relação à carga apresentada pelo engenheiro estrutural, então o engenheiro
civil-geotécnico deve comunicar isso ao seu colega - a troca de informações pode evitar
catástrofe. As projetistas – estrutural e geotécnica – precisam trocar informações,
principalmente sobre interação solo-estrutura. O engenheiro geotécnico deve comunicar ao
engenheiro estrutural as cotas definitivas das bases das sapatas, pois o aprofundamento da
base implica aumentar o comprimento do pilar, portanto, sua esbeltez. Então, verificação é a
palavra-chave para evitar e/ou minimizar erros. Os estudantes dos cursos de Engenharia e
Arquitetura deveriam ser preparados para o trabalho conjunto: um executa e o outro verifica.
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11.3 A investigação geológico-geotécnicas para fins de fundações de edifícios
O risco de insucesso de uma obra executada em terreno desconhecido é altíssimo.
E, insucesso não significa somente ruptura do solo ou recalques exagerados, mas também
pelos orçamentos abusivos pagos pela sociedade, pelos incômodos à vizinhança, pelos danos
causados aos prédios vizinhos etc. A investigação geológico-geotécnica é a luz que ilumina o
trabalho do engenheiro civil-geotécnico. Mas, é incrível como em pleno século XXI ainda
existam tantos que edificam sem uma correta investigação geológico-geotécnica. Apoiar base
de tubulão, estaca ou sapata em camada de solo sem quaisquer informações técnicas é
significado de incompetência e total desconsideração pela sociedade, meio ambiente,
profissão, cliente/empregador e profissionais. Vale ressaltar o que diz o artigo 121, parágrafo
4o, do Código Penal Brasileiro: "no homicídio culposo, a pena é aumentada de um terço, se o
crime resulta de inobservância de regra de profissão (...)".
Enfim, é necessário programar, executar e avaliar os resultados das investigações
geológico-geotécnicas sempre com espírito de máxima responsabilidade.

11.4 A escolha de subsistema de fundações de edifícios
O momento da grande decisão é o da escolha de SF. É necessária habilidade
máxima profissional para escolher a melhor solução. Todos os esforços até este momento
convergem para um único ponto, e o engenheiro civil-geotécnico precisa escolher a melhor
solução, considerando uma gama de alternativas. A boa informação é indispensável para o
projetista fazer a escolha mais acertada. Portanto, não se deve tomar decisão sem caracterizar
o empreendimento, sem visitar o local da obra, sem avaliar as estruturas e as cargas, sem
investigação criteriosa do subsolo. É preciso pensar em tudo! Por mais “simples” que seja a
obra e por mais experiente que seja o geotécnico, a escolha da melhor solução é desafio. Não
há responsabilidade maior em engenharia de fundações do que escolher o SF, afinal isso é a
solução problema.
É importante o engenheiro geotécnico fornecer parecer técnico ao cliente sobre a
escolha de SF. Via de regra o cliente deve procurar um consultor geotécnico para decidir
sobre qual a melhor solução técnica e econômica para o SF de uma dada edificação, ao invés
de procurar diretamente a empresa executora. Na prática, é muito comum o cliente subestimar
o consultor geotécnico, repassando o quadro de cargas diretamente às empresas executoras, a
fim de que elas definam o “melhor” tipo de SF. Nesse caso, as soluções podem ser
tendenciosas.
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11.5 O projeto de subsistema de fundações de edifícios
O projeto é o tema principal do processo de atividades da engenharia de
fundações. O projeto é a solução do problema no papel, é a ordem de execução da obra de
fundação. A projetista deve manter estreita relação com a empresa responsável pela execução
da obra. A contratante deve exigir projeto completo de SF (memória de cálculo,
especificações, quantitativos, notas explicativas das etapas de execução etc.). Os pontos
cruciais da etapa de projeto são: definição correta do problema a analisar e metodologia de
cálculo. É comum o engenheiro estrutural fornecer projeto do estaqueamento a partir da carga
estrutural de serviço, então o cliente procura diretamente a empresa executora para cravar as
estacas. A executora sem o projeto geotécnico geralmente recorre exclusivamente às fórmulas
dinâmicas para definição da profundidade das estacas. Pergunta-se: e as fórmulas estáticas? E
a metodologia de cálculo? E a previsão de recalques? A omissão do projeto geotécnico é
imprudência. O mais grave é que existem pessoas que pensam que o projeto de SF coincide
com a locação de estacas fornecidas pelo engenheiro estrutural. Isso é falha conceitual séria.
Essa é uma atitude condenável, pois a sociedade paga caro pelo desempenho insatisfatório de
SF. Por isso, existe um grande número de profissionais especializados em reforço de
fundações.

11.6 A execução do subsistema de fundações de edifícios
Para boa execução da obra de fundações são necessários projeto completo de SF e
controle total dos serviços no canteiro de obra. O manual da ABEF é instrumento
indispensável, tanto para quem contrata como para quem é contratado para prestar serviços de
engenharia de fundações.
A troca de informações entre projetista, executante e contratante é fundamental e
deve ser intensa também durante a etapa de construção. Antes de iniciar a obra, o engenheiro
deve antever possíveis danos às construções vizinhas, a fim de tomar todas as precauções
necessárias.
Considera-se ação fundamental assegurar a integridade física dos operários e das
edificações limítrofes (patrimônio alheio). Pensar em tudo, principalmente na segurança e
bem-estar das pessoas!
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11.7 A avaliação de desempenho do sistema total e do subsistema de fundação de
edifício
A avaliação de desempenho de edifícios a partir da percepção dos usuários deve ser o
foco de todos os profissionais comprometidos com qualidade total. Considera-se essa
avaliação indispensável para a melhoria contínua da qualidade na construção civil.
Geralmente, a avaliação de desempenho de SF é vista pelo usuário como algo que deu
errado. Falta uma atitude mais eficaz por parte da comunidade geotécnica para convencer a
contratante sobre a importância dos serviços de engenharia de fundações. A avaliação de
desempenho faz parte do fluxograma de atividades de engenharia de fundações e não deve ser
suprimida. Da mesma forma que o médico precisa fazer a avaliação de desempenho do
paciente pós-operado, o engenheiro civil-geotécnico precisa avaliar o desempenho de SF. A
integridade global de desempenho do sistema total depende do desempenho de SF.

11.8 Conclusão final
A chave para o sucesso da PMA é o foco nas verdadeiras necessidades dos
usuários de edifícios.
Um erro básico é desenvolver projeto em apenas dois níveis: anteprojeto e projeto
executivo. Por mais “simples” que seja um empreendimento deve-se prever pelo menos três
níveis de projeto com feedback, caso contrário não será possível assegurar IGD do
empreendimento. E, os três níveis de projeto são: NÍVEL I – Projeto Esquemático; NÍVEL II
– Projeto Preliminar; NÍVEL III – Projeto Final.
Para solucionar o problema de engenharia de fundações de edifícios são
necessários nove passos, quais sejam:
1. Caracterizar o empreendimento;
2. Avaliar as cargas e estruturas;
3. Investigar o subsolo;
4. Escolher alternativa de SF;
5. Projetar SF;
6. Executar SF;
7. Avaliar desempenho de SF;
8. Remediar (se necessário);
9. Emitir relatório técnico do serviço prestado/manual do usuário.
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Esses passos devem ser dados sempre com troca de informações. Dar os nove
passos de maneira isolada, sem trocar informações entre as partes interessadas, não resultará
na melhor solução para o problema.
Verdadeiramente pode-se ganhar muito, aplicando o modelo de gerência
educacional do tipo global-para-específico para uma reconsideração das estratégias de ensinar
e escrever em muitos campos especializados de conhecimento ligados a projetos. Se a escola
quiser formar o engenheiro civil e o arquiteto do futuro, então deverá exortar os estudantes a
pensarem sempre na próxima coisa maior. Isso significa nadar a favor da correnteza.
Da maior importância é o processo de humanização nas escolas e empresas de
engenharia e arquitetura. Devem-se divulgar exaustivamente as dez dimensões (ou
segmentos) do empreendimento total, quais sejam: quatro humanas (física, mental, emocional
e espiritual), três de edifício (físico/construtivo, operacional/associadas-a-atividades e
simbólica/vivência) e três de meio ambiente (físico, antrópico e biótico).
O empreendimento deve refletir as verdadeiras necessidades dos usuários. Projetar
casa popular bonita e aconchegante pode ser mais difícil que projetar uma mansão.
A integridade global de desempenho de edifícios deve ser assegurada pela PMA.
Conceitualmente, IGD do empreendimento independente do sistema total, pois sempre
prevalecerão as dez dimensões do empreendimento total (ANEXO D), seja casa de operário,
seja palácio de rei.
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ANEXOS

ANEXO A – Ciclo da qualidade em engenharia de fundações de edifícios
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Somos o que repetidamente fazemos.
A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito.
ARISTÓTELES (citado por COVEY, 1989)

3
2

3.1
3.2

1
3.3
3.4

9

4
8

5
7
6
FIGURA 148 – Ciclo da qualidade em engenharia de fundações.
Fonte: Pesquisa direta.

Legenda
1. Caracterizar empreendimento
2. Avaliar cargas e estruturas
3. Investigar Subsolo (IGG)
3.1. Programa as IGG
3.2. Executar as IGG
3.3. Analisar resultados das IGG
3.4. Fazer eventual investigação complementar

4.
5.
6.
7.

Tomar decisão (escolher solução)
Projetar subsistema de fundação
Executar subsistema de fundação
Avaliar desempenho do subsistema de
fundação
8. Remediar (se necessário)
9. Elaborar manual do usuário/relatório técnico
descrevendo as atividades desenvolvidas.
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ANEXO B – Vetor da qualidade em engenharia de fundações de edifícios
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INÍCIO
1

2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

A.S.
D.S.

4
5

6

7
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FIM
FIGURA 149 – Vetor da qualidade.
Fonte: Pesquisa direta.
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ANEXO C – Fluxograma de engenharia de fundações de edifícios
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FIGURA 150 – Fluxograma de engenharia de fundações implementado.
Fonte: Baseado em WOLLE e HACHICH, 1996: 706.
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ANEXO D – As dez dimensões do empreendimento total
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Ser Humano (usuário)
F=
S=
M=
E=

dimensão física
dimensão social
dimensão mental
dimensão espiritual

Edifício (meio ambiente construído)
SO = subsistema operacional
SF = subsistema físico
SS = subsistema simbólico

FIGURA 151 – As dez dimensões do empreendimento total.
Fonte: Pesquisa direta.

Meio Ambiente
MF = meio físico
MB = meio biótico
MA = meio antrópico
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ANEXO E – Modelo proposto para desenvolvimento de projeto
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NÍVEL I
ELABORAÇÃO DO PROJETO ESQUEMÁTICO
REFINAMENTO DO PROJETO ESQUEMÁTICO
NÍVEL II
ELABORAÇÃO DO PROJETO PRELIMINAR
REFINAMENTO DO PROJETO
PRELIMINAR
NÍVEL III
ELABORAÇÃO DO PROJETO
FINAL
REFINAMENTO DO
PROJETO FINAL

FIGURA 152 – Modelo proposto para desenvolvimento de projeto.
Fonte: Pesquisa direta.
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ANEXO F – Hábitos para o fracasso do projetista de meio ambiente
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HÁBITOS PARA O FRACASSO DO PROJETISTA DE MEIO AMBIENTE

Vencer é um hábito. Assim como fracassar (COVEY, 1989).

1. Sempre pensar na próxima coisa menor.
2. Organizar as propriedades de desempenho de edifício sem conhecer as verdadeiras
necessidades dos usuários.
3. Não visitar o local do empreendimento.
4. Não discernir aspectos globais dos específicos de projeto.
5. Não lançar mão de processo de projeto hierárquico para lidar com a problemática de
arquitetura total.
6. Desenvolver projeto em apenas dois níveis: anteprojeto e projeto executivo.
7. Não trocar informações entre níveis de projeto.
8. Resolver tudo sozinho de forma totalmente independente, adicionando as partes conforme
a necessidade é percebida.
9. Ignorar resultados da avaliação de IGD de edifício, afinal o projeto atende as normas
prescritivas e a percepção do usuário é desprezível para o melhoramento contínuo da
qualidade total.

231

ANEXO G – Hábitos para o sucesso do projetista de meio ambiente
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HÁBITOS PARA O SUCESSO DO PROJETISTA DE MEIO AMBIENTE

1. Sempre pensar na próxima coisa maior.
2. Organizar as propriedades de desempenho de edifício a partir das verdadeiras
necessidades dos usuários.
3. Sempre visitar o local da obra.
4. Habilidade do projetista em distinguir as questões mais básicas das mais detalhadas é
fundamental. Discutir aspectos específicos no início do processo de projeto total pode tirar
a atenção dos demais projetistas. A PMA lida com aspectos globais, mas simultaneamente
controla tudo que é específico.
5. Lançar mão de processo de projeto hierárquico, para lidar com a problemática de
arquitetura.
6. Desenvolver projeto em pelo menos três níveis: NÍVEL I – Projeto Esquemático (PE);
NÍVEL II – Projeto Preliminar (PE); Projeto Final (PF).
7. Sempre trocar informações com as partes interessadas por meio de comunicações eficazes.
8. Tomar atitude em prol da integração das partes em um sistema orgânico total, para que
forma e função se identifiquem plenamente.
9. Dar ênfase máxima em projeto total (análise e feedback).
10. Estimular e acompanhar todo processo de avaliação de IGD de edifício a partir da
percepção do usuário, para assegurar plena satisfação do mesmo em relação ao produto
edifício.
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ANEXO H –- Hábitos para o fracasso do engenheiro civil geotécnico

234

HÁBITOS PARA O FRACASSO DO ENGENHEIRO CIVIL GEOTÉCNICO

1. Não visitar o local de implantação da obra.
2. Não avaliar as estruturas e a ordem de grandeza das cargas.
3. Não realizar programas completos de investigações geológico-geotécnicas do subsolo,
afinal isso encarece a obra. Dispensar os serviços de sondagens. Basta adotar a mesma
solução da construção vizinha, fazendo as modificações durante a execução da obra caso o
nível d’água não seja aquele imaginado.
4. Escolher qualquer SF sem informações suficientes do subsolo. O importante é começar a
obra o mais rápido possível. Análise, escolha criteriosa e parecer técnico sobre a melhor
solução servem apenas para atrasar a entrega da obra.
5. Não elaborar projeto geotécnico de SF de edifício.
6. Partir para execução de SF sem controlar os serviços de engenharia de fundações.
7. Não avaliar o desempenho de SF.
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ANEXO I – Hábitos para o fracasso das escolas de engenharia civil e arquitetura
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HÁBITOS PARA O FRACASSO DAS ESCOLAS DE ENGENHARIA CIVIL E
ARQUITETURA

1. Dar ênfase em tudo que é específico; dar ênfase nas partes, não em sistemas totais.
2.

Doutrinar o estudante a pensar sempre na próxima coisa menor.

3. Apresentar aos estudantes somente problemas predeterminados, específicos.
4. Não incluir no programa educacional visitas técnicas às obras de engenharia.
5. Considerar a hipótese de que o aluno típico será sempre capaz de trabalhar por conta
própria para descobrir como as partes podem ser integradas para atuarem conjuntamente.
6. Não incluir no currículo da escola processo de projeto via sistema total.
7. Tentar educar estudantes de engenharia e arquitetura de uma maneira totalmente isolada.
Isto é, engenharia é engenharia e arquitetura é arquitetura.
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ANEXO J – Hábitos para o sucesso do engenheiro civil geotécnico
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HÁBITOS PARA O SUCESSO DO ENGENHEIRO CIVIL GEOTÉCNICO

1. Caracterizar o empreendimento: local e arquitetura. Visitar o local da obra é a principal
ação do engenheiro geotécnico. Em princípio, o geotécnico experimentado pisa no terreno
antes de apoiar a base dos elementos estruturais de fundação.
2. Avaliar criteriosamente a ordem de grandeza das cargas, as estruturas e seus problemas
específicos. Não existe linha vermelha real separando estrutura e fundação. A linha
vermelha existe somente na mente humana.
3. Realizar programas completos de investigações geológico-geotécnicas do subsolo. Não há
como programar a investigação geológico-geotécnica de forma inteligente sem
conhecimentos de Geologia aplicados à Engenharia de Fundações. A meta deve ser
identificar os locais onde ocorrem mudanças de características do solo. Pegar as amostras
de solos com as mãos é hábito dos grandes engenheiros geotécnicos.
4. Escolher criteriosamente o melhor SF a partir de informações completas do local a
construir.
5. Elaborar projeto de SF, atendendo aos requisitos pertinentes:

− Deformações aceitáveis sob as condições de serviço;
− Segurança adequada quanto à estabilidade externa;
− Segurança adequada quanto à estabilidade interna;
− Segurança adequada quanto ao tombamento;
− Segurança adequada quanto ao deslizamento;
− Níveis de vibração compatíveis;
6. Executar a obra de SF somente com projeto completo em mãos e controlar todo o serviço
de campo, assegurando a troca de informações entre projetista e executora da obra de
engenharia de fundações.
7. Valorizar e estimular a avaliação de desempenho de SF, a fim de assegurar a satisfação
dos usuários e promover o aperfeiçoamento contínuo das habilidades dos projetistas. Tudo
pode ser aperfeiçoado!
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ANEXO K – Hábitos para o sucesso da escola de engenharia civil e arquitetura
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HABITOS PARA O SUCESSO DA ESCOLA NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO
ESTUDANTE DE ENGENHARIA

1. Dar ênfase no projeto de sistema total de espaço-forma. Isto é, ensinar os estudantes a
aplicar o conhecimento tecnológico em um contexto de sistema-total.
2. Dar ênfase no todo, pois é o todo que determina os elementos.
3. Preparar o estudante para trabalhar com sistemas-totais, a fim de identificar questões
básicas e globais e formular plano hierárquico para lidar com a complexidade
organizacional. O engenheiro do futuro precisa aprender a lidar com enorme gama de
conceitos integrados e não apenas com conceitos isolados.
4. Elaborar currículo escolar que contemple visitas técnicas às obras (no primeiro ano de
curso o aluno pode começar a aprender a fazer a marcação da obra). A proposta é
estimular o estudante a se interessar tanto pela teoria como pela prática da engenharia.
Normalmente, existem alunos que gostam mais da parte teórica e outros que preferem a
prática. Mas, raramente encontram-se alunos interessados simultaneamente por teoria e
prática.
5. Adotar gerência educacional do tipo global-para-específico.
6. Desenvolver processo de projeto via sistema total.
7. Educar os estudantes de engenharia e arquitetura para o trabalho conjunto, a fim de
proporcionarem aos projetistas de meio ambiente do futuro meios eficazes para unirem
pleno poder de conhecimento de maneira criativa.
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ANEXO L – Círculos integrados
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Não devemos parar nossas explorações, e o final de todas as explorações será a chegada ao ponto onde
começamos a ver o lugar pela primeira vez. Eliot, (citado por COVEY, 1989: 46).

Legenda: M = Motivação, C = Conscientização, P = Progressão, P = Perseverança, E = Especificidade, S1 =
Seiri, S2 = Seiton, S3 = Seisoh, S4 = Seiketsu, S5 = Shitsuke, P = Plan, D = Do, C = Check, A = Act, F =
Físico, M = Mental, S = Social, E = Espiritual, 1 a 9 = Passos para resolução do problema.

FIGURA 155 – Helicóide em planta.
Fonte: Pesquisa direta.
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ANEXO M – Letra e música “Borboletas do Doutor”
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Borboletas do Doutor
Ricardo Wagner Reis Duarte, 2003.

Uma borboleta eu vi
Ela já voou
Vieram outras também
Borboletas do doutor
Uma já pousou no pé
Outra em minha mão
São tantas que vêm me ver
Já estou ficando bom (bis)
Esta luta agora, eu vou vencer
Tenho força pra valer
Esta luta agora, eu vou vencer
Borboletas do doutor
Vou ficar mais um pouquinho só
Meus amigos, quero ver
O doutor disse que estou melhor
Vou pra casa amanhã (bis)
Olhe as asas desta aqui
Pousou agora em minha mão (bis)

Analogia
Edifício

Contrapunctus

Subsistema operacional

Melodia 1 (1ª. voz)

Subsistema físico

Melodia 2 (2ª. voz)

Subsistema simbólico

Letra

Fonte: Pesquisa direta.
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Arranjo: José Lucena Vaz
FIGURA 156 – Partitura da música “Borboletas do Doutor”.
Fonte: Pesquisa direta.
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FIGURA 156 – Partitura da música “Borboletas do Doutor”.
Fonte: Pesquisa direta.
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FIGURA 156 – Partitura da música “Borboletas do Doutor”.
Fonte: Pesquisa direta.

