Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Marcelo Perez Cabral

Análise do Comportamento de um Edifício Apoiado em
Fundação Direta na Orla de Santos

São Paulo
2018

Marcelo Perez Cabral

Análise do Comportamento de um Edifício Apoiado em Fundação Direta
na Orla de Santos

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo - IPT, como parte
dos requisitos para a obtenção do título
de Mestre em Habitação: Planejamento e
Tecnologia.

Data da aprovação___/_____/_______

________________________________
Prof. Dr. José Maria de C. Barros (Orient.)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo

Membros da Banca Examinadora:
Prof. Dr. José Maria de Camargo Barros (Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Prof. Dr. Sussumu Niyama (Membro)
Tecnum Construtora
Prof. Dr. Ércio Tomaz (Membro)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Marcelo Perez Cabral

Análise do Comportamento de um Edifício Apoiado em
Fundação Direta na Orla de Santos

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo - IPT, como parte
dos requisitos para a obtenção do título
de Mestre em Habitação: Planejamento e
Tecnologia.
Área de Concentração: Tecnologia em
Construção de Edifícios

Orientador: Prof. Dr. José Maria de C. Barros

São Paulo
Março/2018

Ficha Catalográfica
Elaborada pelo Centro de Informação Tecnológica do
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT

C117a

Cabral, Marcelo Perez
Análise do comportamento de um edifício apoiado em fundação direta na orla de
Santos / Marcelo Perez Cabral. São Paulo, 2018.
165p.
Dissertação (Mestrado em Habitação) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo. Área de concentração: Tecnologia em Construção de Edifícios.
Orientador: Prof. Dr. José Maria de Camargo Barros

1. Fundação rasa 2. Edifício 3. Verticalização 4. Baixada santista (SP) 5. Solo mole
6. Capacidade de carga 7. Tese I. Barros, José Maria de Camargo, orient. II. IPT.
Coordenadoria de Ensino Tecnológico III. Título
18-40

CDU 624.15(043)
Bibliotecária responsável: Maria Darci Cornellas Narciso – CRB 8/3569

DEDICATÓRIA
Dedico este trabalho em primeiro lugar a Gabriela, minha esposa
maravilhosa, que esteve ao meu lado nos momentos mais desgastantes de
desenvolvimento desta dissertação.
Dedico também este trabalho aos meus pais, professores na vida e na
profissão, que nunca deixaram me faltar nada, além de sempre incentivarem
meu desenvolvimento pessoal e profissional.
Por fim, agradeço a Deus por permitir que as longas jornadas transformem
sonhos em realidade.

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos meus pais pelas horas gastas na revisão deste trabalho; a
minha esposa pela ajuda na elaboração de algumas figuras que fizeram parte
deste trabalho; aos membros da banca, Dr. Sussumu Niyama e Dr. Ércio
Thomaz, profissionais de notório saber, por dedicarem tempo na correção e ao
agregar conhecimento e valor a esta dissertação; ao Dr. José Maria, pela
orientação deste trabalho.

Lista de Ilustrações
Figura 1 - Corte geológico da Baixada Santista no início da década de 1940 . 16
Figura 2 - Curva Tempo x Recalque, em edifícios com fundações diretas....... 18
Figura 3 - Curva Tempo x Velocidade, em edifícios com fundações diretas .... 18
Figura 4 - Modelo de ruptura geral ................................................................... 21
Figura 5 - Modelo de ruptura por puncionamento ............................................ 21
Figura 6 - Modelo de ruptura local .................................................................... 22
Figura 7 - Representação da distribuição de tensões do solo .......................... 23
Figura 8 - Modelo de Propagação de Tensões ................................................ 24
Figura 9 - Tabela dos estados de compacidade e de consistência .................. 27
Figura 10 - Estimativa de Tensão Admissível, a partir do SPT médio.............. 28
Figura 11 - Estimativa da Tensão admissível a partir do SPT médio –
espraiamento das cargas ................................................................................. 29
Figura 12 – Representação da camada de água absorvida e da partícula de
argila................................................................................................................. 31
Figura 13 – Representação do contato entre grãos em solo arenoso .............. 31
Figura 14 – Representação das partículas de solos granulares....................... 31
Figura 15 - Estrutura alveolar ou em favo de mel ............................................. 32
Figura 16 – Representação das partículas de solos argilosos ......................... 32
Figura 17 - Estrutura em esqueleto das argilas marinhas ................................ 33
Figura 18 - Analogia hidromecânica da distribuição de cargas no adensamento.
(a) exemplo físico; (b) analogia hidromecânica; estado Inicial; (c) carga aplicada
com a válvula fechada; (d) válvula aberta; (e) equilíbrio. ................................. 36
Figura 19 - Esquema de câmara de ensaio de compressão edométrica.......... 38
Figura 20 - Curva típica de ensaio de compressão edométrica ....................... 39
Figura 21 - Efeito de descarregamento seguido de carregamento em ensaio
edométrico de argila saturada .......................................................................... 40
Figura 22 - Representação das argilas normalmente adensada e pré adensada
......................................................................................................................... 41
Figura 23 – Comportamento do recalque do solo argiloso ............................... 42
Figura 24 – Comportamento do recalque do solo arenoso............................... 43
Figura 25 – Evolução do recalque ao longo do tempo ..................................... 44
Figura 26 – Coeficientes de forma para cálculo de recalques .......................... 45
Figura 27 - Gráfico de tensão no solo x índice de vazios ................................. 46
Figura 28 - Deformações do solo em função do logaritmo do tempo, no ensaio
de adensamento............................................................................................... 48
Figura 29 - Construção da linha de fim do adensamento secundário .............. 49
Figura 30 – Comportamento de estruturas sob recalques diferenciais
específicos ....................................................................................................... 52
Figura 31 – Trincas típicas em fundação contínua solicitada por carregamentos
desbalanceados ............................................................................................... 54
Figura 32 – Trincas típicas de flexão em fundação contínua solicitada por
carregamentos desbalanceados ...................................................................... 54

Figura 33 – Trincas típicas de recalque diferenciado por interferência no bulbo
de tensões ........................................................................................................ 55
Figura 34 – Trincas típicas por recalque diferenciado por rebaixamento do
lençol freático ................................................................................................... 55
Figura 35 – Trincas típicas por recalque diferenciado entre pilares ................. 56
Figura 36 - Bloco A – antes do reaprumo Figura 37 - Bloco A - depois do
reaprumo .......................................................................................................... 60
Figura 38 - Esquema ilustrativo da extração de argila marinha abaixo das
sapatas ............................................................................................................. 61
Figura 39 - Detalhe do Catino .......................................................................... 61
Figura 40 – Esquema de fixação com âncoras ................................................ 62
Figura 41 - Ilustração da formação das planícies Quartenárias do Estado de
São Paulo ......................................................................................................... 68
Figura 42 - Perfil geotécnico sintético da orla praiana...................................... 70
Figura 43 - Planta do Edifício A ........................................................................ 73
Figura 44 - Curvas de recalque - Edifício A ...................................................... 74
Figura 45 - Planta do Edifício B ........................................................................ 75
Figura 46 - Curvas de recalque - Edifício B ...................................................... 75
Figura 47 - Planta do Edifício C........................................................................ 76
Figura 48 - Curvas de recalque - Edifício C...................................................... 77
Figura 49 – Velocidades de recalque ............................................................... 77
Figura 50 - Efeito de construções vizinhas - carregamento simultâneo ........... 79
Figura 51 - Efeito de construções vizinhas - carregamentos não simultâneos . 80
Figura 52 - Efeito de construções vizinhas – prédio construído entre dois préexistentes ......................................................................................................... 80
Figura 53 – Efeito de construções vizinhas – dois prédios construídos ao lado
de um já existente - A ....................................................................................... 81
Figura 54 - Partes constituintes de uma edificação .......................................... 82
Figura 55 - Efeito da interação solo-estrutura nos recalques e reações de apoio
das estruturas................................................................................................... 83
Figura 56 – Estrutura de nós móveis ................................................................ 86
Figura 57 - Imagem aérea da orla de Santos - Canal 1, 2, 3............................ 88
Figura 58 - Localização do Edifício Alfa ........................................................... 89
Figura 59 - Posição do Edifício Alfa ................................................................. 89
Figura 60 - Vista frontal do Edifício Alfa ........................................................... 90
Figura 61 - Vista do Edifício Alfa pelo Canal 2 ................................................. 90
Figura 62 - Locação dos pontos de sondagem - 1966 ..................................... 91
Figura 63 - Perfil de provável do subsolo ......................................................... 92
Figura 64 - Perfil de sondagem S4
Figura 65 - Perfil de sondagem - S3
......................................................................................................................... 93
Figura 66 - Perfil de sondagem - S2
Figura 67 - Perfil de sondagem - S1
......................................................................................................................... 94
Figura 68 - Gráfico de dispersão dos resultados das sondagens (1966) ......... 95
Figura 69 - Locação de furos de sondagem à percussão ................................ 96

Figura 70 - Perfil de sondagem SP-01 (página 1) ............................................ 97
Figura 71 - Perfil de sondagem SP-01 (página 2) ............................................ 98
Figura 72 - Perfil de sondagem SP- 2 (página 1) ............................................. 99
Figura 73 - Perfil de sondagem SP - 2 (página 2) .......................................... 100
Figura 74 - Gráfico de dispersão dos resultados das sondagens (1966 e 2014)
....................................................................................................................... 101
Figura 75 - Planta de fundações - Edifício Alfa .............................................. 104
Figura 76 – Posição de situação do Edifício Alfa em 2005............................. 116
Figura 77 – Desaprumo do Edifício Alfa – Eixos CC e DD – 2005 ................. 117
Figura 78 – Desaprumo do Edifício Alfa – Eixos AA e BB – 2005 .................. 118
Figura 79 – Desaprumo do Edifício Alfa – Eixos CC e DD – 2014 ................. 119
Figura 80 – Desaprumo do Edifício Alfa – Eixos AA e BB – 2014 .................. 120
Figura 81 - Gráfico de medidas de desaprumo ao longo do tempo – Eixos A-A e
B-B ................................................................................................................. 121
Figura 82 - Gráfico de medidas de desaprumo ao longo do tempo – Eixos C-C
e D-D .............................................................................................................. 122
Figura 83 – Posição de situação do Edifício Alfa em 2014............................. 123
Figura 84 - Controle de Recalque do Edifício Alfa – 2005 – início das medições
....................................................................................................................... 124
Figura 85 - Representação dos pilares do Edifício Alfa com os respectivos
recalques, de 2005 a 2014 ............................................................................. 125
Figura 86 - Gráfico de medição de recalques dos pilares do Edifício Alfa...... 127
Figura 87 - Gráfico de medição de recalques no Pilar 1................................. 128
Figura 88 - Velocidade de recalques – P 1..................................................... 128
Figura 89 – Gráfico de medição de recalques no Pilar 2 ................................ 129
Figura 90 - Velocidade de recalques - P 2 ..................................................... 129
Figura 91 - Gráfico de medição de recalques no Pilar 3................................. 130
Figura 92 - Velocidade de recalques - P 3 ..................................................... 130
Figura 93 - Gráfico de medição de recalques no Pilar 4................................. 131
Figura 94 - Velocidade de recalques - P 4 ..................................................... 131
Figura 95 - Gráfico de medição de recalques no Pilar 5................................. 132
Figura 96 - Velocidade de recalques - P 5 ..................................................... 132
Figura 97 - Gráfico de medição de recalques no Pilar 6................................. 133
Figura 98 - Velocidade de recalques - P 6 ..................................................... 133
Figura 99 - Gráfico de medição de recalques no Pilar 7................................. 134
Figura 100 - Velocidade de recalques - P 7 ................................................... 134
Figura 101 - Gráfico de medição de recalques no Pilar 8............................... 135
Figura 102 - Velocidade de recalques - P 8 ................................................... 135
Figura 103 - Gráfico de medição de recalques no Pilar 9............................... 136
Figura 104 - Velocidade dos recalques - P 9.................................................. 136
Figura 105 - Gráfico de medição de recalques no Pilar 10............................. 137
Figura 106 - Gráfico de medição de recalques no Pilar 11............................. 138
Figura 107 - Velocidade de recalques - P 11 ................................................. 138
Figura 108 - Gráfico de medição de recalques no Pilar 12............................. 139

Figura 109 - Velocidade de recalques - P 12 ................................................. 139
Figura 110 - Recalques dos pilares do Edifício Alfa em função do logaritmo do
tempo ............................................................................................................. 140
Figura 111 - Linhas de tendência de deformação dos pilares do Edifício Alfa em
função do logaritmo do tempo ........................................................................ 141
Figura 112 - Dados gerais e resultados de análise de recalque dos pilares mais
recalcados - Edifícios da cidade de Santos e São Vicente............................. 143
Figura 113 - Propriedades geotécnicas - Cidade de Santos x Baixada Santista
....................................................................................................................... 143
Figura 114 - Esquema de dissipação de cargas para o Edifício Alfa ............. 147

Lista de Tabelas
Tabela 1 - Critérios para realização de auto vistoria em edificações ............... 14
Tabela 2 - Valores de tensões admissíveis limites a serem adotados em
anteprojetos...................................................................................................... 25
Tabela 3 - Pressões básicas a serem adotados em anteprojetos .................... 26
Tabela 4 - Características dos sedimentos que ocorrem na Baixada Santista. 69
Tabela 5 - Síntese das diferenças das propriedades das argilas marinhas da
Baixada Santista .............................................................................................. 71
Tabela 6 – Estimativa de tensão total nas sapatas do Edifício Alfa ............... 105
Tabela 7 – Estimativa de tensão admissível nas sapatas do Edifício Alfa,
utilizando o perfil de sondagem S4, de 1966.................................................. 107
Tabela 8 – Estimativa de tensão admissível nas sapatas do Edifício Alfa,
utilizando o perfil de sondagem S3, de 1966.................................................. 108
Tabela 9 – Estimativa de tensão admissível nas sapatas do Edifício Alfa,
utilizando o perfil de sondagem S2, de 1966.................................................. 109
Tabela 10 – Estimativa de tensão admissível nas sapatas do Edifício Alfa,
utilizando o perfil de sondagem S1, de 1966.................................................. 110
Tabela 11 - Estimativa de tensão com espraiamento de 30° nas sapatas do
Edifício Alfa .................................................................................................... 111
Tabela 12 - Estimativa de tensão admissível no Edifício Alfa, supondo uma
fundação em radier, utilizando os perfis de sondagem de 1966 .................... 114
Tabela 13 – Resumo das medições de desaprumo do Edifício Alfa .............. 116
Tabela 14 - Tabela de variação de medidas de desaprumo – 1ª e 5ª medição
....................................................................................................................... 120
Tabela 15 – Resumo das medições de recalque do Edifício Alfa (em mm) ... 127

RESUMO
O objetivo do presente trabalho é estudar o comportamento de um edifício
construído na Baixada Santista, utilizando fundação rasa, apoiada em areia
medianamente compacta a compacta, cuja camada inferior é formada
predominantemente por argila marinha compressível. O trabalho destaca o
Edifício Alfa, localizado na esquina da Rua Presidente Wilson com Avenida
Bernardino de Campos, onde se localiza o Canal 2, em especial seu
comportamento em relação à evolução do recalque e desaprumo. A revisão
bibliográfica aborda as características dos solos moles da região, conceitos
básicos sobre recalques, em seus três níveis (imediato, por adensamento
primário e por compressão secundária); compressibilidade dos solos, detalhando
o conceito de adensamento e interação solo-estrutura. São também
apresentados conceitos estruturais para avaliar o impacto do desempenho das
fundações e a estabilidade do edifício. O estudo de caso tem seu ponto de
partida apresentando as características do Edifício Alfa e do solo desta região,
através de sondagens (SPT) realizadas em 1966 e em 2014. São apresentadas
estimativas de tensões atuantes no solo e sua respectiva resistência aos
esforços atuantes. Na sequência, são analisados dados de 10 anos de medição
de recalque e inclinação, obtidos por empresa contratada pelo Edifício Alfa,
comparando-os com modelos teóricos de comportamento. Ao final, são
propostos três cenários para permitir a melhor tomada de decisão pelos
proprietários do edifício, a saber: a) manutenção da situação atual com
acompanhamento periódico da evolução dos danos; b) estabilização dos
recalques, adotando procedimentos de reforço da fundação com o emprego de
estacas profundas; c) retornar o edifício à posição original utilizando através de
realização de fundações profundas, em substituição das fundações rasas,
macaqueamento com macacos hidráulicos. Dado que os edifícios da orla da
praia de Santos são majoritariamente habitados por pessoas mais idosas ou
utilizados como turismo, e que os recursos necessários para grandes
intervenções equivalem ao seu valor comercial, não é de se esperar que haja
interesse em fazer grandes investimentos para recuperação.
Palavras Chaves: Fundações rasas; argila marinha; recalque e inclinação;
compressibilidade do solo.

ABSTRACT

Analysis of the Behavior of a Building Supported in a Direct Foundation in
the Orla of Santos
The objective of this work is to study the behavior of buildings located at
Santos Seashore, under shallow foundation, supported by medium compact to
compact sand, whose lower layer is formed predominantly by compressible
marine clay. The work highlights the Alfa Building, located on the corner of
President Wilson Street with Bernardino de Campos Avenue, where Channel 2
is located, in particular its behavior in relation to the evolution of settlement and
tilting. The bibliographic review addresses the characteristics of the soft soils of
the region, basic concepts on settlements, in its three levels (immediate, by
primary and secondary compression); soil compressibility, detailing the concept
of consolidation and soil-structure interaction. Structural concepts are also
presented to assess the impact of foundation performance and the stability of the
Building. The case study has its starting point presenting the characteristics of
the Alpha Building and the soil of this region, through borings (SPT) conducted in
1966 and 2014. Estimates of stress acting on the soil and their respective
resistance to the stresses are presented. Afterwards, data from 10 years of
measurement of settlement and tilting are analyzed, obtained by company
contracted by Alfa Building, comparing with theoretical models of behavior. In the
end, three scenarios are proposed to allow better decision-making by building
owners, namely: a) maintenance of the current situation with periodic monitoring
of damage; b) stabilization of settlements, adopting procedures to strengthen the
foundation with the use of deep piles; c) return the building to the original position
using deep foundations instead of shallow foundations, with hydraulic jacks.
Given that the buildings on the edge of Santos beach are mostly inhabited by
older people or used for tourism purpose, and that the resources required for
major interventions are equivalent to their commercial value, it is not expected
that there will be interest in making large investments for recovery them.
Keywords: Shallow Foundations; marine clay; settlement and tilting; soil
compressibility.
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1 INTRODUÇÃO
1.1

O processo de verticalização de Santos
A orla da praia de Santos é caracterizada pelos prédios popularmente

conhecidos como “tortos”, famosos pela sua inclinação e motivo de preocupação
dos seus moradores.
A construção de edifícios altos, acima de 10 andares, na orla de Santos,
teve crescimento expressivo da década de 1950. Segundo Alonso (2003), com
o aumento da especulação imobiliária, e por razões econômicas, o gabarito
destas edificações foi aumentando, mantendo a solução padrão da época, de
fundações rasas apoiadas a cerca de 2,0 metros de profundidade, em areia
medianamente compacta a compacta.
Segundo Nunes (2003), nessa época os edifícios altos proliferavam, com
a nova tendência do turismo de ir à praia de carro. O principal elemento gerador
do processo de verticalização foi a construção da Rodovia Anchieta1, que
facilitou a chegada dos moradores da cidade de São Paulo ao litoral santista.
Os estudos sobre o desaprumo dos edifícios da Orla de Santos tiveram
início por volta da década de 1950. A abordagem do tema era técnica e
urbanística, envolvendo o Código de Obras e leis estaduais e federais vigentes
à época. A mudança significativa da paisagem da Orla gerou intenso debate na
Câmara dos Vereadores até que, em 1956, foi estabelecido um novo
zoneamento na cidade, com regras mais específicas para as novas construções.
Devido às características do solo da Baixada Santista e a incorreta
decisão dos envolvidos (incorporadores, construtores, legisladores, etc.) na
construção de edifícios entre as décadas de 1940 e 1970, os prédios construídos
nessa época sofreram recalques diferenciais acentuados, gerando inclinações
acentuadas em muitos destes edifícios.
A partir de 1997, a Prefeitura do Município de Santos, em parceria com a
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos, começou a estudar o
assunto de forma mais técnica, convidando diversos especialistas em
Fundações e Mecânica dos Solos para se posicionarem tecnicamente sobre
essas anomalias.
1

Rodovia Anchieta (SP-150) – rodovia construída entre os anos de 1939 e 1947, ligando a
cidade de São Paulo, passando pelas cidades do ABC paulista.
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A restrição ao gabarito das edificações veio com a promulgação do Plano
Diretor2 de Santos, em 1968, (Lei municipal 3259, de 16 de abril de 1968) que
em seu artigo 230, inciso 3º, estabeleceu “altura máxima de dez pavimentos,
sendo permitido nos lotes que fazem frente para as avenidas Presidente Wilson,
Vicente de Carvalho, Bartolomeu de Gusmão e Almirante Saldanha da Gama,
que a altura máxima dos edifícios seja de catorze”. Nesse mesmo documento,
havia uma seção específica para a previsão de recalques e análise do impacto
das edificações nas construções vizinhas.
Este plano diretor aprovado em 1968 sofreria várias intervenções
pontuais, relacionadas a uso e ocupação do solo (NUNES, 2003), até que a Lei
174, de 21 de Julho de 1986, em seu artigo 16, alterasse o artigo 230,
estabelecendo que a altura máxima de todas as edificações tivesse o limite de
catorze pavimentos.
Em 1993, foi aprovado um novo Código de Edificações3, que estabeleceu,
entre outras diretrizes, uma ordenação importante em relação às fundações dos
edifícios. Em seu artigo 17, inciso 2º, essa legislação determinou a
obrigatoriedade de anexar ao processo de edificações os documentos abaixo:
§ 2º - Do projeto de fundações, quando exigível, deverão
constar obrigatoriamente:
I - cópia da sondagem de reconhecimento do solo do terreno,
para prédios com cinco pavimentos ou mais;
II - as cargas atuantes nos pilares ou outras peças estruturais
de apoio;
III - a tensão admissível do solo adotada quando em fundação
direta.

Após o ano de 1993, outras alterações de legislações específicas para as
edificações ocorreram, sempre no sentido de aumentar a segurança das
edificações. Embora o Código de Edificações do Município de Santos exija

2

Plano Diretor – Lei municipal 3259/1968, Instrumento de política de desenvolvimento do
município, sendo um das finalidades, orientar o poder público e iniciativa privada na construção
de espaços urbanos.
3
Lei Complementar n° 84, de 14 de julho de 1993 – que Institui o Código de Edificações do
Município de Santos e adota outras providências.
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documentos referentes às investigações geotécnicas e projeto de fundações,
não faz menção a limites de altura para construção de novos edifícios.
Em 26 de Dezembro de 2001, foi aprovada a Lei Complementar nº 441,
que instituiu a auto vistoria das edificações não unifamiliares e que estivessem
em logradouros públicos. Segundo esta lei, em seu artigo 1º, os condomínios
são obrigados a realizar vistorias preventivas das edificações e dos elementos
que estiverem sobre os logradouros públicos, segundo os critérios apresentados
na tabela a seguir.
Tabela 1 - Critérios para realização de auto vistoria em edificações
TIPO

IDADE DE CONCLUSÃO DA OBRA

I - Sobrados pluriAté 30 anos
habitacionais e edifícios
de até 3 pavimentos
Acima de 30 anos
tipo
II - Edifícios acima de 3
pavimentos e até 9
pavimentos tipo

III - Edifícios acima de 9
pavimentos tipo

PERÍODO DE VISTORIA

A cada 10 anos
A cada 5 anos

Até 30 anos

A cada 5 anos

De 31 até 60 anos

A cada 3 anos

Acima de 60 anos

A cada 1 ano

Até 30 anos

A cada 5 anos

Acima de 30 anos

A cada 1 ano

Fonte: Lei Complementar 441/2001, adaptada pelo Autor (2018)

Ao longo dos seus 8 artigos, esta lei apresenta os critérios para realização
das vistorias, prazos para realização e multas pelo não cumprimento.
A aproximação entre poder público e os especialistas foi o ponto de
partida para a criação do PEPI – Programa de Estudos dos Prédios Inclinados,
criado em 2004, para estudar o comportamento dos prédios inclinados de
Santos.
Embora o início do programa tenha ocorrido em 2004, foi apenas em 29
de julho de 2013 que o Programa de Estudo dos Prédios Inclinados se tornou
obrigatório. Nesta data, ocorreu a publicação da Lei 2.913, que dispunha sobre
o plano plurianual da cidade de Santos, no período de 2014 a 2017.
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A partir desse programa, foi realizado um mapeamento, por meio de
topografia, dos prédios inclinados da orla da cidade, com mais de três
pavimentos, sendo estudados aproximadamente 651 edifícios. De posse dessas
informações, a Prefeitura passou para a segunda etapa desse programa, que foi
a análise das condições de segurança dos edifícios.
Do total de prédios avaliados na primeira etapa do programa, foram
constatados 65 deles, ou seja, aproximadamente 11% do total, com desaprumo
superior a 50 cm. Em virtude desta constatação, foi estabelecida uma nova fase
de avaliação, onde deveria ser feito um acompanhamento mais aprofundado,
para definir quais as necessidades de intervenção para essas edificações.
O objetivo principal da segunda etapa desse programa foi verificar os
riscos estruturais envolvidos nos edifícios, baseado em medição e verificação do
desaprumo; levantamento de patologias e análise do histórico de reformas do
imóvel; medição de recalques e levantamento geotécnico (sondagem). A partir
nessas informações seria possível fazer as análises geotécnica e estrutural dos
edifícios.
As diretrizes de desenvolvimento e expansão urbana praticadas nos dias
de hoje estão estabelecidas pela Lei Complementar nº 821, de 27 de Dezembro
de 2013. Esta lei não aborda itens específicos de número de pavimentos,
critérios de recalque, ou outros itens relacionados a este trabalho.
A partir da próxima seção, são apresentados os aspectos técnicos dos
edifícios construídos na Orla de Santos.
1.2

As fundações de Santos junto a orla marítima
A cidade de Santos, no litoral paulista, atrai atenção das pessoas que

passeiam pela sua orla por um motivo nada comum: seus prédios inclinados. A
cidade apresenta uma centena de prédios com problemas de recalques
diferenciais, iniciando na ponta da praia e chegando até a divisa com São
Vicente, sendo a maior concentração entre o Canal 5 e a Avenida Ana Costa.
Esse fenômeno teve Início a partir das décadas de 1950 e 1960, resultado da
execução de prédios com mais de dez andares com fundações diretas apoiadas
em uma camada superficial de areia, que por sua vez recobre uma extensa
camada de solo argiloso muito compressível (SAYEGH, 2001).

16

Segundo Hachich (1997), a partir da década de 1950, até o final da década
de 1970, todos os prédios da orla marítima de Santos foram construídos com
fundações diretas apoiadas em areia.
Segundo Vargas (1994), as poucas sondagens realizadas para a
construção da Rodovia Anchieta, no final da década de 1930, além das poucas
informações geológicas locais, permitiram traçar um esboço do corte geológico
da Baixada Santista.
Figura 1 - Corte geológico da Baixada Santista no início da década de 1940

Fonte: Vargas (1994)

No final da década de 1940, foram intensificadas as construções de
edifícios altos ao longo da praia José Menino, para apartamentos de final de
semana. Nessa época, o IPT4 foi chamado para realizar as sondagens5 e os
ensaios em amostra indeformada.6
Segundo Vargas (1994), já nas primeiras sondagens, foi possível verificar
uma camada superficial de areia, com cerca de 10 metros de espessura, capaz
de suportar fundações diretas por sapatas rasas, com até 2,5 kg/cm² de tensão
admissível. Porém, sob a camada de areia, já fora identificada uma camada de
argila mole, normalmente adensada, chegando a uma profundidade de 50
metros.

4

IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo
Sondagens - Ensaios de Investigação do solo
6
Ensaios em amostra indeformada – coleta de amostras do solo para reconhecimento de
alguns parâmetros geotécnicos
5
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Segundo Hachich (1997), embora se soubesse que os edifícios sofreriam
recalques significativos, essencialmente devido à compressão da camada de
argila mole subjacente, a técnica para execução de fundações então disponível
não oferecia alternativa econômica para esse problema. Como era previsível
pelos projetistas que o adensamento da camada de argila se estendesse por
décadas, a população, aparentemente, aprendeu a conviver com grandes
recalques e até com o visível desaprumo dos edifícios.
Segundo Teixeira e Godoy (1998), mesmo com os alertas dos projetistas
de fundações sobre as possíveis consequências para os empreendimentos, em
termos de grandeza e evolução dos recalques, na ordem de 50 centímetros, os
construtores optaram por executar edificações em sapatas apoiadas na camada
de areia, a uma profundidade de aproximadamente 1,50 m. Além disso, para
tentar reduzir os recalques diferenciais entre os pilares dos edifícios, vigas de
concreto foram utilizadas para interligá-las, aumentando assim a rigidez da
estrutura.
Segundo Vargas (1965, apud MASSAD, 2009), problemas como esses
eram previsíveis e recomendou-se a construção de edifícios de no máximo 12
andares, pois garantiria a margem de segurança adequada para evitar a ruptura
da camada inferior de argila. Essa afirmação foi feita na hipótese, hoje
comprovada, do adensamento do solo sob os edifícios de médio porte, causando
interferências dos bulbos de pressão. O que se pode observar é que essa
recomendação não foi obedecida.
Segundo Vargas (1994), os edifícios com menos de 10 andares, em
fundações diretas por sapatas apoiadas sobre as camadas de areia, tiveram uma
construção bem sucedida. Os recalques, embora fossem de algumas dezenas
de centímetros, passavam despercebidos. Porém o sucesso aparente desse tipo
de fundação animou os construtores a aumentar a altura dos prédios, com o
consequente aumento de pressão nas camadas inferiores de argila mole. A
consequência foi que, em edifício de 14 andares, as curvas de tempo x recalque
(Figura 2) e tempo x velocidade (Figura 3) já apresentavam resultados
preocupantes, com os recalques visíveis aos moradores.
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Figura 2 - Curva Tempo x Recalque, em edifícios com fundações diretas

Fonte: Vargas (1994)

Figura 3 - Curva Tempo x Velocidade, em edifícios com fundações diretas

Fonte: Vargas (1994)

Constatados os recalques diferenciais, o recomendável era que fossem
monitorados. Segundo Hachich (1997), relativamente poucos edifícios adotaram
esse procedimento. Em muitos deles, construídos há várias décadas, não há
sinal de estabilização dos recalques (e, muito menos, do desaprumo), o que
induz novos esforços na infra e na superestrutura dos edifícios, não sendo
prudente continuar a aguardar passivamente por uma suposta estabilização.
Este trabalho foi desenvolvido com a pretensão de analisar o
comportamento das fundações rasas de um edifício, denominado nesta
dissertação de Edifício Alfa, apoiadas sobre areia medianamente compacta e
compacta, cuja camada imediatamente inferior é caracterizada por uma argila
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marinha altamente compressível; apresentar cenários futuros possíveis, e dessa
forma, propor um modelo de tomada de decisão dos proprietários sobre quais
medidas adotar frente ao problema.
1.3

OBJETIVO
Analisar o comportamento das fundações rasas do Edifício Alfa; apresentar

uma estimativa de tensões atuantes no solo e comparar com as tensões
admissíveis; analisar os dados de recalque e desaprumo. Ao final do estudo de
caso, apresentar propostas de monitoramento do edifício e contribuir para a
tomada de decisão dos proprietários sobre quais medidas adotar frente ao
problema.
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2 CAPACIDADE DE CARGA E COMPRESSSIBILIDADE DOS SOLOS
2.1

Capacidade de carga dos solos

2.1.1 Introdução
Capacidade de carga de uma fundação (r) é a tensão que provoca a
ruptura do solo ou que leva a recalques excessivos que causam danos a
superestrutura (BARROS, 2015).
Segundo Vargas (1977), chama-se capacidade de carga de um
elemento de fundação, a carga que induz, em todos os pontos vizinhos ao
elemento de fundação, uma tensão de cisalhamento que iguala a resistência
ao cisalhamento do solo.
Para Cintra, Aoki e Albiero (2011), o aumento gradativo da tensão
aplicada no solo provoca o surgimento de uma superfície potencial de ruptura
no interior do maciço. Na iminência da ruptura, ocorre a mobilização de
resistência máxima no sistema sapata-solo em que a sapata está embutida,
que é denominada capacidade de carga do solo.
A capacidade de carga dos solos é função dos seguintes fatores
(BARROS, 2015):
 Resistência ao cisalhamento do solo, que por sua vez depende
da sua composição e do estado em que se encontra;
 Dimensão e forma da sapata (corrida, retangular, quadrada ou
circular);
 Profundidade da fundação.
Segundo Cintra, Aoki e Albiero (2011), mecanismos de ruptura de
diferentes características estão associados à capacidade geotécnica do solo.
Na ruptura tipo frágil, a sapata pode girar, levantando uma porção do solo para
cima da superfície do terreno. A ruptura do tipo dúctil é caracterizada por
deslocamentos significativos da sapata para baixo, sem se desaprumar.
Na nomenclatura geotécnica, o primeiro mecanismo apresentado no
parágrafo acima é denominado como ruptura geral, enquanto o segundo,
ruptura por puncionamento.
A ruptura geral é caracterizada por uma superfície de ruptura, contínua,
da borda da fundação até o nível do terreno. Nesse caso, há uma considerável
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sobre-elevação do solo adjacente, nas laterais da fundação, e a ruptura se dá
por um dos lados, com o consequente tombamento da fundação. Esse tipo de
ruptura ocorre quase que bruscamente, com consequências graves. A Figura 4
apresenta esse modelo de ruptura geral, cujo comportamento é típico de solos
mais rígidos e resistentes, como areias compactas e muito compactas; e argilas
rijas e duras.
Figura 4 - Modelo de ruptura geral

Fonte: Vesic, 1975 (apud CINTRA; AOKI; ALBIERO et al., 2011)

Já na ruptura por puncionamento o que se observa é a penetração cada
vez maior das sapatas, caracterizado por superfícies de deslizamento verticais,
sem sobre-elevação lateral do terreno, nem tampouco tombamento da sapata. A
Figura 5 apresenta o modelo de ruptura por puncionamento, cujo comportamento
é característico de solos de baixa resistência, como areias muito fofas e argilas
moles.
Figura 5 - Modelo de ruptura por puncionamento

Fonte: Adaptado de Vesic, 1975 (apud CINTRA; AOKI; ALBIERO, 2011)
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Segundo Vesic (1975, apud CINTRA; AOKI; ALBIERO, 2011), existe um
modo de ruptura intermediário entre o geral e por puncionamento. A esse caso,
deu-se o nome de ruptura local. Esse tipo de comportamento ocorre em solos
de média compacidade ou consistência, como areias medianamente
compactas e argilas médias, não apresentando um mecanismo típico de
comportamento.
A ruptura local é caracterizada por um cisalhamento nítido somente sob
a base da fundação. Há uma sobre-elevação do solo lateralmente, mas a
superfície de ruptura não alcança a superfície do terreno. É como se o processo
de ruptura ocorresse, paulatina e constantemente, desde o início do
carregamento, em regiões localizadas. A ruptura é progressiva, com elementos
de solo situados próximos à placa alcançando deformações elevadas em
primeiro lugar (BARROS, 2015). O modelo de ruptura local é apresentado na
Figura 6:
Figura 6 - Modelo de ruptura local

Fonte: Velloso e Lopes (2010)

Estabelecido o valor de r, a tensão admissível é calculada pela
equação (I):

 adm =  r / FS

(I)

Onde FS é o fator de segurança.
Segundo a NBR 6122 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2010), tensão admissível é a tensão adotada em projeto que,
aplicada ao terreno pela fundação superficial, atende com coeficientes de
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segurança predeterminados, aos estados limite últimos (de ruptura) e de
serviços (recalques, vibração, etc.)
De acordo com Teixeira e Godoy (1998), a tensão admissível  adm é
sempre fixada levando-se em conta o critério de segurança à ruptura e o de
recalques admissíveis. O primeiro visa proteger a fundação de uma ruptura
catastrófica, sendo normalmente aceito com a aplicação de um coeficiente de
segurança à tensão que causa a ruptura do solo.

2.1.2 Bulbo de tensões
Ao se aplicar uma carga na superfície de um terreno, numa área bem
definida, os acréscimos de tensão não se limitam a projeção da área carregada.
Os aumentos de tensão ocorrem também nas laterais da área carregada. O
bulbo de tensões é a região na qual as tensões sobre o solo são transmitidas
(PINTO, 2000).
Na medida em que se distanciam horizontalmente do ponto de aplicação,
a intensidade das tensões aplicadas vai diminuindo até um ponto em que a carga
P praticamente não exerce mais influência. A Figura 7 indica a distribuição de
tensões em planos horizontais a diferentes profundidades.
Figura 7 - Representação da distribuição de tensões do solo

Fonte: Pinto (2000)

O bulbo de tensões é proporcional à dimensão da sapata. A isóbara
referente ao acréscimo de tensão de 10% atinge uma profundidade próxima a
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2B7 nos casos de sapata quadrada e pouco menor do que 2 vezes o diâmetro
no caso da sapata circular. Na prática, costuma-se adotar para o bulbo de
tensões uma profundidade de 1,5 a 2 vezes a menor dimensão da sapata.
Os carregamentos aplicados à superfície de um terreno induzem tensões
que se propagam no interior da massa de solo. A distribuição desses esforços é
calculada, empregando as soluções obtidas a partir da Teoria da Elasticidade
(BARROS, 2015).
Cintra, Aoki e Albiero (2011) também apresentam um modelo para um
cálculo prático e aproximado da propagação das tensões no solo mediante uma
inclinação de 1:2, conforme Figura 8.

Figura 8 - Modelo de Propagação de Tensões

Fonte Cintra, Aoki e Albiero (2011).

Para efeitos práticos de cálculo em fundações, pode-se utilizar a
profundidade de propagação de tensões conforme as formas abaixo:
 Sapata circular ou quadrada (L8 = B): Z9 = 2*B
 Sapata retangular (L = 2 a 4*B): Z = 3*B
 Sapata corrida (L > 5*B): Z = 4*B
Pode-se afirmar que a superfície potencial de ruptura do solo se
desenvolve toda no interior do bulbo de tensões.

7

B: menor dimensão (lado) da sapata
L: Maior dimensão (lado) da sapata
9
Z: Profundidade do bulbo de tensões
8
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2.1.3 Histórico do método empírico para estimativa de tensões admissíveis
Segundo a antiga NBR 6122

10

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE

NORMAS TÉCNICAS, 1996), eram considerados métodos empíricos aqueles
pelos quais se chegava a uma pressão admissível com base na descrição do
terreno, pela classificação e determinação da compacidade ou consistência do
solo, através de investigações de campo e/ou laboratoriais. Esses valores eram
usualmente apresentados em forma de tabela.

Tabela de tensões admissíveis
Segundo Terzaghi e Peck (1948, apud TEIXEIRA e GODOY, 1998), as
primeiras recomendações para estimar as tensões admissíveis foram
apresentadas em forma de tabela, em geral em códigos de obras de grandes
cidades. No Brasil, o exemplo apresentado na Tabela 2 abaixo, proposto por
Vargas (1955), sintetiza a experiência com obras na cidade de São Paulo na
época.
Tabela 2 - Valores de tensões admissíveis limites a serem adotados em anteprojetos

Fonte: Vargas, 1955 (apud TEIXEIRA e GODOY, 1998)

10

NBR 6122 – Projeto e execução de fundações (versão de 1996, já revisada pela de 2010)
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Segundo Teixeira e Godoy (1998), a aplicação da tabela de tensões
admissíveis estaria limitada a diversos fatores, como profundidade do apoio, tipo
de solo, existência ou não de camadas compressíveis.
A partir da criação da norma brasileira para projetos de fundação, as
tabelas de tensões admissíveis passaram a fazer parte das recomendações de
projeto.
A Tabela 3 a seguir, retirada da antiga NBR 6122 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1996) representa as tensões básicas de
recomendação para projeto. Esses valores servem como orientação inicial,
sendo seu uso restrito a cargas em pilares limitadas a 100 toneladas. Além disso,
soluções técnicas melhores e mais econômicas devem utilizar critérios
específicos de dimensionamento.
A partir da revisão da NBR 6122 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2010), houve a supressão da tabela de pressões básicas.
Nessa revisão, a nomenclatura “Métodos Empíricos” também foi retirada, ficando
mantidos os métodos teóricos, semi-empíricos e prova de carga sobre placa.
Tabela 3 - Pressões básicas a serem adotados em anteprojetos

Fonte: NBR 6122 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 1996)
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Será apresentado a seguir o método de estimativa de tensão admissível
utilizado neste trabalho, que pode ser classificado como método semi-empírico,
visto que utiliza correlações entre valores de SPT e a tensão admissível,
conforme preconiza a NBR 6122 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2010).

2.1.4

Estimativa da tensão admissível a partir do NSPT
O método mais comum de reconhecimento do solo é a sondagem de

simples reconhecimento, descrito na NBR 6484 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE NORMAS TÉCNICAS, 2001). Em função da resistência à penetração do solo
NSPT

determinada

durante

a

realização

da

sondagem

de

simples

reconhecimento, a NBR 6484 classifica os solos segundo a Figura 9.

Figura 9 - Tabela dos estados de compacidade e de consistência

Fonte: NBR 6484 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2001)

Segundo Teixeira e Godoy (1998), as primeiras recomendações sobre o
método surgiram no livro de Terzaghi e Peck (1948), sendo adaptado por outros
autores. Resultados de prova de carga sobre placa foram correlacionados com

28

resistência à penetração de sondagem pelo IPT em São Paulo (LEME, 1953,
apud TEIXEIRA e GODOY, 1998)
NSPT é um método muito utilizado na prática, sendo o valor da resistência
à penetração média medida dentro da profundidade do bulbo de tensões da
sapata (~1,5 até 2*B). Válida para qualquer solo natural no intervalo 5 ≤NSPT≤
20, pode-se estimar a tensão admissível pela equação (II):

σadm = 0,02 NSPT (MPa)

(II)

O Intervalo de validade procura:
 Não permitir o emprego de fundação direta quando o solo for mole ou fofo
(NSPT<5);
 Limitar σadm máxima a 0,4 MPa; valores mais elevados somente poderão
ser adotados com ensaios complementares e/ou assistência de um
especialista em fundações.
A Figura 10 apresenta um exemplo do método de estimativa de tensão
admissível a partir do SPT médio.

Figura 10 - Estimativa de Tensão Admissível, a partir do SPT médio

Fonte: Teixeira e Godoy (1998)
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É importante salientar que essa metodologia só pode ser empregada
quando, abaixo da cota de apoio das sapatas, não ocorrem solos de
características inferiores às da camada de suporte. Na hipótese de ocorrer uma
camada menos resistente, é necessário verificar se as tensões propagadas
pelas sapatas ao topo dessa camada são compatíveis com a mesma. Nesta
verificação, pode-se empregar a simplificação apresentada por Barros (2015),
que admite que as tensões se espraiem segundo um ângulo de 30º com a
vertical. Na verificação, deve-se levar em conta a proximidade ou não das
sapatas, que poderá levar a uma superposição de bulbos de tensões.
Figura 11 - Estimativa da Tensão admissível a partir do SPT médio – espraiamento
das cargas

Fonte: Barros (2015)

Para verificar a tensão σz no topo da camada menos resistente, faz-se o
equilíbrio de forças, mostrado na equação (III):

σ0*B*L =σz*B´11*L´
Onde:

(III)
Com:
B´= B+2ztg30º
L´12= L+2ztg30º

11
12

B’: Menor dimensão (lado) da sapata fictícia, apoiada no topo da camada menos resistente
L’: Maior dimensão (lado) da sapata fictícia, apoiada no topo da camada menos resistente
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O método apresentado acima, de estimativa de tensões admissíveis,
determina a capacidade de carga que o solo pode suportar sem sofrer ruptura.
Entretanto, o solo pode ter uma tensão admissível maior que a tensão
atuante e ainda assim, sofrer deformações. A próxima seção irá apresentar esse
conceito, que será aplicado ao estudo do comportamento do Edifício Alfa, objeto
desse trabalho.

2.2

Compressibilidade dos solos

2.2.1 Introdução
Um dos enfoques deste trabalho é analisar mais profundamente os
recalques excessivos no Edifício Alfa e para isso se faz necessário um estudo
sobre a compressibilidade dos solos, que é abordada nesta seção.
Segundo Gerscovich (2011), compressibilidade é a relação entre a
grandeza das deformações e a variação no seu estado de tensões. No caso de
solos, estas deformações podem ser estabelecidas através de variações
volumétricas ou em termos de variações no índice de vazios.
Para Vargas (1977) e Caputo (1998), compressibilidade dos solos é a
diminuição do seu volume sob a ação de cargas aplicadas.
2.2.2 Fatores que influenciam a compressibilidade
O primeiro dos fatores é o tipo de solo. Segundo Gerscovich (2011), nos
solos argilosos (argilo-minerais), a interação entre as partículas é feita através
de ligações elétricas cujo contato é feito através da camada de água absorvida
(Figura 12 - camada dupla). Já os solos granulares transmitem os esforços
diretamente entre partículas (Figura 13). Por esta razão, a compressibilidade dos
solos argilosos é superior a dos solos arenosos, pois a camada dupla lubrifica o
contato e, portanto facilita o deslocamento relativo entre partículas. É comum
referir-se aos solos argilosos como solos compressíveis.
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Figura 12 – Representação da camada de água absorvida e da partícula de argila

Fonte: Gerscovich (2011)
Figura 13 – Representação do contato entre grãos em solo arenoso

Fonte: Gerscovich (2011)

A estrutura dos solos é o segundo fator a considerar na definição da sua
compressibilidade. Solos granulares podem ser arranjados em estruturas fofas,
densas e favo de abelha, conforme mostrado na Figura 14. Considerando que
os grãos são admitidos como incompressíveis, quanto maior o índice de vazios,
maior será a compressibilidade do solo.
Figura 14 – Representação das partículas de solos granulares

Fonte: Gerscovich (2011)

Segundo Caputo (1988), a estrutura em “favo de mel” ou alveolar
apresentada na Figura 14, é comum tanto em solos granulares como em alguns
siltes mais finos. Na formação dos solos sedimentares, um grão cai sobre outro
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já sedimentado, que devido a predominância da atração molecular, ficará na
posição em que se deu o primeiro contato, dispondo-se em formato de arco
(Figura 14).
Figura 15 - Estrutura alveolar ou em favo de mel

Fonte: Caputo (1988)

Já os solos argilosos se apresentam segundo estruturas dispersas ou
floculadas (Figura 16). Solos com estrutura floculada são mais compressíveis e
o contato entre as partículas se faz entre as faces e as arestas; com a
compressão desses solos o posicionamento das partículas tende a uma
orientação paralela, com o contato ocorrendo entre as faces das partículas
(estrutura dispersa).
Figura 16 – Representação das partículas de solos argilosos

Fonte: Gerscovich (2011)

Segundo Caputo (1988), nos solos onde existem grãos finos e grãos mais
grossos, estes últimos se dispõem de tal maneira a formar um esqueleto, cujos
interstícios são parcialmente ocupados por uma estrutura de grãos mais finos.
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Esse é o caso das argilas marinhas, cujo comportamento será estudado ao longo
dos capítulos (Figura 17).
Figura 17 - Estrutura em esqueleto das argilas marinhas

Fonte: Caputo (1988)

O terceiro fator a considerar na definição da sua compressibilidade é o
nível de tensões a que o solo está sendo submetido. Ele interfere tanto no que
diz respeito à movimentação relativa entre partículas, quanto na possibilidade de
acarretar processos de quebra de grãos.
O quarto e último fator a considerar é o grau de saturação dos solos.
Quando atingem o estado saturado, a variação de volume ocorre por escape ou
entrada de água contida nos vazios. No caso de solos não saturados, o problema
é mais complexo uma vez que, ao contrário da água, a compressibilidade do ar
nele contido é grande e pode interferir na magnitude total das deformações.
Segundo Gerscovich (2011), o solo saturado é um sistema composto de
partículas sólidas (minerais) e espaços que podem estar ocupados com água.
Quando submetidos a uma carga, pode ocorrer uma redução nesse volume
(deformação), causada pela: a) compressão das partículas sólidas; b)
compressão da água existente nos espaços entre as partículas sólidas; c) saída
da água existente nesses espaços. Considerando que a magnitude dos
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carregamentos aplicados às camadas de solo não são suficientes para promover
deformações das partículas sólidas e que a água, por sua vez é considerada
como incompressível, as deformações no solo ocorrem basicamente pela
variação de volume dos vazios. Somente para casos em que os níveis de tensão
são muito elevados, a deformação total do solo pode ser acrescida da variação
de volume dos grãos.
Segundo Barros (2015), quando uma carga é aplicada no solo, ele sofre uma
variação no estado de tensões, gerando deformações, que dependem da sua
compressibilidade. Essas deformações podem ser classificadas como: elásticas,
plásticas ou viscosas.
As elásticas são totalmente recuperadas após a remoção do
carregamento. As plásticas são associadas a variações volumétricas
permanentes sem a restituição do índice de vazios inicial do solo, após o
descarregamento. As viscosas, também chamadas de fluência, são aquelas que
evoluem com o tempo sob um estado de tensões constante.
Uma das consequências da compressão no solo é o seu adensamento, cujo
tema será abordado na próxima seção.

2.2.3 O Fenômeno do adensamento em argilas saturadas
O adensamento é um fenômeno típico de argilas saturadas. Segundo
Martins (2011, apud CARVALHAIS, 2017), o adensamento é o resultado do
processo de compressão (relação entre a variação de volume de um elemento
de solo e a variação do estado de tensões efetivas) de um solo saturado ao longo
do tempo.
Segundo Barros (2015), quando um solo saturado é submetido a um
carregamento edométrico13, todo o incremento da tensão vertical total é
suportado exclusivamente pela água dos vazios. Disto resulta um acréscimo no
valor da poropressão14. Desta forma, surge um gradiente hidráulico que orienta
o fluxo de saída de água dos vazios do solo. O excesso de poropressão gerado

13
Edométrico – Ensaio de Compressão Confinada, onde o solo recebe uma carga de
compressão num recipiente, que impede a deformação lateral
14
Poro pressão – Pressão neutra, que é a pressão da água que preenche os vazios entre as
partículas sólidas
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vai sendo dissipado, ocorrendo transferência de suporte de carga da água para
as partículas sólidas, traduzindo-se em aumento gradual do estado de tensões
efetivas. Tal fato ocorre até que todo o excesso de poropressão seja dissipado.
Nessa circunstância, ocorre a expulsão de uma quantidade de água
equivalente à redução do volume de vazios. É, portanto, o resultado da
dissipação da poropressão, gerada pelo carregamento vertical. No caso das
argilas saturadas, devida à baixa permeabilidade e o baixo valor do coeficiente
de adensamento, esse processo de deformação se desenvolve lentamente.
Pinto (2000) apresenta uma analogia mecânica para o processo de
adensamento, desenvolvida por Terzaghi, demonstrada na Figura 18. Por esse
modelo, o solo saturado pode ser representado por uma mola dentro de um
pistão com água, com um orifício de dimensão reduzida (Figura 18a e 18b). Pela
Teoria de Terzaghi, a estrutura sólida do solo apresenta comportamento
semelhante ao da mola, cuja deformação é proporcional à carga aplicada sobre
ela. Além disso, a pequena dimensão do orifício através do qual a água é expulsa
representa a baixa permeabilidade do solo.
No instante inicial (t=0) de aplicação de uma carga sobre o pistão, com a
válvula fechada (Figura 18c), observa-se que não há nenhuma deformação na
mola já que não sai água do pistão. Toda a carga aplicada está sendo suportada
pela água, que por ser incompressível, não se deforma. A partir do momento que
a válvula é aberta (t>0), a água começa a ser expulsa e com isso, a mola começa
a se deformar (Figura 18d). A água, ainda em carga, continuará a sair do pistão
enquanto a mola se comprime, até que toda a carga seja suportada pela mola
(Figura 18e).
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Figura 18 - Analogia hidromecânica da distribuição de cargas no adensamento. (a)
exemplo físico; (b) analogia hidromecânica; estado Inicial; (c) carga aplicada com a
válvula fechada; (d) válvula aberta; (e) equilíbrio.

Fonte: Modelo de Terzaghi, apresentado por Gerscovich (2011)

Nos solos saturados, o fenômeno é semelhante. Quando um acréscimo
de tensão é aplicado, inicialmente, a água nos vazios suporta toda essa tensão.
Há um aumento de poropressão equivalente ao acréscimo de tensão aplicada.
Mesmo com excesso de poropressão, a tensão efetiva não se altera, já que não
há deformação no solo. Não há, portanto, variação de volume.
No momento em que a carga aplicada sobre a água é superior à de
equilíbrio com o meio externo, ela passa a percolar em direção às áreas mais
permeáveis. Isso indica que está havendo redução dos índices de vazios e,
consequentemente, variação do volume do solo e um aumento da tensão efetiva.
Nessa circunstância, a tensão aplicada é suportada pelo esqueleto sólido. O
processo continua até que toda a pressão aplicada tenha sido transferida para o
esqueleto sólido e se torne acréscimo de tensão efetiva. Nesse momento, todo
excesso de poropressão se dissipa. A partir do estudo desse fenômeno, foi
desenvolvida a Teoria de Adensamento de Terzaghi.
Segundo Pinto (2000), a teoria de adensamento unidimensional de
Terzaghi se baseia em nove hipóteses:
 O solo é totalmente saturado;
 A compressão é unidimensional;
 O fluxo da água é unidimensional;
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 O solo é homogêneo;
 As partículas sólidas e a água são praticamente incompressíveis perante
a compressibilidade do solo;
 O solo pode ser estudado como elementos infinitesimais, apesar de ser

constituído por partículas e vazios;
 O fluxo é governado pela Lei de Darcy15;
 As propriedades do solo não variam no processo de adensamento;
 O índice de vazios varia linearmente com o aumento da tensão efetiva,
durante o processo de adensamento.
Ainda segundo Pinto (2000), merecem maior atenção as duas últimas
hipóteses. Embora o coeficiente de permeabilidade dos solos, índice de vazios
e coeficiente de compressibilidade sejam propriedades que variam durante o
processo de adensamento, a oitava hipótese admite que as propriedades do solo
não sejam variáveis durante o processo de adensamento.
A última hipótese também é uma aproximação da realidade, pois o índice
de vazios não varia linearmente com as pressões efetivas. Essa hipótese foi
introduzida para permitir uma solução matemática do problema, válida apenas
para casos de pequenos acréscimos de tensão (PINTO, 2000).
2.2.4 Ensaio de compressão edométrica ou unidimensional
Desenvolvido por Terzaghi, considerado o pai da Mecânica dos Solos, o
ensaio de compressão edométrica ou confinada, ou ensaio de adensamento
unidimensional, foi desenvolvido para estudar o caso de compressão
unidimensional dos solos. Nesse ensaio, um corpo de prova do solo é
comprimido dentro de um anel rígido, o qual não permite deformações laterais
da amostra, conforme Figura 19 a seguir. Pela facilidade de sua aplicação, esse
ensaio é considerado representativo nas situações onde o carregamento é feito
na superfície, ainda que em uma área restrita, como no caso de uma sapata,
admitindo apenas a compressão, sem haver deformações laterais.

15

Lei de Darcy – equação que calcula a vazão da água que relaciona área do permêametro,
coeficiente de permeabilidade, carga que se dissipa durante a percolação e distância ao longo
da qual a carga se dissipa.
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Figura 19 - Esquema de câmara de ensaio de compressão edométrica

Fonte: Barros (2015)

O anel que recebe o corpo de prova tem diâmetro cerca de três vezes a
altura, com o objetivo de reduzir o efeito do atrito lateral. Os anéis
correntemente empregados têm diâmetros que variam de 5 a 12 cm.
O equipamento mostrado na Figura 19 é colocado em uma prensa de
carregamento que permite a aplicação de cargas conhecidas, verticalmente,
no centro do cabeçote. Esse carregamento é feito por etapas, onde em cada
uma delas, são registradas as deformações. Cessadas as deformações, as
cargas são elevadas para o dobro do seu valor anterior.
O resultado do ensaio é apresentado na forma da curva de variação do
índice de vazios (e) em função do logaritmo da tensão aplicada, calculado pela
equação (IV), onde ei e Hi são respectivamente o índice de vazios e a altura
iniciais do corpo de prova, e H é a variação de altura que o solo apresentou
desde o início do ensaio até o final do estágio de tensão considerado.

(IV)
A Figura 20 apresenta uma curva típica do logaritmo da tensão aplicada,
por índice de vazios.
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Figura 20 - Curva típica de ensaio de compressão edométrica

Fonte: Barros (2015)

Da curva apresentada na Figura 20, podem-se distinguir três trechos
distintos:
 Um primeiro, denominado trecho de recompressão, quase horizontal,
indicando pequena diminuição do índice de vazios com o aumento da
tensão. Segundo Caputo (1988), o que ocorre no laboratório é uma
recompressão do solo, pois a retirada do maciço de solo corresponde
a um processo de descarregamento devido a retirada do peso de
camadas adjacentes. Entretanto, durante a sua história geológica, ele
pode ter sido carregado e descarregado várias vezes. A inclinação
desse trecho recebe o nome de índice de recompressão (Cr).
 Um segundo, denominado de trecho de compressão virgem, de
inclinação acentuada, correspondendo a fortes variações do índice de
vazios com as tensões. Segundo Pinto (2000), esse comportamento
indica que o solo nunca esteve submetido anteriormente a maiores
tensões. A inclinação desse trecho recebe o nome de índice de
compressão (Cc).
 Um terceiro, denominado de trecho de expansão, correspondente ao
descarregamento, em geral indicando um pequeno aumento do índice
de vazios com a redução das tensões aplicadas. A inclinação desse
trecho recebe o nome de índice expansão (Ce).
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Segundo Pinto (2000), durante o ensaio de adensamento, a amostra
carregada terá o comportamento representado pela curva ABCD, da Figura 21.
Figura 21 - Efeito de descarregamento seguido de carregamento em ensaio edométrico
de argila saturada

Fonte: Pinto (2010)

Ao ter a tensão reduzida, seu comportamento será representado pela
curva CD. Sendo a amostra novamente carregada, seu comportamento será o
apresentado na curva DE, quando atingirá o trecho de reta de compressão
virgem.
Esse fato sugere que a amostra de solo já foi solicitada anteriormente por
uma tensão correspondente ao ponto B, que é definida como tensão de pré
adensamento.
Quando a tensão de pré adensamento é igual a tensão efetiva atuante no
solo, significa que o mesmo nunca esteve submetido a tensões maiores
anteriormente. Nesse caso, o solo é definido como “normalmente adensado”.
Em outras situações, a tensão de pré adensamento é maior que a efetiva no
solo. Isso indica que o solo já esteve submetido no passado a tensões maiores
que as atuais. Nesse caso, o solo é definido como “sobre adensado”.
Na Figura 21, Caputo (1988) apresenta um modelo do solo argiloso, antes
e depois de sofrer um alívio de tensões.
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Figura 22 - Representação das argilas normalmente adensada e pré adensada

Fonte: Caputo (1998)

2.3

Recalques de fundações em argilas

2.3.1 Introdução
Segundo Pinto (2000), recalques em fundações rasas são as
deformações devidas aos carregamentos verticais na superfície do terreno ou
em cotas próximas à superfície. Essas deformações podem ocorrer
rapidamente, após a construção, ou se desenvolverem lentamente, após a
aplicação das cargas.
A definição de recalque de uma sapata para Cintra, Aoki e Albiero (2011)
é o deslocamento vertical para baixo, da sua base em relação a uma referência
fixa, indeslocável, como o topo rochoso. Ele é decorrente das deformações por
diminuição do volume e/ou mudança da forma do maciço de solo compreendido
entre a base da sapata e o indeslocável.
Caputo (1988) salienta que uma das principais causas de recalques é a
compressibilidade dos solos, ou seja, a diminuição do seu volume por ação de
cargas aplicadas. Quando a compressibilidade ocorre em uma camada de solo
saturada e confinada lateralmente, ocorrem os recalques por adensamento.
O recalque absoluto pode ser descomposto em duas parcelas: imediato
(ρi), que ocorre durante o período construtivo, à medida que a sapata vai sendo
carregada; por adensamento (ρa), que ocorre com o passar do tempo, após o
período construtivo, sob um carregamento constante. A parcela do recalque por
adensamento ainda pode ser dividida em uma terceira forma, que é
consequência da compressão secundária.

42

Durante o período construtivo, devido à baixa permeabilidade da argila,
praticamente não ocorre drenagem da água presente nos vazios. Portanto, o
volume do solo se mantém constante e não há variação no índice de vazios.
Recalques que ocorrem nessa fase são, preponderantemente, resultado da
variação de forma (distorção).
Com o passar do tempo, após o período construtivo, com o carregamento
permanecendo constante, ocorre a drenagem da água, com a consequente lenta
dissipação da sobrepressão neutra ao longo do tempo, devido a baixa
permeabilidade das argilas. As tensões efetivas aumentam e ocorrem os
recalques por adensamento. Esse comportamento do recalque em solos
argilosos é representado pela Figura 23.
Em

argilas

saturadas

normalmente

adensadas

ou

levemente

sobreadensadas, os recalques por adensamento são muito mais significativos
que recalques imediatos, sendo estes últimos desprezíveis.
Figura 23 – Comportamento do recalque do solo argiloso

Fonte: Barros (2015)

A título de comparação, em areias somente ocorrem os recalques
imediatos, conforme apresentado na Figura 24. Como a areia tem elevada
permeabilidade, o carregamento durante o período construtivo se dá com
permanente drenagem da água. Os recalques ocorrem tanto resultado da
variação de forma quanto da variação de volume da areia. Ao final do período
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construtivo, as pressões neutras estão totalmente dissipadas, não ocorrendo
mais recalques.
Figura 24 – Comportamento do recalque do solo arenoso

Fonte: Barros (2015)

Para Leroueil, (1994, apud ALMEIDA e MARQUES, 2010) os recalques
podem ser classificados em construtivos e de longo prazo. Os primeiros são a
soma dos recalques imediatos e dos recalques por compressão primária, da
condição “In situ” até o instante da entrada no trecho de compressão virgem16.
Os recalques de longo prazo são a soma daqueles que ocorrem por
adensamento virgem e pela compressão secundária. O seu comportamento ao
longo do tempo é representado abaixo, na Figura 25, de maneira simplificada,
apresentando seus três estágios.

16

Virgem - Primeira compressão que o solo sofre em sua formação geológica (CAPUTO, 1988,
pag. 100)
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Figura 25 – Evolução do recalque ao longo do tempo

Fonte: Gerscovich (2011)

2.3.2 Tipos de recalque
Segundo Gerscovich (2011), recalque imediato, ou inicial, decorre do
carregamento instantâneo e sem variação do volume da argila. Ocorre em solos
não saturados e saturados, nesse último, apenas quando as condições de
contorno possibilitam a existência de deformações verticais e horizontais.
Nesses casos, parte das tensões, geradas pelo carregamento são transmitidas
imediatamente à parte sólida do solo. Quando as deformações e deslocamentos
são pequenos, os recalques podem ser calculados pela Teoria da Elasticidade,
utilizando os parâmetros de deformabilidade relativos ao trecho inicial e
adequados para as condições de drenagem. É também denominado recalque
não drenado, elástico ou distorcional. Normalmente, tem pequena magnitude,
quando comparado ao recalque por adensamento.
Para Teixeira e Godoy (1998), para estimativa dos recalques imediatos,
devem ser levados em conta a rigidez, forma e a profundidade de apoio da
sapata; além da espessura da camada deformável do solo.
Segundo Pinto (2000), a Teoria da Elasticidade é utilizada para estimativa
de tensões atuantes no interior do solo. Esta utilização é questionável em virtude
do comportamento de alguns solos não satisfazerem os requisitos de
elasticidade, quando da mudança de sentido das tensões. Ela é aplicável quando
ocorrem somente acréscimos de tensão.

45

A equação (V) representa o recalque que sofre uma sapata apoiada
sobre um semi-espaço infinito, admitindo o solo um material elástico linear,
homogêneo e isotrópico, da Teoria da Elasticidade.

(V)
Onde:

Tensão aplicada pela sapata;
B: menor dimensão da sapata;

coeficiente de Poisson
E: módulo de elasticidade
I: coeficiente que leva em conta a forma da superfície carregada e do
sistema de aplicação das pressões, que podem ser aplicadas ao terreno por
meio de elementos rígidos (sapatas de concreto) ou flexíveis (aterros) (PINTO,
2000), cujos valores são apresentados na Figura 26.
Figura 26 – Coeficientes de forma para cálculo de recalques

Fonte: Pinto (2000)

Segundo Pinto (2000), há duas dificuldades para aplicação da Teoria da
Elasticidade no cálculo de recalques. A primeira advém da grande variabilidade
de módulos de cada solo, em função do nível de tensões aplicadas e nível de
confinamento do solo. A segunda dificuldade ocorre pelo fato dos solos serem
constituídos de camadas com diferentes compressibilidades.
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Segundo Gerscovich (2011), recalque por adensamento primário
ocorre durante o processo de transferência de esforços entre a água e a parte
sólida do solo, associado à expulsão da água dos vazios. Nesta fase, as tensões
absorvidas pela água vão sendo transmitidas para o arcabouço sólido, causando
uma variação no valor inicial de tensões efetivas. O recalque equivale à variação
de altura da camada de solo, a qual pode ser representada pela variação da
altura de vazios. Esse fenômeno ocorre apenas nas argilas.
No ensaio de adensamento já apresentado neste trabalho, o corpo de
prova é colocado no interior de um anel, submetido em estágios a carregamentos
crescentes de tensão vertical, apresentando dissipação das pressões neutras e
a estabilização dos recalques. O resultado do ensaio é apresentado na forma de
uma curva índice de vazios em função do logaritmo da tensão aplicada. Os
principais parâmetros do solo obtidos no ensaio são a tensão de préadensamento (a), o índice de recompressão (Cr) e o índice de compressão
(Cc), apresentados na Figura 27. Conforme a condição de adensamento da
argila, será utilizada uma das equações (VI, VII ou VIII) para cálculo do recalque
por adensamento primário.
Figura 27 - Gráfico de tensão no solo x índice de vazios

Fonte: Barros (2015)

Para argila normalmente adensada

(VI)
Para argila sobre-adensada
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(VII)
Para argila sobre-adensada

(VIII)
Onde H é a espessura da camada de argila, ’i e ’f são as tensões
efetivas, Inicial e final, no centro da camada da argila, sendo ’f = ’i+ o.
Segundo Gerscovich (2011), o recalque por adensamento secundário,
também chamado de fluência (“‘creep”) está associado a deformações
observadas após o final do processo de adensamento primário, quando as
tensões efetivas já se estabilizaram. Com isso, ao contrário dos recalques,
imediato e de adensamento, a consolidação secundária ocorre para tensões
efetivas constantes. Este processo pode ser atribuído a uma mudança no
posicionamento das partículas em busca de um arranjo mais estável, após a
dissipação dos excessos de poro pressão.
As deformações durante a compressão secundária ocorrem pelo fato das
partículas de solo, ao final do adensamento primário, estarem posicionadas em
um equilíbrio instável. Assim sendo, estas continuam a se movimentar até a
estabilização. Num tempo infinito, ela tende a zero.
Na maioria dos solos, a compressão secundária tem menor importância
porque a sua magnitude é inferior a dos outros tipos de recalque, sendo por esta
razão desconsiderada na maioria das análises. Entretanto, em argilas muito
plásticas e solos orgânicos o recalque secundário é significativo e deve ser
incorporado no projeto.
A deformação lenta, quando ocorre nos solos, ocorre em virtude da força
do contato entre os minerais de argila, que se dão pela água adsorvida17. A
tendência é que estes contatos entre as partículas se desfaçam ao longo do
tempo, descarregando as forças para o contato vizinho, com pequenos

17

Água adsorvida – moléculas de água atraídas eletricamente na superfície do solo, como
filmes presos a ela.
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deslocamentos (PINTO, 2000). A Figura 28 abaixo representa as deformações
do solo em função do logaritmo do tempo, em um ensaio de adensamento.
Figura 28 - Deformações do solo em função do logaritmo do tempo, no ensaio de
adensamento

Fonte: Pinto (2000)

O adensamento secundário de um solo é expresso pelo coeficiente de
adensamento secundário Cαε, que indica a inclinação do trecho retilíneo final da
curva de variação de deformação (PINTO, 2000).
Segundo Teixeira e Godoy (1998), a terceira parcela dos recalques de
uma fundação advém das deformações que continuam ocorrendo nos solos
argilosos muito plásticos e orgânicos (como é o caso da Baixada Santista), após
a dissipação das sobre pressões neutras.
A experiência, através de ensaios e medições de recalque, mostra que
eles evoluem lenta e linearmente com o logaritmo do tempo, calculados pela
equação (IX) a seguir.

= Cα * H * log ts / tp

(IX)

Sendo:
Cα: índice de compressão secundária
ts: período de tempo de interesse
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tp: tempo de ocorrência do recalque primário
Segundo Futai (2010), o comportamento da obra previsto pela teoria do
adensamento unidimensional pode ser modificado por vários fatores, como as
lentes de areia, heterogeneidade do solo, efeitos tridimensionais, fluxo lateral e
principalmente o adensamento secundário. Esse último pode ser tão ou mais
importante que o adensamento primário.
Segundo Martins (2005, apud ALMEIDA e MARQUES, 2010), as
deformações que ocorrem principalmente ao fim do adensamento primário, mas
não podem ser atribuídas à dissipação dos excessos de poropressão, dá-se o
nome de adensamento secundário. Existem duas hipóteses do comportamento
de compressão dos solos. A primeira, tradicional, considera que somente ao final
do adensamento primário é que ocorre o secundário; a segunda considera que
a resistência à compressão da argila é função da viscosidade, ou seja, da
velocidade de deformação vertical e da temperatura.
Baseado em evidências de laboratório, Martins (2005, ALMEIDA e
MARQUES, 2010) propõe que o recalque máximo por adensamento secundário
é aquele correspondente à variação de deformação vertical da condição de fim
do adensamento primário (OCR=1), para a reta OCR=1,5, para uma dada tensão
efetiva atuante na argila mole, conforme Figura 29.

Figura 29 - Construção da linha de fim do adensamento secundário

Fonte: Martins (2005, apud ALMEIDA e MARQUES, 2010)


A linha de fim do adensamento secundário pode ser obtida em laboratório
no gráfico (e) x (’v), gerando um OCR=1,5, a partir da linha de 24 horas. Essa

50

linha deve ser tomada como referência para cálculo de recalque por
adensamento. Dessa análise, apresenta-se a dedução da estimativa de recalque
por adensamento secundário (equação X), por Martins (2005, apud ALMEIDA e
MARQUES, 2010).

(X)

2.3.3 Recalques admissíveis
Os danos causados por movimentos de fundações são agrupados em três
categorias principais (TEIXEIRA e GODOY, 1998).
Os valores abaixo se aplicam apenas a estruturas de concreto armado.
Não devem ser aplicados a prédios em alvenaria estrutural, onde os critérios são
mais rigorosos.
 Danos arquitetônicos ou aparência visual da construção: são visíveis ao
observador comum e causam algum tipo de desconforto, como trincas em
paredes, recalques de piso, desaprumo de edifícios, etc.
 Danos à funcionalidade ou ao uso da construção: o desaprumo de um
edifício pode causar problemas de desgaste excessivo de elevadores e
inverter declividades de pisos e tubulações. Recalques totais excessivos
podem inverter ou mesmo romper tubulações, prejudicar o acesso, etc.
 Danos estruturais: são causados à própria estrutura e podem
comprometer sua estabilidade.
Para Milititsky, Consoli e Schnaid (2015), o conhecimento da dimensão
dos recalques admissíveis é importante em duas situações. A primeira delas
ocorre durante a etapa de análise e projeto de fundações, quando é feita a
estimativa de recalque e é preciso tomar a decisão relativa à adequação dos
resultados obtidos com o comportamento desejado da estrutura. A segunda
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ocorre durante o controle de recalques durante a construção, quando se define
o limite a partir do qual se considera problemática a segurança ou desempenho
da estrutura.
O estabelecimento de recalques admissíveis tem valor para indicar aos
envolvidos com o empreendimento, níveis adequados ou ordem de grandeza de
valores nos quais os problemas usualmente ocorrem. Pelo fato de impor
distorções às estruturas, podendo lhe causar danos, é necessário quantificar os
recalques admissíveis de ponto de vista estrutural.
Segundo Cintra, Aoki e Albiero (2011), além do recalque total, existe
também o recalque diferencial entre sapatas. Na hipótese do solo ter
características homogêneas, as sapatas terem as mesmas dimensões e receber
as mesmas cargas, os recalques seriam uniformes. Entretanto, a variabilidade
desses fatores provoca os recalques diferenciais.
Segundo Iwamoto (2000), o recalque absoluto é o deslocamento vertical
abaixo de um elemento de fundação. A diferença entre os recalques absolutos
de dois elementos de fundação é o recalque diferencial. Pelo fato de impor
distorções às estruturas, podendo lhe causar danos, é necessário quantificar os
recalques admissíveis do ponto de vista estrutural.
De forma resumida, Bjerrum (1967, apud NIYAMA, 2015) apresenta a
figura a seguir com as consequências de recalques diferenciais específicos entre
sapatas isoladas para a estrutura.
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Figura 30 – Comportamento de estruturas sob recalques diferenciais específicos

Fonte: Bjerrum (1967, apud NIYAMA, 2015)

Recalques totais elevados, quando ocorrem na mesma ordem de
grandeza em todas as partes da fundação (em função da semelhança das
variáveis como solo, dimensão das sapatas e carga aplicada), podem ser
tolerados pela estrutura. Porém, na prática, os recalques diferenciais maiores
ocorrem quanto maiores são os recalques absolutos (CINTRA; AOKI; ALBIERO,
2011).
Segundo Teixeira e Godoy (1998), teoricamente, uma estrutura que
sofresse recalques uniformes não sofreria danos, mesmo para valores totais
elevados. Na prática, no entanto, essa uniformidade não acontece. Ao contrário,
eles são sempre diferenciais decorrentes de algum tipo de excentricidade de
cargas, ou heterogeneidade do solo. A limitação do recalque total é uma das
maneiras de limitar o recalque diferencial.
Para estruturas usuais de aço e concreto, Burland et al. (1977, apud
CINTRA; AOKI; ALBIERO, 2011), consideram aceitáveis como valores limites,
em casos rotineiros, as seguintes recomendações de Skempton-MacDonald,
para valores de recalques diferenciais e de recalques totais limite:
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 Areias: δ18 máx. = 25 mm
ρ19 máx. = 40 mm para sapatas isoladas
ρ máx. = 40 a 65 mm para radier
 Argilas: δ máx. = 40 mm
ρ máx. = 65 mm para sapatas isoladas
ρ máx. = 65 a 100 mm para radier
Os valores apresentados acima não se aplicam aos prédios de alvenaria
estrutural, para os quais os critérios são mais rigorosos. Pode-se notar que os
critérios de recalque nas argilas são menos rigorosos do que na areia. Supõe-se
que isso decorra do fato dos solos argilosos sofrerem deformações mais lentas
que na areia, permitindo que a superestrutura absorver melhor as novas cargas
impostas.
No capítulo de Estudo de Caso, serão apresentados os recalques
diferenciais verificados no Edifício Alfa e as consequências possíveis do ponto
de vista estrutural.

2.3.4 Efeito dos recalques de fundação na estrutura
Segundo Milititsky, Consoli e Schnaid (2015), a manifestação patológica
com origem nos movimentos nas fundações é o aparecimento de trincas e
fissuras nos elementos estruturais. Toda vez que a resistência dos componentes
estruturais é superada pelas tensões geradas por movimentação das fundações,
ocorre a formação de trincas e fissuras.
Quando ocorrem recalques não uniformes, isto é, recalques diferenciais
para a construção como um todo, observa-se o aparecimento de esforços
adicionais na estrutura, por vezes comprometedores à sua própria estabilidade.
Tais recalques, quando inadmissíveis, evidenciam-se pelo desnivelamento de
pisos, fissuras nas alvenarias e desaprumos da construção (SOUZA e REIS,
2008).
De acordo com Thomaz (1989), de maneira geral, as fissuras provocadas
por recalques diferenciais são inclinadas e se confundem com aquelas

18
19

δ – Recalque diferencial entre duas sapatas
ρ – Recalque total da sapata ou radier
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provocadas por deflexão dos componentes estruturais, embora se apresentem
“deitadas” no sentido do ponto onde ocorreu o maior recalque. Outra
característica é a presença de esmagamentos localizados, em forma de
escamas, dando indícios de tensões de cisalhamento que as provocaram.
As figuras a seguir mostram as configurações típicas de trincas e fissuras
causadas por recalques de fundação, extraídas de Thomaz (1989). Na Figura
31, o trecho mais carregado apresenta maior recalque, dando origem às trincas
de cisalhamento na parede.

Figura 31 – Trincas típicas em fundação contínua solicitada por carregamentos
desbalanceados

Fonte: Thomaz (1989)

A Figura 32 apresenta também uma fundação contínua solicitada por
carregamentos desbalanceados, mas as cargas das extremidades são maiores
que as cargas no centro da fundação. Nesse caso, sob as aberturas, surgem as
trincas de flexão.
Figura 32 – Trincas típicas de flexão em fundação contínua solicitada por
carregamentos desbalanceados

Fonte: Thomaz (1989)
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Na Figura 33, o edifício menor sofre um recalque diferenciado por
influência da construção do edifício maior. Conforme será apesentado nas
próximas seções, existem comportamentos típicos de inclinação em função da
interferência do bulbo de tensões entre edificações, conforme o período em que
foram construídos.
Figura 33 – Trincas típicas de recalque diferenciado por interferência no bulbo de
tensões

Fonte: Thomaz (1989)

A Figura 34 apresenta um recalque diferenciado por rebaixamento do
lençol freático. Nesse caso, pode ocorrer a construção de um edifício à esquerda
do representado na figura, cuja escavação rebaixa o nível d’água, reduzindo a
pressão neutra em um trecho do terreno, aumentando a tensão efetiva no solo,
ocasionando essa configuração de recalque.
Figura 34 – Trincas típicas por recalque diferenciado por rebaixamento do lençol freático

Fonte: Thomaz (1989)
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Na Figura 35, são representadas trincas inclinadas na direção do pilar que
sofreu maior recalque.

Figura 35 – Trincas típicas por recalque diferenciado entre pilares

Fonte: Thomaz (1989)

As trincas e fissuras apresentadas anteriormente não puderam ser
verificadas no Edifício Alfa, objeto deste trabalho, em virtude do mesmo ter
sofrido uma intervenção na fachada, em período anterior às vistorias no
empreendimento.

Tampouco

foram

identificadas

fissuras

internas

nos

apartamentos, visto que a maioria deles também foi reformada, alterando as
características.
Durante as entrevistas com os moradores e vistoria nas unidades, foram
reveladas as consequências padrão de comportamento dos edifícios inclinados
da Orla de Santos. São elas: a troca da cabina do elevador por outra menor, por
desaprumo do poço; nova execução de contrapiso, para corrigir os desníveis de
laje; substituição de janelas, por problema de abertura por inclinação das vigas;
reparo e pintura das paredes, para correção das trincas e fissuras; recuperação
da fachada, com aplicação de novo revestimentos de argamassa e cerâmica,
para corrigir as anomalias.
2.3.5 Técnicas para estabilização de recalques e/ou redução dos desaprumos
Segundo Maffei, Gonçalves e Pimenta (2003), para resolver os problemas
de desaprumo das edificações, provocados por recalques diferenciais nas
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camadas de argila mole, existem diversos procedimentos possíveis. Neste
trabalho, estão apresentados alguns destes procedimentos.
2.3.5.1

SANGRIA DE AREIA SOB SAPATAS

Segundo Dias (2010), esta técnica consiste em retirar areia sob as
sapatas do lado menos recalcado, com o intuito de reaprumar do edifício. Para
Maffei, Gonçalves e Pimenta (2003), a sangria será bem sucedida caso a
remoção de material em cada elemento de área seja proporcional ao recalque
que se pretende impor a fim de se induzir um movimento de corpo rígido da
estrutura.
O Edifício Morená localizado na orla de Santos próximo ao canal 3
começou a ser construído em 1965. Durante as obras, a construtora que
realizava o empreendimento foi alertada que recalques diferenciais poderiam
ocorrer, em virtude da construção de um edifício vizinho que ocorreria um tempo
depois. Em 1969, foi iniciada a construção deste edifício vizinho e em 1971, seis
meses após o Edifício Morená ter sido entregue, ocorreu esmagamento de dois
pilares. Para tentar estabilizar seus recalques, foram executadas sangrias em
duas etapas. Na primeira etapa, retirou-se 27.300 kg de areia e na segunda
12.000 kg. Isso foi equivalente a um peso total de material extraído sob as
sapatas de 39,3 tf. (DIAS, 2010).
Como os recalques totais continuaram a ocorrer, as sangrias foram
suspensas. Posteriormente, durante a execução de um novo projeto de
recuperação, foram feitas escavações para verificar a situação das sapatas e
constatou-se a existência de vazios abaixo de todas as sapatas que sofreram
sangria. De acordo com Gerber, et al.(1975, apud DIAS, 2010), imediatamente
os vazios foram preenchidos com concreto e injeção de argamassa. Verificou-se
que o volume de argamassa e concreto utilizados para preencher os vazios, foi
próximo ao volume de areia retirado nas sangrias. Portanto, este método se
mostrou ineficaz na tentativa de reverter o quadro de desaprumo do edifício
estudado.
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2.3.5.2

INJEÇÕES PARA EXPANDIR O SOLO

Segundo Maffei, Gonçalves e Pimenta (2003), foi estudada a técnica de
aplicação de injeções nos solos da Baixada Santista, a fim de provocar uma
redução na velocidade de recalques do prédio.
Como exemplo deste sistema, destaca-se o Palácio de Belas Artes na
cidade do México, construído por volta de 1906, sobre fundação direta. Em 1909
o recalque diferencial entre os lados nordeste e sudoeste alcançou 27,2 cm.
Essa situação levou engenheiros e arquitetos da época a optarem por recuperar
o edifício injetando argamassa no solo mole.
Segundo Santoyo e Shelley (2003), foi introduzido um tubo de 9,0 metros
de comprimento e 2 ½” de diâmetro a 5,0 metros de profundidade, no subsolo
da catedral, por meio de um martelo de 300 kg, para a injeção de argamassa,
com pressões da ordem de 200 kPa. Inicialmente 4.388 m3 de argamassa foram
aplicadas na recuperação do palácio em campanhas sucessivas, durante, 1910,
1912 e 1913. Em 1921, mais 99 m³ de argamassa foi injetado e entre 1924 e
1925 foram aplicadas mais 4.600 m³.
Após início das injeções de argamassa, a velocidade dos recalques foi
diminuindo progressivamente. Para Santoyo e Shelley (2003) o método
apresentou resultados satisfatórios, pois, embora os recalques totais não tenham
sido interrompidos, eles se tornaram uniformes.
2.3.5.3

CARREGAMENTO DO LADO MENOS RECALCADO

Neste método, uma carga é aplicada no lado menos recalcado do edifício,
a fim de que esse lado sofra recalque, igualando-se ao lado oposto. Para Maffei,
Gonçalves e Pimenta (2003), o fato de a argila recalcar e da camada superior de
areia acompanhar esse movimento, não implica que o prédio também o fará.
Para este autor, o método é considerado pouco eficiente.
Como exemplo de utilização deste método, apresenta-se o caso do
Edifício Excelsior, construído ao lado do canal 4 no final da década de 1960, na
Orla Marítima. A edificação tem um formato em “L” e é composta por duas torres
de 18 pavimentos.
Por volta de 1977, o edifício Excelsior tinha um recalque diferencial de
0,94m, segundo laudo do IPT realizado na época (GONÇALVES, 2004, apud
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DIAS, 2010). Isso fez com que engenheiros da Prefeitura Municipal de Santos
interditassem o edifício em junho do mesmo ano. Tentar estabilizar os recalques
era mais do que necessário. Como primeira tentativa, foi colocada uma
sobrecarga temporária de 20.000 kN do lado menos recalcado do edifício, não
apresentando a eficácia esperada.
2.3.5.4

REFORÇO DE FUNDAÇÃO UTILIZANDO ESTACAS PROFUNDAS

Segundo Maffei, Gonçalves e Pimenta (2003), ao estudar as soluções
possíveis de estabilização de recalques do Edifício Núncio Malzoni, tais como
sangria, carregamento do lado menos recalcado do prédio e injeções para
expansão do solo, estas não poderiam ser garantidas sem que houvesse
interferência com os empreendimentos vizinhos. A partir desta análise, os
autores conceberam a solução de substituição das fundações rasas por
fundação com estacas profundas.
Foi desenvolvido um projeto de reaprumo do Edifício Núncio Malzoni pelo
escritório de Maffei Engenharia (MAFFEI et al., 2001, apud MAFFEI;
GONÇALVES; PIMENTA, 2003), que tinha como premissa a transferência das
cargas do edifício para novas fundações, devolvendo-o ao prumo. Para este
projeto, foram executadas 16 estacas escavadas de cada lado do edifício com
uma profundidade média de 55 m e diâmetros variando de 1,0 m a 1,40 m. As
estacas começaram a ser executadas pelo lado menos recalcado do edifício.
Em uma segunda etapa, foram executadas sete vigas, com cerca de 4,5
m de altura para receber os esforços dos pilares e transmiti-los às novas
fundações; e vigas secundárias, longitudinais, foram executadas após o termino
das principais.
A última etapa foi o processo de reaprumo do edifício. Para este processo,
foram utilizados 14 macacos hidráulicos acionados por seis bombas, instalados
entre as vigas de transição e os novos blocos de fundação.
As figuras a seguir mostram o Bloco A do Edifício Núncio Malzoni, onde
foi realizada a obra de reaprumo, antes e depois de realizada.
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Figura 36 - Bloco A – antes do reaprumo Figura 37 - Bloco A - depois do reaprumo

Bloco A

Bloco B

Fonte: Dias (2010)

2.3.5.5

Fonte: Dias (2010)

DEFORMAÇÕES CONTROLADAS ATRAVÉS DE EXTRAÇÃO DE
SOLO MOLE

Segundo Dias (2010), o método de deformações através de extração de
solo mole consiste em provocar deformações controladas no edifício e como
consequência, seu reaprumo através da extração da argila do lado menos
recalcado, concomitante à injeção de argamassa à medida que o trado inserido
para a remoção da argila é retirado.
Para Falconi et al. (2003), para retirada da argila marinha abaixo das
sapatas e até a camada inferior de areia (Figura 38), seria utilizado um trado,
introduzido no terreno até a cota desejada. A partir da última cota, o trado seria
retirado, ao mesmo tempo em que ocorreria a injeção de argamassa, sem
pressão, para evitar a presença de vazios nesta camada de areia.
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Figura 38 - Esquema ilustrativo da extração de argila marinha abaixo das sapatas

Fonte: Falconi et al. (2003)

Um exemplo bem sucedido da extração de solo mole para estabilização
de recalques é a Torre de Pisa que começou a ser construída em 1173 sendo
finalizada somente em 1370. Segundo Burland, Jamiolkowski e Viggiani (2003),
durante sua construção, verificou-se que a torre começou a inclinar para o lado
Sul. A primeira tentativa de compensar essa inclinação foi a mudança na
espessura das pedras que compunham a torre e na posição do sino.
Em 1838, tentou-se retirar solo de cima das sapatas do lado mais
recalcado, sendo executados buracos de aproximadamente 3,0 m de largura,
denominados de “catino” (Figura 39).
Figura 39 - Detalhe do Catino

Fonte: Jamiolkowski (2000, apud DIAS, 2010)
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Como o fundo do catino foi executado abaixo do nível d’ água, foi preciso
drenar a água constantemente, o que contribuiu ainda mais para a evolução dos
recalques. Em 1935 a drenagem foi suspensa.
Em 1965, foram instalados quinze pinos do lado mais inclinado da Torre,
utilizados como referência de monitoramento dos recalques. Em 1990, decidiuse como solução temporária, instalar contrapesos na base da face norte da torre,
fixando-a com cabos de aço protendido. O contrapeso permaneceu na torre de
maio de 1993 a janeiro de 1994. Segundo Dias (2010), embora essa intervenção
tenha sido a primeira a apresentar resultados positivos, devido ao aspecto visual
decidiu-se retirar os contrapesos e substituí-los por 10 âncoras profundas,
conforme apresentado na Figura 40.

Figura 40 – Esquema de fixação com âncoras

Fonte: Jamiolkowski (2000, apud DIAS, 2010)

Entre 1997 e 2001 foi feito um trabalho especial de recuperação na torre.
A solução encontrada por uma comissão de especialistas foi retirar
gradativamente solo sob a fundação da torre, iniciando o processo de
recuperação pelo lado menos recalcado.
Em 1999, após escavações preliminares, houve uma redução do desaprumo na
ordem de 1,3 cm. Segundo Burland, Jamiolkowski e Viggiani (2003), após os
resultados encorajadores obtidos, deu-se continuidade ao processo de
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escavação. Segundo Burland, Jamiolkowski e Viggiani (2009), entre dezembro
de 1999 e janeiro de 2000, 41 furos de extração foram instalados ao norte da
torre, em um espaçamento de 0,5 m com um trado dedicado em cada furo,
atingido uma redução de desaprumo na ordem de 16 cm.
2.3.6 Resultados práticos para os novos edifícios
Segundo o IPT20 (1965, apud Teixeira, 1994), foi promovida uma série de
palestras para avaliar os problemas das fundações em Santos, tendo como
resultado dois documentos intitulados “Para uma Orientação ao Projeto de
Estrutura de Fundação de Obras na Baixada Santista” e “Recomendações à
Prefeitura Municipal de Santos”, cujos principais tópicos são apresentados
abaixo:
 Edifícios com fundação direta rasa foram obrigados a produzir um
cálculo de recalque estimado e a comprovação do seu efeito para
o edifício;
 O contorno externo do edifício, em projeção horizontal, devia ter
forma perfeitamente regular, retangular ou quadrada;
 Em elevação, sem blocos em alturas diferentes, exceto os da casa
de máquinas e caixa d’água superior;
 Limitação da relação entre lado menor da projeção horizontal da
construção e sua altura, na proporção de 1:5;
 A pressão no topo da camada da argila inferior a 1 kgf/cm²;
 Distância mínima entre dois prédios vizinhos, superior ao dobro do
recuo lateral.
 Construção do piso do térreo elevado, para compensar eventuais
recalques no futuro;
A seguir, é apresentada uma lista de comportamento padrão nos edifícios
já construídos na Orla de Santos, conforme documento do IPT:
 Desnivelamento dos pisos dos pavimentos, com inversão dos
caimentos dos ralos, sendo necessária a correção dessa
anomalia;
20

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do estado de São Paulo
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 Desaprumo dos poços de elevador, sendo necessária a troca das
guias e substituição, em alguns casos, da cabine de elevador;
 Aumento de fissuras nas paredes de alvenaria e nos
revestimentos, se estendendo até o 2º ou 3º pavimento dos
edifícios;
 Deformação de paredes de alvenaria, caixilhos de janela e
batentes de porta;
 Redistribuição de cargas entre os pilares, devido à rigidez da
estrutura, gerando sobrecarga de tensões nos pilares periféricos,
com a consequente ruptura por compressão da base de alguns
pilares.
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CAPÍTULO 3 – SOLOS MOLES DA BAIXADA SANTISTA
3.1

Introdução
Segundo Gonçalves (2012), definem-se solos moles como sedimentares

com baixa resistência à penetração (SPT21 inferior a 5 golpes), em que a fração
argila imprime características de solo coesivo e compressível. São, em geral,
argilas moles ou areias argilosas fofas de deposição recente (formadas durante
o Quaternário22).
São formados por deposição de sedimentos nas planícies de inundação
ou várzea de rios. Nas partes mais baixas da planície (pobremente drenada)
ocorre a decantação de sedimentos mais finos (argilas e siltes), podendo haver
estratificações e intercalações com areias finas.
Os solos moles também são formados por processo de deposição de
sedimentos em ambientes marinhos. Segundo Suguio e Martim (1978), a
planície de Santos tem uma extensão de 40 km, com largura máxima de 15 km,
limitada pela Serra de Mongaguá no extremo Sul e pela parte rochosa da Ilha de
Santo Amaro na extremidade Norte.
Para Suguio e Martim (1978), basicamente dois episódios de ingressão
do mar rumo ao continente, um no Pleistoceno23 e outro no Holoceno24, deram
origem a diferentes tipos de sedimentos, com propriedades de engenharia
distintas.
O primeiro episódio, a Transgressão Cananéia, no Pleistoceno, que
ocorreu há mais de 100.000 anos, é um misto de sedimentos continental e
marinho. O sedimento argiloso, chamado de Argilas Transicionais, compõe a sua
base. Segundo Vargas (1994), as Argilas Transicionais correspondem às
camadas atuais de maior consistência. O outro sedimento, esse arenoso, é
conhecido como Areias Transgressivas, que compõe o topo dessa camada de
sedimentos. Devido à última glaciação, há 17.000 anos, com o nível do mar
baixando entre 110 e 130 metros houve um intenso processo erosivo e forte

21

SPT – Standard Penetration Test – Ensaio de Sondagem de Simples Reconhecimento,
conforme ABNT NBR 6484:2001.
22
Quaternário - Período geológico na Era Cenozoica
23
Pleistoceno – Período geológico do Quaternário, na Era Cenozoica, marcado por Intensas
variações climáticas, com períodos glaciais (muito frios) e Interglaciais (quentes).
24
Holoceno - Período geológico do Quaternário, na Era Cenozoica, marcado por intensas
variações climáticas, com períodos glaciais (muito frios) e Interglaciais (quentes)
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sobreadensamento dos sedimentos argilosos. Segundo Suguio e Martim (1978),
por ocasião da transgressão Cananéia, o mar atingiu o sopé da serra do mar.
Durante esta transgressão, foram depositados sedimentos constituídos
inicialmente por argilas transicionais e depois areias transgressivas por sobre
uma formação continental. Ainda segundo os autores, na evolução do processo
regressivo-transgressivo, ocorreu o rebaixamento do nível relativo médio do mar.
O segundo episódio de ingressão do mar rumo ao continente foi a
Transgressão Santos, ocorrida no período Holoceno, por sedimentação em
lagunas e baías. Conhecidos como Sedimentos Flúvio-Lagunares e de Baías,
foram formados pelo retrabalhamento das areias e argilas da formação
sedimentar Cananéia, além de sedimentação de águas paradas. Segundo
Vargas (1994), as argilas originadas nesse período correspondem às atuais
moles a muito moles.
Segundo Suguio e Martin (1978), por ocasião da Transgressão Santos, o
mar transgrediu em direção ao continente, penetrando prioritariamente pelos
canais de drenagem formados no período regressivo da Transgressão
Cananéia. Esse avanço marinho provocou a deposição de sedimentos arenosos
e areno-argilosos nos canais, baías e lagunas, pelo rearranjo dos sedimentos
pré-existentes e os sedimentos carreados pelo avanço do nível do mar.
Um modelo geológico foi proposto por Suguio e Martin (1978), para
explicar a formação das planícies Quartenárias do Estado de São Paulo. As
flutuações relativas ao nível do mar foram apontadas como a causa principal da
formação de depósitos sedimentares. A evolução dessas planícies foi dividida
em 5 Estágios:
1º Estágio: durante o máximo do período da Transgressão Cananéia
(120.000 anos AP25), o mar atingiu o pé da Serra do mar e formaram-se os
sedimentos Argilo-arenosos transicionais e as areias marinhas transgressivas.
2º Estágio: iniciou-se o processo de regressão e com isso cordões de
areias regressivas foram depositados sobre os sedimentos transgressivos,
retrabalhados pela ação do vento.

25

AP – em arqueologia, esse termo significa antes do presente, tendo como base o ano de
1950. Quando for utilizado, sua referência é sempre antes desse ano.
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3º Estágio: durante esse período (18.000 anos AP), o nível do mar foi 110
metros abaixo do atual, provocando a erosão dos sedimentos superficiais da
Formação Cananéia, formando vales profundos. Com os cordões de praia, a
superfície original da Formação Cananéia ficou preservada entre vales.
4º Estágio: com o período Transgressão Santos (6.000 a 7.000 anos AP),
o nível do mar subiu rapidamente, invadindo as zonas rebaixadas pela erosão,
criando um longo sistema de lagunas, onde os sedimentos Argilo-arenosos
foram depositados. Em paralelo, as partes mais altas da Formação Cananéia
sofreram erosão pela ação do mar, com as areias retrabalhadas, dando origem
aos depósitos marinhos holocênicos arenosos.
5º Estágio: o mar retornou ao seu nível original, formando cordões
litorâneos de regressão. As oscilações do nível marinho durante a parte final da
última transgressão puderam originar várias gerações de cordões litorâneos.
A Figura 41 apresenta o modelo geológico da formação das planícies
Quartenárias do Estado de São Paulo:
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Figura 41 - Ilustração da formação das planícies Quartenárias do Estado de São Paulo

Fonte: Suguio e Martin (1981, apud MASSAD, 2009)

Segundo Massad (2009), a análise das sondagens da Baixada Santista
permitiram a caracterização dos diversos sedimentos e sua distribuição em
subsuperfície.
A Tabela 4 apresenta a síntese das características estudadas por Massad
(2009).
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Tabela 4 - Características dos sedimentos que ocorrem na Baixada Santista

Holoceno

Pleistoceno

Sedimentos

Características Gerais
Terraços alçados de 6 a 7 m acima no nível do mar (N.M.). Amareladas na superfície
Areias
e marrom escuras a pretas, em profundidade.
Ocorrem entre 20 a 35 m de profundidade, às vezes 15 m, ou menos. Argilas
médias a rijas, com folhas vegetais carbonizadas (Teixeira, 1960, apud Massad,
Argilas Transicionais
2009) e com nódulos de areias quase pura, quando argilosas, ou bolotas de argila,
quando arenosas (Petri e Suguio, 1973, apud Massad 2009)
Terraços de 4 a 5 m acima do nível do mar (N.M.). Não se apresentam impregnadas
Areias
por matéria orgânica. Revelam a ação de dunas
Em regiões de calmaria - Deposição em águas calmas de lagunas e baías. Camadas
mais ou menos homogêneas e uniformes de argilas muito moles a moles.
Argilas de SFL
Em regiões conturbadas - Deposição pelo retrabalhamento dos sedimentos
pleistocênicos ou sob a influência de rios. Acentuada heterogeneidade,
disposição mais ou menos caótica de argilas muito moles a moles.
Sedimentadas sobre SFL. Alternâncias, de forma caótica, de argilas arenosas e
Argilas de Mangue
areias argilosas.

Fonte: Adaptado de Massad (2009)

De forma resumida, as argilas podem ser classificadas como (Massad,
2009):
 ATs (argilas transicionais), um misto de solos continentais e marinhos,
depositados durante o período Pleistoceno.
 Argilas de SFL (sedimentos flúvio-lagunares), sedimentos depositados no
período Holoceno.
 Argilas de mangue, de deposição recente, no período Holoceno.

3.2

Perfil geotécnico da cidade de Santos
Sondagens de simples reconhecimento, realizadas ao longo de anos,

permitiram identificar o perfil da cidade de Santos e suas camadas
correspondentes.
Segundo Teixeira (2003), na orla praiana de Santos, o subsolo é formado
por sedimentos quaternários alternados de areias e argilas, sobrepostas a um
embasamento gnáissico26 e granítico27. Possui camadas de areias e argilas, com
espessuras variáveis de 6 a 12 metros. Em algumas áreas, pode ser observada
uma segunda camada de argila, com profundidades de argila entre 30 a 45
metros, conforme apresentado na Figura 42.
26
27

Gnaisse – Rocha de origem Metamórfica.
Granito – Rocha de origem Ígnea ou Magmática.
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Figura 42 - Perfil geotécnico sintético da orla praiana

Fonte: Teixeira (1994)

Segundo Dias (2010), com frequência, sob pequena camada de aterro,
são encontradas areias medianamente compactas com uma espessura que
varia entre 6 metros e 20 metros. A predominância dessa camada de areia ocorre
com espessura entre 9 a 15 metros, com SPT variando entre 9 e 30.
Imediatamente abaixo, encontra-se uma camada de argila muito mole.
Segundo Massad (1985, apud DIAS, 2010), essa camada foi classificada como
Argilas de SFL, com profundidades que variam de 10 a 30 metros, com valores
de SPT entre 0 e 4.
Abaixo de uma profundidade de 20 a 25 metros, são encontradas argilas
de consistência média a rija, com SPT superior a 5 golpes, denominadas por
Massad (1985, apud DIAS, 2010) Argilas Transicionais (A.T.).
Ainda segundo o autor, abaixo dessa camada de argila, podem ser
encontradas outras, constituídas de areia compacta e sedimentos continentais.
Abaixo dessas camadas, em profundidades a partir de 50 metros (podendo variar
conforme a área estudada), estão os solos residuais. Nas margens e fundos de
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canais da rede de drenagem, estão os mangues, cujos sedimentos são mais
recentes, caracterizados como lama, e apresentam SPT igual a zero.
A Tabela 5, elaborada por Massad (2003, apud DIAS, 2010), apresenta
uma síntese das propriedades geotécnicas das argilas da Baixada Santista. Os
dados foram obtidos através de ensaios de Cone (CPTU)28 e SPT-T29. Na coluna
de SFL são mostradas as propriedades dos Sedimentos Flúvio- Lagunares, cujo
SPT fica entre 0 e 4, que ocorrem no subsolo do Edifício Alfa.

Tabela 5 - Síntese das diferenças das propriedades das argilas marinhas da Baixada
Santista

Fonte: Massad (2003)

28
Cone Penetration Test – sistema de Investigação do solo com a cravação de um cone, para
registro das resistências de ponta do solo.
29
Sondagem de Simples Reconhecimento, com a utilização da medida de torque, para avaliar
a aderência entre o amostrador e o solo.

72
CAPÍTULO 4 – RECALQUES E DESAPRUMOS EM EDIFÍCIOS DA ORLA
MARÍTIMA

4.1

Monitoramento de recalques
Segundo Campos (2003), desde a década de 1950, os edifícios de Santos

apoiados sobre fundações rasas são monitorados. No caso da orla marítima, em
virtude das características de compressibilidade dos sedimentos Quaternários
presentes no subsolo, já eram esperados grandes recalques, contrariando a
decisão pela utilização de fundações rasas. O problema se agravou com o
crescimento da cidade e a construção de novos edifícios próximos aos já
existentes. Passou-se então a acompanhar estes recalques, principalmente os
diferenciais, pois provocavam preocupação quanto à estabilidade estrutural.
Para ilustrar o comportamento típico dos edifícios da orla marítima de
Santos, no que se refere aos recalques sofridos, são apresentados casos reais
extraídos do estudo elaborado por Campos (2003).
Para monitoramento destes recalques, foi empregada a técnica de
nivelamento topográfico, com leituras periódicas, a partir de um ponto de
referência fixa, conhecido como “Bench mark”.
Os resultados destas leituras estão apresentados em gráficos, mostrando
a evolução dos recalques da cada ponto instrumentado ao longo do tempo.
4.2

Exemplo de resultados
Os edifícios apesentados por Campos (2003) foram denominados pela

autora como A, B e C. Os três edifícios foram construídos em estrutura de
concreto armado convencional, apoiados sobre sapatas, interligadas por vigas
de concreto, utilizadas para aumentar a rigidez da estrutura. Em todas as figuras,
os pontos de controle são representados pela sigla PR30.
O Edifício A foi construído no final da década de 1980, com nove
pavimentos tipo e um destinado ao estacionamento, localizado a 2 km da praia.
O monitoramento ocorreu entre 1997 e 2003. A seguir é apresentada a planta do
Edifício A (Figura 43) e seu gráfico de monitoramento de recalques (Figura 44).

30

PR – Pinos de Recalque

73
Figura 43 - Planta do Edifício A

Fonte: Campos (2003)
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Figura 44 - Curvas de recalque - Edifício A

Fonte: Campos (2003)

Segundo Campos (2003), a partir da análise dos dados obtidos, podemse observar os maiores recalques obtidos nos pilares da lateral direita do edifício.
Além disso, os efeitos de abertura de fissuras e trincas eram visíveis nas
alvenarias. Como essa face está a cerca de 6 metros de uma edificação vizinha,
construída posteriormente, fica evidenciada a influência dessa construção nos
recalques diferenciais observados no Edifício A.
O Edifício B foi construído na década de 1960, com dezoito pavimentos,
sendo um destinado ao estacionamento, localizado a 1 km da praia. O
monitoramento ocorreu entre 2000 e 2003. A seguir é apresentada a planta do
Edifício B (Figura 45) e seu gráfico de monitoramento de recalques (Figura 46).
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Figura 45 - Planta do Edifício B

Fonte: Campos (2003)

Figura 46 - Curvas de recalque - Edifício B

Fonte: Campos (2003)
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Segundo Campos (2003), ao analisar os dados obtidos, não foi possível
constatar a influência nos recalques diferenciais das alterações das condições
de vizinhança. Tampouco foram observadas manifestações patológicas em
elementos estruturais ou alvenaria desse edifício, durante o período analisado.
O Edifício C também foi construído na década de 1960, possui onze
pavimentos e está localizado na avenida da orla. O monitoramento ocorreu entre
1998 e 2003. A seguir é apresentada a planta do Edifício C (Figura 47) e seu
gráfico de monitoramento de recalques (Figura 48).
Figura 47 - Planta do Edifício C

Fonte: Campos (2003)
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Figura 48 - Curvas de recalque - Edifício C

Fonte: Campos (2003)

Segundo Campos (2003), a velocidade dos recalques desse edifício foi
uniforme durante o período analisado. E apesar do seu desaprumo visível, que
indica a ocorrência de recalques diferenciais, ele se comporta praticamente
como um corpo rígido em movimento descendente.
Considerando todos os dados apresentados para os edifícios A, B e C,
verificou-se que as velocidades de recalque são elevadas, tem variação
significativa entre os pontos medidos e permanecem constantes ao longo do
tempo. A Figura 49 apresenta os valores de velocidade de recalque observados.
Figura 49 – Velocidades de recalque

Fonte: Campos (2003)
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A análise comparativa entre o comportamento dos três edifícios
analisados indica que os recalques se desenvolvem com maior velocidade,
quanto mais próximos da orla. Campos (2003) sugere (ainda que em um
universo restrito) que tal fato poderia ser justificado pela existência de uma
camada de argila marinha compressível de maior espessura nessa região.
Entretanto, Campos (2003) adverte sobre medidas de recalque realizadas
em vários edifícios na avenida da praia, cuja velocidade de recalques foi menor
que a encontrada em outros edifícios, apoiados sobre camadas de argila marinha
menos espessas. Esse fato evidencia que existem outros fatores que influenciam
no comportamento das estruturas.
4.3

Causas de desaprumo
Segundo Teixeira (1994), as causas mais frequentes para os desaprumos

dos edifícios da orla de Santos são as apresentadas abaixo:
 Construção simultânea de edifícios vizinhos, gerando interferência
do bulbo de tensões;
 Construção de edifícios novos com uma distância de 4 a 10 metros
de outro mais antigo, gerando sobreadensamento de parte do
terreno do vizinho mais novo;
 Forma da área carregada. Os edifícios com formato semelhante à
letra “T” ou “L” apresentam recalques diferenciais mais acentuados
e seu comportamento é considerado mais problemático;
Segundo Massad (2009), a análise do comportamento dos recalques
diferenciais dos edifícios é sempre prejudicada pela presença de vigas de
travamento entre as sapatas, o que provoca dúvidas sobre o comportamento da
fundação e a influência dos edifícios vizinhos, construídos durante as medições
de recalque realizadas no estudo dos edifícios.
Segundo Reis (2000), alguns fatores influenciam significativamente o
desempenho das edificações com fundações em solos moles, como rigidez da
estrutura, prédios vizinhos e etapas construtivas da superestrutura.
Antoniazzi (2011) acrescenta, além dos fatores apresentados por Reis
(2000), a influência da forma em planta da edificação e o número de pavimentos.
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Nas seções a seguir, são apresentados alguns dos principais fatores de
influência no desempenho das edificações, em termos de recalques diferenciais.
4.3.1 Edificações vizinhas
Segundo Teixeira (1994), com o aumento da construção de edifícios
contíguos e próximos, iniciou-se um processo de polêmicas judiciais, em virtude
dos recalques mútuos e consequentes desaprumos. A seguir, são apresentados
quatro casos diferentes de condições de desaprumo, em função da relatividade
do tempo de construção.
Segundo Costa Nunes (1956, apud ANTONIAZZI, 2011), foram
verificados quatro tipos de comportamento de desaprumo, de acordo com a
época da construção, considerando prédios parecidos.
Tipo 1: Prédios vizinhos construídos simultaneamente. Segundo
Antoniazzi (2011), ocorre uma superposição de tensões na região entre os
prédios, induzidas pelos carregamentos. Com a concentração de tensões gerada
nesta região, maiores recalques são produzidos, induzindo o desaprumo dos
prédios em sentidos opostos (Figura 50).
Figura 50 - Efeito de construções vizinhas - carregamento simultâneo

Fonte: Niyama (2015)

Tipo 2: prédios vizinhos construídos em tempos diferentes. Segundo
Antoniazzi (2011), o prédio construído primeiro provoca um pré-adensamento
sob sua base. O prédio construído bastante tempo depois gera um acréscimo de
tensões que, superpostas às tensões devidas ao prédio existente, produzem um
aumento de recalques. Tendo sido construído o segundo prédio sobre um solo
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pré-adensado, os recalques do lado oposto ao vizinho serão maiores que
àqueles produzidos do lado adjacente, de modo que o desaprumo dos prédios
ocorrerá no mesmo sentido (Figura 51).
Figura 51 - Efeito de construções vizinhas - carregamentos não simultâneos

Fonte: Niyama (2015)

Tipo 3: novo prédio construído entre dois já existentes. Segundo
Antoniazzi (2011), o novo prédio construído provoca o acréscimo de tensões no
solo,

induzindo

recalques

nas

fundações

dos

prédios

existentes,

consequentemente o desaprumo em sentidos opostos. Entretanto, o prédio C,
construído posteriormente sobre um solo pré-adensado, sofrerá um recalque
menos intenso, tendo a tendência de não sofrer desaprumo (Figura 52).
Figura 52 - Efeito de construções vizinhas – prédio construído entre dois pré-existentes

Fonte: Niyama (2015)
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Tipo 4: construção de dois novos prédios vizinhos a um já existente.
Segundo Antoniazzi (2011), o primeiro prédio construído já provocou um préadensamento do solo. Quando os novos prédios são construídos, sofrem um
desaprumo em sentidos opostos, ondo o solo estará menos adensado e por isso,
menos resistente (Figura 53).
Figura 53 – Efeito de construções vizinhas – dois prédios construídos ao lado de um já
existente - A

Fonte: Niyama (2015)

4.3.2 Rigidez relativa solo-estrutura
Segundo Gusmão (1994), o desempenho da fundação é governado pela
interação entre a superestrutura, a infraestrutura e o terreno da fundação. O
desempenho de uma edificação depende da interação destas três partes, em um
mecanismo denominado interação solo-estrutura, conforme Figura 54.
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Figura 54 - Partes constituintes de uma edificação

Fonte: Gusmão (1994)

Segundo Iwamoto (2000), a interação solo-estrutura é o comportamento
entre a superestrutura e a infraestrutura das edificações. Uma das inúmeras
vantagens em se estudar esse fenômeno é a possibilidade de estimar os efeitos
da distribuição de esforços nos elementos estruturais, a forma e a intensidade
dos recalques diferenciais, tornando os projetos mais eficientes e confiáveis.
A condução de uma análise mais ajustada à realidade física,
considerando a deformabilidade do solo, tem sido efetuada apenas em
escritórios de alto nível e, mesmo nestes casos, as investigações são feitas
apenas para os casos julgados especiais. Este tipo de análise recebe o nome de
Interação Solo-Estrutura (ISE) e deveria ser realizada mediante a parceria dos
engenheiros de estruturas com os engenheiros de fundações (SOUZA e REIS,
2008).
Segundo Gusmão (1994), um efeito importante decorrente da interação
solo-estrutura é que a solidariedade dos elementos estruturais confere uma
rigidez no conjunto da edificação, restringindo o movimento relativo entre os
apoios, reduzindo os recalques diferenciais.
Segundo Holanda Jr (1998), o solo não apresenta um comportamento
conforme concebido em projeto, quando submetido a um carregamento. Ele
sofre uma deformação, que altera o fluxo de cargas da estrutura, podendo gerar
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fissurações em vigas e lajes, assim como o esmagamento de pilares. Portanto,
o desempenho estrutural de uma edificação está vinculado a interação entre
seus elementos e o solo.
Segundo Gusmão (1994), uma análise considerando a interação soloestrutura mostra que os recalques diferenciais diminuem com o aumento da
rigidez relativa solo-estrutura. A solidariedade entre os elementos estruturais
confere à estrutura considerável rigidez, restringindo o movimento relativo entre
os apoios, fazendo com que os recalques diferenciais observados sejam
menores que os estimados. Em uma análise convencional, a grandeza dos
recalques independe desta rigidez relativa. Para Velloso e Lopes (2010), uma
rigidez maior da fundação acarretará em recalques mais uniformes. Segundo os
autores, essa rigidez pode ser obtida pela adoção de fundações combinadas e
enrijecidas.
Para Gusmão (1994), a deformada de recalques se torna mais suave com
o aumento da rigidez, com os apoios mais carregados tendendo a recalcar
menos que o previsto, e os apoios menos carregados tendendo a recalcar mais
que o previsto (Figura 55). Segundo Corrêa e Testoni (2016), em edifícios
convencionais, a interação solo-estrutura causa a redistribuição dos esforços
nos elementos estruturais, principalmente nos pilares, e a diminuição dos
recalques diferenciais estimados pela consideração de apoios indeslocáveis.
Figura 55 - Efeito da interação solo-estrutura nos recalques e reações de apoio das
estruturas

Fonte: Gusmão (1994)
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4.3.3 Número de pavimentos
Segundo Antoniazzi (2011), a rigidez da estrutura será maior, quanto mais
alto for o edifício. Goshy (1978, apud IWAMOTO, 2010), observou a influência
maior nos primeiros pavimentos.
Para Gusmão Filho (2002), na prática, nas edificações acima de médio
porte a alto (acima de 8 pavimentos), a rigidez do conjunto solo-estrutura pode
contribuir para redução de 30% a 60%, os recalques e distorções angulares
estimados convencionalmente.
Segundo Velloso e Lopes (2010), a rigidez da estrutura pode contribuir de
forma importante para a rigidez relativa do conjunto fundação, superestrutura e
solo. Essa importância aumenta com o aumento do número de pavimentos.
4.3.4 Forma em planta da edificação
Segundo Antoniazzi (2011), trabalhos de monitoramento de recalque em
diferentes tipos de edificação indicam a influência da forma em planta da
edificação na tendência de uniformização dos recalques. Barata (1986, apud
ANTONIAZZI, 2011) mostra que quanto mais próxima de um quadrado for a
planta de uma edificação, maior será a tendência de uniformização dos
recalques diferenciais.
Holanda Jr (1998) avaliou os efeitos da planta baixa dos edifícios nos
recalques das estruturas. O resultado foi uma redução no recalque diferencial
quando a forma é quadrada.
Para Teixeira (1994), entre outras causas de desaprumo das edificações,
consequência dos recalques diferenciais, está a forma da área carregada da
estrutura em “L” e “T”, ou seja, diferente de uma forma quadrada.
Após verificação dos efeitos da interação solo-estrutura, a próxima seção
irá apresentar os efeitos dos desaprumos na estabilidade global da estrutura.
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4.4
Efeito de 2º ordem para estabilidade da estrutura – o que diz a NBR
6118:2014
4.4.1 Introdução
Segundo a NBR 6118: (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2014), os efeitos de 1ª ordem são os deslocamentos e esforços
internos solicitantes obtidos com a análise do equilíbrio da estrutura estudado
com a configuração geométrica inicial. Os efeitos de 2ª ordem são aqueles que
se somam aos obtidos numa análise de 1ª ordem, quando a análise do equilíbrio
passa a ser efetuada considerando a configuração deformada da estrutura.
Quanto mais esbelta for a peça, maior será a importância de sua consideração.
Na determinação desses efeitos deve ser considerado o efeito do
comportamento não linear dos materiais.
Nas estruturas de concreto armado, o estado-limite último de instabilidade
é atingido sempre que, ao crescer a intensidade do carregamento e, portanto,
das deformações, há pilares submetidos à flexo-compressão31 em que a
capacidade resistente passa a ser inferior ao aumento da solicitação.
Existem nas estruturas três tipos de instabilidade:
 Nas estruturas sem imperfeições geométricas iniciais, pode haver (para
casos especiais de carregamento) perda de estabilidade por bifurcação do
equilíbrio (Flambagem32);
 Em situações particulares (estruturas abatidas) pode haver perda de
estabilidade sem bifurcação do equilíbrio por passagem brusca de uma
configuração para outra reversa da anterior (ponto-limite com reversão);
 Em estruturas de material de comportamento não linear, com imperfeições
geométricas iniciais, não há perda de estabilidade por bifurcação do
equilíbrio, podendo, no entanto, haver perda de estabilidade quando, ao
crescer a intensidade do carregamento, o aumento da capacidade resistente
da estrutura passa a ser menor do que o aumento da solicitação (ponto-limite
sem reversão).

31

Flexo-Compressão – somatória de esforços de compressão axial e de momento fletor
Flambagem - um fenômeno que ocorre em peças esbeltas (peças onde a área de secção
transversal é pequena em relação ao seu comprimento), quando submetidas a um esforço de
compressão axial. Ela acontece quando a peça sofre flexão transversalmente devido à
compressão axial (Wikipédia, 2017)
32
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Sob a ação das cargas verticais e horizontais, os nós da estrutura
deslocam-se transversalmente ao eixo. Os esforços decorrentes desses
deslocamentos são chamados efeitos globais de 2ª ordem. Nas barras da
estrutura, como um lance de pilar, os respectivos eixos não se mantêm retilíneos,
surgindo aí os efeitos locais de 2ª ordem que, em princípio, afetam
principalmente os esforços solicitantes ao longo delas.
4.4.2 A estrutura e seus nós
Segundo a NBR 6118 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2014), para efeito de cálculo, as estruturas são consideradas como
constituídas de nós fixos ou móveis.
Nas estruturas de nós fixos, os deslocamentos horizontais dos nós são
relativamente pequenos e, por decorrência, os efeitos globais de 2ª ordem são
desprezíveis, inferiores a 10% dos respectivos esforços de 1ª ordem. Nestas
estruturas basta considerar os efeitos locais de 2ª ordem.
Entretanto, nas estruturas de nós móveis (Figura 56), os deslocamentos
locais não são pequenos e, em decorrência, os efeitos de 2ª ordem são
importantes (superiores a 10% dos respectivos esforços de 1ª ordem). Nessas
estruturas, devem ser considerados tanto os esforços de 2ª ordem globais como
os locais.
Figura 56 – Estrutura de nós móveis

Fonte: NBR 6118 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2014)

Onde:
θ = ângulo de inclinação
H = altura do pavimento, expressa em metros
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CAPÍTULO 5 – ESTUDO DE CASO
5.1

Introdução
O estudo de caso apresentado neste trabalho aborda dados obtidos do

Edifício denominado neste trabalho como Alfa, que foi construído no final da
década de 1960 e realizou através de empresa terceirizada, as medições de
inclinação e recalque no período de 2005 até 2014, durante a segunda fase
proposta no Programa de Estudos dos Prédios Inclinados. Os dados obtidos
foram fornecidos pelo Edifício Alfa, portanto, não houve acompanhamento dos
procedimentos adotados. As análises apresentadas levaram em conta a
coerência entre o comportamento do edifício e a bibliografia estudada.
Devido à falta de dados mais precisos da estrutura, como os projetos
executivos elaborados quando do dimensionamento estrutural, a análise
principal do desempenho do Edifício Alfa se dará no campo da Geotecnia, sendo
a apresentação dos efeitos de 2ª ordem apenas um elemento complementar no
trabalho.
A partir de conversas com alguns proprietários dos imóveis, foram
reveladas obras de reforma, com aumento de espessura de contrapiso,
incorporação de revestimento cerâmico na fachada, entre outras. Pode-se
deduzir que a estrutura sofreu um acréscimo de carga permanente. A partir
dessas informações, verifica-se que sua fundação também sofreu um acréscimo
de carga, o que altera a hipótese de carregamento constante na previsão de
recalques.
Por simplificação, o estudo de caso levará em conta a carga estimada do
Edifício Alfa aplicada nas fundações.
5.1.1 Apresentação do Edifício Alfa
O Edifício Alfa é composto por uma torre com 16 pavimentos e o térreo,
com dois apartamentos por pavimento, totalizando trinta e duas unidades
autônomas.
A área aproximada das unidades é de 150 m². Possui na sua área comum:
uma cobertura técnica, com casa de máquinas, área de serviço, W.C, depósito,
zeladoria e terraço; pavimento térreo, onde estão as vagas de garagens dos
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respectivos condôminos, além de áreas técnicas, como lixeira, guarita, depósito
de gás, hall de entrada social e de serviço.
O empreendimento foi construído pela empresa Arena e entregue no ano
de 1970. Além da responsabilidade pela construção, a empresa incorporou o
terreno e executou a venda de todas as unidades residenciais na época.
5.1.2 Localização
O edifício fica na Avenida Presidente Wilson, ao lado do canal 2, na orla
de Santos. A Figura 57, a seguir, apresenta a orla de Santos, entre os canais 1
até 3.
Figura 57 - Imagem aérea da orla de Santos - Canal 1, 2, 3

Fonte: Google (visualizada e adaptada pelo autor em 20/11/2017)

A seguir é apresentada a localização do Edifício Alfa, onde pode ser
verificada a existência de outros prédios muito próximos. Essa proximidade é um
fator determinante para o comportamento de concentração de bulbos de tensão,
com consequências para os recalques diferenciais e sua inclinação.
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Figura 58 - Localização do Edifício Alfa

Fonte: Google (visualizada e adaptada pelo autor em 17/06/2017)

As Figuras 59 e 60 apresentam o Edifício Alfa de frente, visto da Avenida
Presidente Wilson. Em conversa com o funcionário da portaria do edifício à sua
direita, que afirmou trabalhar naquele condomínio há mais de 20 anos, obtevese a informação de que esse edifício também teve a construção realizada no
início da década de 1970. Portanto, ambos foram construídos em épocas
próximas e tiveram um desaprumo em sentidos opostos.
Figura 59 - Posição do Edifício Alfa

Fonte: Google (visualizada em 15/06/2017)
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Figura 60 - Vista frontal do Edifício Alfa

Fonte: Foto realizada pelo autor (2017)

A Figura 61 apresenta o Edifício Alfa observado da Avenida do Canal 2.
O Edifício a sua esquerda, segundo o funcionário da portaria do edifício, que
afirmou trabalhar naquele condomínio há mais de 10 anos, também teve a
construção realizada no início da década de 1970. Assim como na figura anterior,
o desaprumo entre os prédios ocorreu em sentidos opostos.
Figura 61 - Vista do Edifício Alfa pelo Canal 2

Fonte: Foto realizada pelo autor (2017)
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5.1.3 Perfil de sondagem
Antes do início da construção do Edifício Alfa, foi realizada a investigação
do solo através de 4 furos de sondagem, a pedido da construtora, para
elaboração dos projetos de fundação. Os pontos estão distribuídos no terreno,
conforme Figura 62.
Figura 62 - Locação dos pontos de sondagem - 1966

Fonte: Sondobrás – Serviços Geotécnicos Ltda. (1966)
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O resultado das investigações realizadas é apresentado na Figura 63. Nas
Figuras 64 a 67, são apresentadas as transcrições dos pontos de sondagem,
para melhor visualização.
Figura 63 - Perfil de provável do subsolo

Fonte: Sondobrás – Serviços Geotécnicos Ltda. (1966)
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Figura 64 - Perfil de sondagem S4

Figura 65 - Perfil de sondagem - S3
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Figura 66 - Perfil de sondagem - S2

Figura 67 - Perfil de sondagem - S1
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Analisando o perfil de sondagem, observa-se inicialmente uma camada
de areia fina siltosa, com espessura variando de 10 a 11 metros. O nível d’água
ocorre a 2 metros de profundidade. Nessa camada, a partir dos 3 metros de
profundidade, a areia é compacta.
A seguir ocorre uma camada de argila muito mole, cinza escura, de 5 a 6
metros de espessura. A partir da profundidade de 18 metros, há novamente a
presença de uma camada de areia fina siltosa compacta, desta vez com 4 metros
de espessura. Finalmente é observada a presença de uma nova camada de
argila muito mole, cinza escura que atinge até a profundidade de 32 m,
profundidade essa em que as sondagens foram encerradas.
Ambas as camadas de argila são classificadas como SFL (Sedimentos
Flúvio-lagunares).
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A Figura 68 a seguir apresenta o gráfico de dispersão dos resultados das
4 campanhas de sondagem realizadas em 1966, no terreno onde seria
construído o Edifício Alfa. O eixo horizontal do gráfico representa o número de
golpes para atravessar uma camada de solo, enquanto o eixo vertical representa
a profundidade do solo. Ainda que possam ocorrer erros de execução e leitura
durante a realização do ensaio, pode ser observada uma proximidade dos
resultados de número de golpes ao longo da profundidade.
Figura 68 - Gráfico de dispersão dos resultados das sondagens (1966)
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Fonte: Elaborado pelo autor (2018)
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Para efeito de comparação com as campanhas de sondagem
apresentadas a seguir, que atingiram a profundidade de 25 metros, foi utilizada
na Figura 68 a mesma profundidade, embora as campanhas de 1966 tenham
atingido profundidade superior.
Em 2014, após mais de quarenta anos que o Edifício Alfa fora construído,
foram realizados mais dois furos de sondagem. A locação dos furos está
apresentada na Figura 69.
Figura 69 - Locação de furos de sondagem à percussão

Fonte: System Engenharia (2014)

Em relação aos furos de sondagem realizados em 1966, os furos SP-01
e SP-02 realizados em 2014 têm localização próxima aos pontos S2 e S4, e são
apresentados nas Figuras 70 a 73.

97
Figura 70 - Perfil de sondagem SP-01 (página 1)

Fonte: System Engenharia (2014)
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Figura 71 - Perfil de sondagem SP-01 (página 2)

Fonte: System Engenharia (2014)
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Figura 72 - Perfil de sondagem SP- 2 (página 1)

Fonte: System Engenharia (2014)
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Figura 73 - Perfil de sondagem SP - 2 (página 2)

Fonte: System Engenharia (2014)

101

Na Figura 74 a seguir apresenta-se o gráfico de dispersão dos resultados
das campanhas de sondagem, realizadas respectivamente em 1966 e em 2014,
no terreno onde foi construído o Edifício Alfa. O eixo horizontal do gráfico
representa o NSPT, enquanto o eixo vertical representa a profundidade do solo.
A escala do eixo horizontal utilizada foi modificada em relação à Figura
63, para que fossem inseridos os resultados de sondagem de 2014. Mesmo que
tenham ocorrido possíveis erros de execução e leitura durante a realização das
duas campanhas de sondagem de 2014, seus valores apresentam resultados
próximos, na maioria dos casos.
Figura 74 - Gráfico de dispersão dos resultados das sondagens (1966 e 2014)
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A partir dos dados apresentados, foi possível verificar que, embora as
duas camadas de argila tenham apresentado valores de SPT muito semelhantes
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nas duas campanhas de sondagens, ocorreu um aumento significativo no valor
de SPT das duas camadas de areia nas sondagens realizadas em 2014.
Algumas hipóteses podem ser levantadas ao analisar os resultados.
A primeira diz respeito aos métodos utilizados nas campanhas de 1966
em relação ao que foi feito em 2014. Por terem sido realizados em épocas
diferentes, os critérios de realização, equipamentos disponíveis em cada época,
nível de responsabilidade, duas empresas diferentes, etc., podem influenciar as
diferenças encontradas. Além disso, como os ensaios de sondagem à percussão
dependem de diversos detalhes de operação, como queda livre do martelo, folga
no tubo de revestimento, limpeza do furo, além de serem feitos sem supervisão
permanente de um engenheiro, os resultados podem apresentar discrepâncias
acentuadas.
A segunda hipótese levantada diz respeito às mudanças nas condições
de contorno do empreendimento. Durante os 48 anos entre a primeira e a
segunda campanha de sondagem, diversos edifícios foram construídos no
entorno, o que leva a suposição de alterações no nível do lençol freático,
podendo ter influência nos resultados.
A terceira hipótese para tentar explicar o aumento dos valores de SPT em
2014 é que o solo analisado em 1966 ainda não havia recebido a carga de um
edifício de 16 andares. Segundo Pinto (2000), a resistência da areia depende do
estado de tensões a que está submetida. Como elas são permeáveis, nos
carregamentos a que elas ficam submetidas durante a execução de uma obra,
existe tempo para a dissipação das pressões neutras devidas ao carregamento,
aumentando a compacidade da areia. Desta hipótese, pode-se conjecturar que
caso uma nova campanha de sondagem fosse realizada após a construção do
Edifício Alfa, na década de 1970, quando a camada de areia já sofrera um
aumento no seu estado de tensões, os resultados de SPT para essa camada
poderiam ser próximos aos obtidos em 2014.
Analisando os perfis de sondagem de 1966 e 2014, observa-se que a
camada inicial de areia possuía características de argilosa ou siltosa. Pinto
(2000) afirma que areias com percentual de finos a partir de 20% podem ter seu
comportamento influenciado, se assemelhando um pouco ao das argilas. Esta
poderia ser outra justificativa para tentar explicar esse aumento de resistência
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nesta camada de areia, entretanto, por ser uma areia de praia, a presença de
finos nessa proporção é pouco provável.
O comportamento esperado de aumento nos valores de SPT por
adensamento, não foi observado nas argilas marinhas.
A próxima seção do trabalho irá abordar as cargas aplicadas pelo Edifício
Alfa, analisando o comportamento do edifício sob os aspectos de ruptura do solo
e recalque das fundações.
5.2

Estimativa de carga nas fundações

5.2.1 Edifício Alfa – consideração inicial
5.2.1.1

Estimativa de carga total do prédio

Conforme apresentado em seção anterior, a elaboração deste trabalho
não contou com os dados dos projetos executivos estruturais. Portanto, foram
adotadas cargas hipotéticas do Edifício Alfa. Para calcular o peso (carga) total
do prédio, foram usados indicadores históricos. O primeiro deles é a espessura
média de concreto por pavimento, ou seja, quanto concreto há por metro
quadrado em cada pavimento. A experiência mostra que esse número fica na
faixa de 0,20 m, isto é, as lajes, os pilares e as vigas representam uma espessura
média de 20 cm por m² de construção.
Admitindo que o concreto armado tenha uma massa específica de 2,5
t/m³, conforme NBR 6120 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 1980), pode-se supor que a estrutura pesará 0,5 tf/m².
Considerando o mesmo valor a título de sobrecarga, peso de alvenaria e
revestimentos, tem-se o peso total em torno de 1,0 tf/m². Para efeito do trabalho,
foi admitido que o pavimento térreo tem a mesma carga dos pavimentos tipo.
Portanto:
Carga total = quantidade de pavimentos x área do pavimento x carga por m²

Onde:
 Quantidade de pavimentos: 17 pavimentos tipo;
 Área do Pavimento aproximada: 16,15m X 20,20 = 326,23m²;
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 Carga por m²: 1 tf/m²
Portanto:
Carga total aproximada do prédio: 17 X 326,23 X 1 = 5.546 toneladas
5.2.1.2

CARGA POR PILAR

Do projeto, verificou-se a existência de 27 pilares, conforme Figura 75.
Como pode ser observado, cada uma das sapatas recebe apenas um pilar,
sendo todas interligadas por vigas de enrijecimento.
Figura 75 - Planta de fundações - Edifício Alfa

Fonte: Adaptada pelo autor (2017)
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Para simplificação dos cálculos, foi feito um levantamento de todas as
sapatas, com suas respectivas áreas. Foi admitido que cada sapata recebe um
percentual da carga total do edifício. Nesse trabalho, adotou-se como premissa
que todas as sapatas recebem a mesma carga por metro quadrado.
Os resultados obtidos para as cargas aplicadas nas 27 sapatas estão
apresentados na Tabela 6.
Tabela 6 – Estimativa de tensão total nas sapatas do Edifício Alfa
sapata
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8
P-9
P - 10 / P - 14
P - 11 / P - 15
P - 12
P - 13
P - 16
P - 17
P - 18
P - 19
P - 20
P - 21
P - 22
P - 23
P - 24
P - 25
P - 26
P - 27

L (lado Maior) B (Lado menor) área da sapata
% da área total Carga aplicada (kN)
(metros)
(metros)
(m²)
3,75
4,10
3,90
4,25
3,00
3,20
3,95
4,10
4,35
5,00
5,00
3,20
4,75
3,20
3,60
4,50
3,95
3,75
3,85
3,20
3,75
2,75
3,20
2,80
2,25

2,80
3,30
3,00
3,30
2,35
2,50
3,20
3,30
3,30
3,30
4,45
2,50
3,90
2,50
2,80
3,40
3,40
2,60
2,60
2,40
2,90
1,90
2,35
2,80
2,25

10,50
13,53
11,70
14,03
7,05
8,00
12,64
13,53
14,36
16,50
22,25
8,00
18,53
8,00
10,08
15,30
13,43
9,75
10,01
7,68
10,88
5,23
7,52
7,84
5,06

3,73%
4,81%
4,16%
4,98%
2,51%
2,84%
4,49%
4,81%
5,10%
5,86%
7,91%
2,84%
6,58%
2,84%
3,58%
5,44%
4,77%
3,47%
3,56%
2,73%
3,86%
1,86%
2,67%
2,79%
1,80%

2.069,57
2.666,79
2.306,09
2.764,35
1.389,57
1.576,81
2.491,37
2.666,79
2.829,40
3.252,18
4.385,51
1.576,81
3.651,31
1.576,81
1.986,79
3.015,66
2.647,08
1.921,74
1.972,99
1.513,74
2.143,48
1.029,86
1.482,21
1.545,28
997,83

σ0 (kN/m²)
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10

Fonte: Elaborado pelo autor com base na carga total estimada para o Edifício Alfa
(2017)

5.2.1.3

CAPACIDADE DE CARGA DO TERRENO

A capacidade de carga do terreno utilizada neste trabalho foi obtida como
descrito no item 2.1.4, pela expressão (II):

σadm = 0,02 NSPT (MPa)

(II)
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Onde NSPT é o valor da resistência à penetração média, medida dentro
da profundidade do bulbo de tensões da sapata (adotado: ~2B).
Como já mencionado, este método é válido para qualquer solo natural no
intervalo 5 ≤NSPT≤ 20. Como apresentado na seção 5.1.3, cada perfil de
sondagem realizada em 1966 apresentou, para os primeiros 10 metros de
profundidade, quase a totalidade dos valores de SPT dentro deste intervalo.
Sendo assim, os valores de tensão admissível das tabelas a seguir foram obtidos
a partir deste método.
Para efeito teórico, foram considerados todos os pontos de sondagem S4,
S3, S2, S1, e foram calculadas as tensões admissíveis para todas as sapatas,
conforme considerações adotadas anteriormente, obtendo as tabelas 7 a 10 a
seguir. O valor de Z, apresentado na última coluna das tabelas, representa a
profundidade do bulbo de tensões das tensões aplicadas em cada sapata.
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Tabela 7 – Estimativa de tensão admissível nas sapatas do Edifício Alfa, utilizando o
perfil de sondagem S4, de 1966
sapata
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8
P-9
P - 10 / P - 14
P - 11 / P - 15
P - 12
P - 13
P - 16
P - 17
P - 18
P - 19
P - 20
P - 21
P - 22
P - 23
P - 24
P - 25
P - 26
P - 27

L (lado Maior) B (Lado menor) área da sapata
(metros)
(metros)
(m²)
3,75
4,10
3,90
4,25
3,00
3,20
3,95
4,10
4,35
5,00
5,00
3,20
4,75
3,20
3,60
4,50
3,95
3,75
3,85
3,20
3,75
2,75
3,20
2,80
2,25

2,80
3,30
3,00
3,30
2,35
2,50
3,20
3,30
3,30
3,30
4,45
2,50
3,90
2,50
2,80
3,40
3,40
2,60
2,60
2,40
2,90
1,90
2,35
2,80
2,25

10,50
13,53
11,70
14,03
7,05
8,00
12,64
13,53
14,36
16,50
22,25
8,00
18,53
8,00
10,08
15,30
13,43
9,75
10,01
7,68
10,88
5,23
7,52
7,84
5,06

σ0 (kN/m ²)
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10

σ

adm (kN/m²)
Conside rando
S4

Z = 2xB
(profundidade em
metros)

243,33
248,57
243,33
248,57
232,00
232,00
243,33
248,57
248,57
248,57
253,33
232,00
250,00
232,00
243,33
248,57
248,57
232,00
232,00
232,00
243,33
205,00
232,00
243,33
232,00

Fonte: Elaborado pelo autor com base na carga total estimada para o Edifício Alfa
(2017)

5,60
6,60
6,00
6,60
4,70
5,00
6,40
6,60
6,60
6,60
8,90
5,00
7,80
5,00
5,60
6,80
6,80
5,20
5,20
4,80
5,80
3,80
4,70
5,60
4,50
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Tabela 8 – Estimativa de tensão admissível nas sapatas do Edifício Alfa, utilizando o
perfil de sondagem S3, de 1966
sapata
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8
P-9
P - 10 / P - 14
P - 11 / P - 15
P - 12
P - 13
P - 16
P - 17
P - 18
P - 19
P - 20
P - 21
P - 22
P - 23
P - 24
P - 25
P - 26
P - 27

L (lado Maior) B (Lado menor) área da sapata
(metros)
(metros)
(m²)
3,75
4,10
3,90
4,25
3,00
3,20
3,95
4,10
4,35
5,00
5,00
3,20
4,75
3,20
3,60
4,50
3,95
3,75
3,85
3,20
3,75
2,75
3,20
2,80
2,25

2,80
3,30
3,00
3,30
2,35
2,50
3,20
3,30
3,30
3,30
4,45
2,50
3,90
2,50
2,80
3,40
3,40
2,60
2,60
2,40
2,90
1,90
2,35
2,80
2,25

10,50
13,53
11,70
14,03
7,05
8,00
12,64
13,53
14,36
16,50
22,25
8,00
18,53
8,00
10,08
15,30
13,43
9,75
10,01
7,68
10,88
5,23
7,52
7,84
5,06

σ0 (kN/m ²)
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10

σadm(kN/m²)
Considerando S3

Z = 2xB
(profundidade em
metros)

236,67
231,43
236,67
231,43
228,00
228,00
236,67
231,43
231,43
231,43
235,56
228,00
235,00
228,00
236,67
231,43
231,43
228,00
228,00
228,00
236,67
215,00
228,00
236,67
228,00

Fonte: Elaborado pelo autor com base na carga total estimada para o Edifício Alfa
(2017)

5,60
6,60
6,00
6,60
4,70
5,00
6,40
6,60
6,60
6,60
8,90
5,00
7,80
5,00
5,60
6,80
6,80
5,20
5,20
4,80
5,80
3,80
4,70
5,60
4,50
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Tabela 9 – Estimativa de tensão admissível nas sapatas do Edifício Alfa, utilizando o
perfil de sondagem S2, de 1966
sapata
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8
P-9
P - 10 / P - 14
P - 11 / P - 15
P - 12
P - 13
P - 16
P - 17
P - 18
P - 19
P - 20
P - 21
P - 22
P - 23
P - 24
P - 25
P - 26
P - 27

L (lado Maior) B (Lado menor) área da sapata
(metros)
(metros)
(m²)
3,75
4,10
3,90
4,25
3,00
3,20
3,95
4,10
4,35
5,00
5,00
3,20
4,75
3,20
3,60
4,50
3,95
3,75
3,85
3,20
3,75
2,75
3,20
2,80
2,25

2,80
3,30
3,00
3,30
2,35
2,50
3,20
3,30
3,30
3,30
4,45
2,50
3,90
2,50
2,80
3,40
3,40
2,60
2,60
2,40
2,90
1,90
2,35
2,80
2,25

10,50
13,53
11,70
14,03
7,05
8,00
12,64
13,53
14,36
16,50
22,25
8,00
18,53
8,00
10,08
15,30
13,43
9,75
10,01
7,68
10,88
5,23
7,52
7,84
5,06

σ0 (kN/m ²)
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10

σadm(kN/m²)
Considerando S2

Z = 2xB
(profundidade em
metros)

216,67
228,57
216,67
228,57
200,00
200,00
216,67
228,57
228,57
228,57
244,44
200,00
240,00
200,00
216,67
228,57
228,57
200,00
200,00
200,00
216,67
180,00
200,00
216,67
200,00

Fonte: Elaborado pelo autor com base na carga total estimada para o Edifício Alfa
(2017)

5,60
6,60
6,00
6,60
4,70
5,00
6,40
6,60
6,60
6,60
8,90
5,00
7,80
5,00
5,60
6,80
6,80
5,20
5,20
4,80
5,80
3,80
4,70
5,60
4,50
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Tabela 10 – Estimativa de tensão admissível nas sapatas do Edifício Alfa, utilizando o
perfil de sondagem S1, de 1966
sapata
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8
P-9
P - 10 / P - 14
P - 11 / P - 15
P - 12
P - 13
P - 16
P - 17
P - 18
P - 19
P - 20
P - 21
P - 22
P - 23
P - 24
P - 25
P - 26
P - 27

L (lado Maior) B (Lado menor) área da sapata
(metros)
(metros)
(m²)
3,75
4,10
3,90
4,25
3,00
3,20
3,95
4,10
4,35
5,00
5,00
3,20
4,75
3,20
3,60
4,50
3,95
3,75
3,85
3,20
3,75
2,75
3,20
2,80
2,25

2,80
3,30
3,00
3,30
2,35
2,50
3,20
3,30
3,30
3,30
4,45
2,50
3,90
2,50
2,80
3,40
3,40
2,60
2,60
2,40
2,90
1,90
2,35
2,80
2,25

10,50
13,53
11,70
14,03
7,05
8,00
12,64
13,53
14,36
16,50
22,25
8,00
18,53
8,00
10,08
15,30
13,43
9,75
10,01
7,68
10,88
5,23
7,52
7,84
5,06

σ0 (kN/m ²)
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10
197,10

σadm(kN/m²)
Considerando S1

Z = 2xB
(profundidade em
metros)

223,33
225,71
223,33
225,71
212,00
212,00
223,33
225,71
225,71
225,71
237,78
212,00
232,50
212,00
223,33
225,71
225,71
212,00
212,00
212,00
223,33
200,00
212,00
223,33
212,00

5,60
6,60
6,00
6,60
4,70
5,00
6,40
6,60
6,60
6,60
8,90
5,00
7,80
5,00
5,60
6,80
6,80
5,20
5,20
4,80
5,80
3,80
4,70
5,60
4,50

Fonte: Elaborado pelo autor com base na carga total estimada para o Edifício Alfa
(2017)

Analisando os resultados apresentados nas Tabelas 7 a 10, foram
verificados os seguintes resultados médios para tensão admissível do solo:
Para S4: σadm = 240 kN/m²
Para S3: σadm = 231 kN/m²
Para S2: σadm = 215 kN/m²
Para S1: σadm = 220 kN/m²
Em uma primeira análise, poder-se-ia afirmar que o solo tem capacidade
de suporte, no que diz respeito a sua ruptura. Entretanto, conforme apresentado
no capítulo 2, o método apresentado acima é válido quando imediatamente
abaixo da camada de suporte das fundações não possuir características
inferiores. Quando essa situação ocorrer, deve-se verificar a propagação de

111

tensões em maior profundidade, admitindo um ângulo de espraiamento das
cargas de 30°. Os dados de estimativa de tensões, para o topo da camada de
argila mole, na profundidade de 11 metros, segundo este princípio, estão
apresentados na Tabela 11.
Tabela 11 - Estimativa de tensão com espraiamento de 30° nas sapatas do Edifício Alfa
B' = B +
L' = L + 2*Z*Tg30°
B*L
B'*L'
σz (kN/m ²)
sapata
2*Z*Tg30°
(m²)
(m²)
(metros)
= (B*L/B'*L')*σ0
(metros)
P-1
15,30
14,35
10,50
219,44
9,43
P-2
15,65
14,85
13,53
232,28
11,48
P-3
15,45
14,55
11,70
224,68
10,26
P-4
15,80
14,85
14,03
234,51
11,79
P-5
14,55
13,90
7,05
202,13
6,87
P-6
14,75
14,05
8,00
207,12
7,61
P-7
15,50
14,75
12,64
228,50
10,90
P-8
15,65
14,85
13,53
232,28
11,48
P-9
15,90
14,85
14,36
235,99
11,99
P - 10 / P - 14
16,55
14,85
16,50
245,64
13,24
P - 11 / P - 15
16,55
16,00
22,25
264,67
16,57
P - 12
14,75
14,05
8,00
207,12
7,61
P - 13
16,30
15,45
18,53
251,71
14,51
P - 16
14,75
14,05
8,00
207,12
7,61
P - 17
15,15
14,35
10,08
217,28
9,14
P - 18
16,05
14,95
15,30
239,82
12,57
P - 19
15,50
14,95
13,43
231,60
11,43
P - 20
15,30
14,15
9,75
216,38
8,88
P - 21
15,40
14,15
10,01
217,79
9,06
P - 22
14,75
13,95
7,68
205,65
7,36
P - 23
15,30
14,45
10,88
220,97
9,70
P - 24
14,30
13,45
5,23
192,22
5,36
P - 25
14,75
13,90
7,52
204,91
7,23
P - 26
14,35
14,35
7,84
205,81
7,51
P - 27
13,80
13,80
5,06
190,33
5,24
Fonte: Elaborado pelo autor com base na carga total estimada para o Edifício Alfa
(2017)

 Sendo: σadm = 0,02 NSPT (MPa);
 Sendo a camada de argila marinha imediatamente abaixo da camada de
suporte com aproximadamente 6,0 metros;
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 Adotando o perfil S3 (por ser o solo com menor resistência nessa camada),
cujo NSPT calculado é: (1+2+2+2+1+2) / 6 = 1,67;33
 O valor da σadm obtido é: 33,33 kN/m²;
Portanto, aplicando-se a propagação de tensões na camada com
características inferiores, são obtidos valores de tensão admissível maiores que
as tensões atuantes. Através da análise simplificada dos resultados
apresentados nas tabelas 7 a 11, verifica-se que mesmo o maior valor de tensão
atuante no topo da camada de argila, obtido para S3, de σz = 16,57 kN/m² ainda
é menor que tensão admissível do solo. Por simplificação da análise, não foram
considerados os efeitos de superposição de tensões das sapatas. Partindo
desse pressuposto, sugere-se que os projetistas de fundações (mesmo sendo
um modelo hipotético), na época de desenvolvimento do projeto, tinham um
indicador de que o solo poderia ser capaz de suportar as cargas aplicadas, sem
que houvesse ruptura.
Existia,

entretanto,

a

possibilidade

de serem realizadas

novas

construções ao lado do Edifício Alfa, provocando o acréscimo de carga nas
fundações, com a sobreposição dos bulbos de tensão. Nesse caso, as tensões
atuantes no solo seriam aumentadas.
Segundo Sayegh (2001), os riscos de prédios acima de dez andares
apresentarem recalques eram conhecidos de todos. Entretanto, os construtores
da época submeteram-se aos ganhos do mercado imobiliário e optaram por
arriscar, tendo em vista que o custo de fundações profundas inviabilizaria o
negócio, assim como prédios mais baixos.
Para tentar minimizar os recalques diferenciais entre as sapatas, a prática
entre os projetistas era executar vigas de travamento entre as sapatas. Esse
método foi utilizado no Edifício Alfa. Não foi possível avaliar o quanto essa
metodologia minimizou os recalques diferenciais, mas sem dúvida não foram
suficientes para eliminar esse problema.
Conforme descrito no Capítulo 2 deste trabalho, o critério de segurança
à ruptura visa proteger a fundação de uma ruptura catastrófica, sendo satisfeito
33

Embora o método de NSPT seja válido para valores de SPT acima de 5 golpes, ele foi utilizado
para estimativa de tensão admissível do solo para manter o critério utilizado nas demais
estimativas.
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mediante a aplicação de um coeficiente de segurança adequado à tensão que
causa a ruptura do solo. Entretanto, segundo Teixeira e Godoy (1998), é o critério
de recalques admissíveis que implicará a adoção de uma tensão atuante que
conduza a fundação a recalques que a superestrutura possa suportar.
Segundo Thomaz (1989), as fundações dos edifícios eram dimensionadas
principalmente pelo critério de ruptura do solo. Mas com o aumento da altura, os
prédios, além de ficarem mais esbeltos, aumentaram a carga aplicada nas
fundações. De acordo com Mello (1975, apud THOMAZ, 1989), apenas em
argilas de baixa plasticidade, o critério de cálculo condicionante é o de ruptura.
Nas argilas de alta plasticidade, os recalques acentuam-se, passando a ser a
condicionante no dimensionamento de fundações o critério de recalques
admissíveis.
5.2.2 Edifício Alfa – nova consideração
5.2.2.1

ESTIMATIVA DE CARGA TOTAL DO PRÉDIO

Segundo Velloso e Lopes (2010), quando as áreas das sapatas se
aproximam umas das outras ou mesmo se interpenetram, pode ser adotada uma
fundação em radier. Como orientação prática, quando a área total das sapatas
for superior a metade da área de construção, deve-se adotar um radier.
Admitindo as mesmas condições teóricas descritas na seção 5.2.1, mas
considerando que o Edifício foi construído sobre um grande radier, cuja área é
exatamente a projeção das sapatas, chega-se às seguintes condições:
Carga total = quantidade de pavimentos x área pavimento x carga por m²

Onde:

 Quantidade de pavimentos: 17 pavimentos tipo;
 Área do Pavimento aproximada: 16,15m X 20,20 = 326,23m²;
 Carga por m²: 1 tf/m²
Portanto:
Carga total aproximada do prédio: 17 X 326,23 X 1 = 5.546 toneladas
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Área de radier teórico = 326,23 m²
Tensão aplicada no solo = 17.000 kgf/m² = 170.000 N/m² = 170 kN/m²

5.2.2.2

CAPACIDADE DE CARGA DO RADIER TEÓRICO

Conforme descrito neste capítulo, durante a determinação das cargas em
uma sapata padrão, a nova consideração de dimensionamento adotou um
grande radier como sendo a fundação do Edifício. A carga teórica aplicada no
edifício é a mesma, de 55.460 kN, sobre uma área de 326,23 m².
Para determinação do bulbo de tensão, foi adotada a relação de 1,9 x B,
sendo B = 16,15m.
Para efeito teórico, foram considerados todos os pontos de sondagem S4,
S3, S2, S1, e foram calculadas as tensões admissíveis para todas as sapatas,
conforme considerações adotadas anteriormente, obtendo-se a Tabela 12.
Embora o método de tensões admissíveis utilizado não seja válido para
SPT inferiores a 5, ele foi mantido para efeito de comparação com os dados
obtidos na seção 6.1.1.1.
Tabela 12 - Estimativa de tensão admissível no Edifício Alfa, supondo uma fundação
em radier, utilizando os perfis de sondagem de 1966
Radier
Sondagem S4
Sondagem S3
Sondagem S2
Sondagem S1

B - lado maior L - lado menor Área do Radier Carga aplicada
(metros)
(metros)
(m²)
(kN)
20,20
16,15
326,23
55.460,00
20,20
16,15
326,23
55.460,00
20,20
16,15
326,23
55.460,00
20,20
16,15
326,23
55.460,00

σ0 (kN/m²)
170,00
170,00
170,00
170,00

σadm (kN/m²)

Z = 1,9*B

154,67
144,67
141,33
158,00

30,69
30,69
30,69
30,69

Fonte: Elaborado pelo autor com base na carga total estimada para o Edifício Alfa
(2017)

Ao analisar a Tabela 12, verifica-se que a tensão aplicada pelo edifício no
solo foi levemente superior, em todos os pontos de sondagem, à tensão
admissível do solo. Por esse raciocínio, o Edifício Alfa não atende
satisfatoriamente ao critério de segurança à ruptura, não sendo realizada a
verificação das tensões atuantes e admissíveis após o espraiamento das cargas.
Do ponto de vista de segurança à ruptura do solo, para a hipótese de
radier, pode-se supor que o solo onde está apoiado o Edifício Alfa não atendeu
este requisito. Entretanto, não existem manifestações patológicas que sugiram
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ter havido uma ruptura do solo. Sendo assim, a análise do trabalho ficará restrita
aos recalques e desaprumos medidos neste edifício, durante os anos de 2005
até 2014.

5.3

Análise de desaprumo do edifício alfa

5.3.1 Introdução
Conforme comentado no início deste capítulo, a partir de 2004 a prefeitura
de Santos iniciou um mapeamento dos prédios inclinados, com intuito de obter
informações sobre o estado dos edifícios, para posterior análise técnica dos
impactos desse comportamento na instabilidade dos edifícios.
Os dados de controle de desaprumo obtidos no Edifício Alfa, iniciado em
2005 e finalizado em 2014, são apresentados nas tabelas a seguir. Na Tabela
13, foram lançados os pontos de distância entre um eixo vertical do prédio e o
ponto de situação do prédio em cada ano.
Estas medidas foram feitas em quatro eixos, que representam as quatro
faces do prédio. O eixo A-A representa a fachada frontal do Edifício Alfa; o eixo
B-B representa a fachada posterior (fundos); o eixo C-C representa a fachada
lateral esquerda, frontal em relação ao observador do Canal 2; o eixo D-D
representa a lateral direita, posterior em relação ao observador do Canal 2.
Quando a inclinação se deu para o lado esquerdo, foi adotada como
negativa. Quando a inclinação ocorreu para o lado direito, foi adotada como
positiva.
Os dados apresentados abaixo foram extraídos do relatório de desaprumo
da empresa contratada pelo Edifício Alfa. Como não houve acompanhamento do
autor nas medições realizadas por esta empresa, não foi possível identificar as
eventuais falhas de medição e/ou leitura.
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Tabela 13 – Resumo das medições de desaprumo do Edifício Alfa
Evolução do Desaprumo - Edifício Alfa (medidas em metros)
EIXO

1ª medição

2ª medição

3ª medição

4ª medição

5ª medição

A-A

22/02/2005
0,498

07/02/2006
0,504

05/12/2012
0,503

30/08/2013
0,502

01/09/2014
0,536

B-B

0,504

0,513

0,506

0,550

0,564

C-C

-0,612

-0,618

-0,557

-0,601

-0,600

D-D
-0,504
-0,579
-0,509
-0,610
-0,600
Fonte: Elaborado pelo autor com base nas medições de desaprumo do Edifício Alfa
(2017)

A Figura 76 apresenta a posição do Edifício Alfa no início das medições
de desaprumo, em 2005. Supondo que o edifício, logo após a construção,
apresentasse todas as fachadas perfeitamente aprumadas, é possível notar que
ele já apresentava inclinação para o lado direito e para o fundo.
Figura 76 – Posição de situação do Edifício Alfa em 2005

Fonte: Elaborado pelo autor (2018), com base no relatório da empresa Teste –
Tecnologia Estrutural e Engenharia (2014)
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5.3.2 Apresentação dos resultados
A Figura 77 apresenta a posição do Edifício Alfa no início das medições
de desaprumo. Pode-se verificar uma inclinação no sentido dos fundos do
edifício, ou seja, à esquerda de quem observa do Canal 2, de 61,2 cm no eixo
CC e de 50,4 cm no eixo DD. Uma explicação possível para esse comportamento
é a construção no terreno atrás, de outro prédio, no mesmo período, provocando
um acréscimo no bulbo de tensões e consequentemente, um recalque diferencial
com desaprumo neste sentido.
Figura 77 – Desaprumo do Edifício Alfa – Eixos CC e DD – 2005

Fonte: Elaborado pelo autor (2018), com base nos resultados extraídos do relatório da
empresa Teste – Tecnologia Estrutural e Engenharia (2014)
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A Figura 78 apresenta a posição do Edifício Alfa no início das medições
de desaprumo, em 2005. Pode-se verificar uma inclinação no sentido da lateral
direita, de 49,8 cm no Eixo AA e 50,4 cm no Eixo BB, que podem ser explicadas
pela construção no terreno do lado direito, de outro prédio, no mesmo período,
provocando um acréscimo no bulbo de tensões e consequente recalque
diferencial com desaprumo neste sentido.
Figura 78 – Desaprumo do Edifício Alfa – Eixos AA e BB – 2005

Fonte: Elaborado pelo autor (2018), com base nos resultados extraídos do relatório da
empresa Teste – Tecnologia Estrutural e Engenharia (2014)

As Figuras 79 e 80 a seguir apresentam a posição do Edifício Alfa na
medição de desaprumo em 2014. Na primeira delas, observa-se a inclinação à
esquerda, de 60,0 cm em ambos os eixos. Na outra, observa-se uma inclinação
à direita de 53,6 cm no Eixo AA e 56,4 cm no Eixo BB.
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Figura 79 – Desaprumo do Edifício Alfa – Eixos CC e DD – 2014

Fonte: Elaborado pelo autor (2018), com base nos resultados extraídos do relatório da
empresa Teste – Tecnologia Estrutural e Engenharia (2014)
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Figura 80 – Desaprumo do Edifício Alfa – Eixos AA e BB – 2014

Fonte: Elaborado pelo autor (2018), com base nos resultados extraídos do relatório da
empresa Teste – Tecnologia Estrutural e Engenharia (2014)

A Tabela 14 apresenta a síntese de variação de desaprumo entre a
primeira e a quinta medição.
Tabela 14 - Tabela de variação de medidas de desaprumo – 1ª e 5ª medição

VISTA
A-A
B-B
C-C
D-D

1ª medição (cm) 5ª medição (cm)
Variação (cm)
(2005)
(2014)
49,8
53,6
3,8
50,4
56,4
6,0
-61,2
-60,0
-1,2
-50,4
-60,0
9,6

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)
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5.3.3 Discussão dos resultados
Em síntese, ao analisar o comportamento global do Edifício Alfa, do ponto
de vista de desaprumo, de 2005 até 2014, é possível notar semelhança ao
comportamento tipo 1, apresentado no Capítulo 4, sobre a interferência de
edificações vizinhas, construídas simultaneamente. O desaprumo foi observado
tanto em relação ao seu lado direito quanto em relação ao sentido dos fundos.
Para estes dois sentidos, existem prédios que foram construídos na mesma
época, próxima ao ano de 1970.
Na comparação entre os eixos de desaprumo, as maiores medidas
absolutas foram encontradas nos Eixos C-C e D-D, no sentido do prédio dos
fundos ao Edifício Alfa do que em relação ao prédio da lateral direita. Essas
medidas são coerentes com o que pode ser observado no local, e pode ser
justificada pela maior dimensão do prédio localizado nos fundos do Edifício Alfa,
que provoca maior acréscimo de cargas no bulbo de tensões, contribuindo para
um maior recalque das fundações nesta região.
Abaixo são apresentados os gráficos de medidas de desaprumo ao longo
do tempo dos quatros eixos utilizados para as medições.
Figura 81 - Gráfico de medidas de desaprumo ao longo do tempo – Eixos A-A e B-B

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)
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Figura 82 - Gráfico de medidas de desaprumo ao longo do tempo – Eixos C-C e D-D

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Apesar da grande dispersão verificada nos gráficos, pode-se observar
que:


Os desaprumos nas seções A-A e B-B ao longo do tempo são
praticamente iguais, e levemente crescentes ao longo do tempo (em
média 0,5 cm/ano) atingindo aproximadamente 55 cm em 2014. Notase um leve aumento do desaprumo nos 10 anos de medição.



Ocorre uma maior dispersão nas medidas dos desaprumos nas
seções C-C e D-D. Em 2014, em ambas as seções os desaprumos
eram de cerca de 60 cm.

A Figura 83 a seguir apresenta um resumo do sentido dos desaprumos do
Edifício Alfa em relação aos eixos AA, BB, CC e DD, em 2014.
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Figura 83 – Posição de situação do Edifício Alfa em 2014

Fonte: Elaborado pelo autor (2018), com base no relatório da empresa Teste –
Tecnologia Estrutural e Engenharia (2014)

A seguir, são apresentados os dados obtidos de controle de recalque,
durante os anos de 2005 até 2014. Não existem dados de medição relativos
anteriores, mais especificamente entre 1970, ano de inauguração do Edifício Alfa
e 2005, início da medida dos recalques pelo condomínio.
Os dados obtidos são comparados com os dados de medição de
desaprumo, e com os modelos apresentados anteriormente.
5.4

Análise das medições de recalque

5.4.1 Introdução
Conforme ABNT NBR 6122 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2010), “o desempenho das fundações é verificado através de pelo
menos o monitoramento de recalques medidos na estrutura”. Esta norma ainda
estabelece quatro requisitos para determinar se a edificação deve ou não ser
obrigada a executar esse procedimento.
O procedimento de controle de recalque consiste na medida da evolução
dos recalques ao longo do tempo ou conforme acréscimos de carga
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estabelecidos. Nesse processo, são colocados pinos em alguns pilares e
medidas as alterações com o equipamento topográfico, referenciado a um marco
de referência, instalado em local onde não pode haver nenhuma alteração de
condição inicial, para não prejudicar a fidelidade dos resultados. Esse
procedimento de nivelamento geométrico atende ao item 3.20 da NBR 13133
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1994): “a medida de
diferença de nível entre os pontos do terreno ocorre por intermédio de leituras
correspondentes a visadas horizontais, obtidas com um nível, em miras
colocadas verticalmente nos referidos pontos”.
O trabalho de controle de recalques do Edifício Alfa foi iniciado no ano
2005, com a colocação dos pinos em doze pilares e a definição de um marco de
referência para as medições realizadas, de 2006, até 2014. A Figura 84
representa a posição destes pilares no terreno.
Figura 84 - Controle de Recalque do Edifício Alfa – 2005 – início das medições

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)
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Ao verificar os dados obtidos na última medição, realizada em 10 de
novembro de 2014, pode-se observar que os pilares 9 e 8 são os que sofreram
os maiores recalques. A Figura 85 abaixo representa os pilares pela perspectiva
do observador posicionado na Avenida Presidente Wilson. Ela demonstra que
os pilares que sofreram maiores recalques são aqueles mais próximos ao edifício
localizado nos fundos do Edifício Alfa. Este comportamento corrobora as
medições de desaprumo, cuja inclinação ocorreu no mesmo sentido, conforme
apresentado na seção 5.3.
Figura 85 - Representação dos pilares do Edifício Alfa com os respectivos recalques,
de 2005 a 2014

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Entretanto, é importante avaliar os dados de recalque com cuidado, uma
vez que as medidas de recalque iniciaram-se mais de 40 anos após a construção
do edifício, período esse de intenso processo de adensamento do solo, tendo
como consequência recalques primários e secundários das fundações. Portanto,

126

estes não são os recalques finais medidos de cada pilar. A estes valores devem
ser somados os recalques que ocorreram antes do início das medições.
Além disso, cabe destacar que não houve acompanhamento das
medições de recalque realizadas pela empresa contratada pelo Edifício Alfa,
para avaliação da precisão dos resultados obtidos. Para este trabalho, procurouse analisar o comportamento global deste edifício, em relação aos parâmetros
de recalque e desaprumo, sem levar em conta desvios pontuais de resultados,
correlacionando-os às referências bibliográficas. Em virtude de prováveis
mudanças de equipe ao longo das medições; perda de referência ao longo dos
anos; erros de leitura da referência de nível ou nas medidas de recalque
realizadas pela empresa contratada pelo condomínio, o comportamento
apresentado em alguns pilares sugerem incoerência em relação ao
comportamento global do edifício.
Para Massad (2009), a análise do comportamento dos recalques dos
edifícios de Santos sempre é prejudicada pela presença de vigas de travamento
entre as sapatas, já que esta técnica provoca dúvidas sobre o comportamento
das fundações. Para Gusmão (1994), em decorrência da interação soloestrutura, a solidariedade entre os elementos estruturais (oriunda da estrutura
de concreto armado e das vigas de enrijecimento das fundações) confere rigidez
à estrutura, restringindo os movimentos de fundação e consequentemente, os
recalques diferenciais.
A Tabela 15 mostra os valores de medição de recalque realizados entre
2005 e 2014, tendo sido realizadas em oito momentos diferentes, sendo a
primeira apenas para colocação dos pinos de referência.
Os gráficos de recalque apresentados nas próximas páginas permitem
visualizar a evolução dos recalques para cada um dos pilares. São apresentadas
também as figuras com as tabelas de velocidade de recalque destes pilares ao
longo dos anos de medição.
A Figura 86 apresenta um resumo das medidas de recalque dos pilares
do Edifício Alfa, sendo o eixo horizontal o número de dias e o eixo vertical com
o recalque medido em mm.
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Tabela 15 – Resumo das medições de recalque do Edifício Alfa (em mm)

Pilar

Data
Dias

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Evolução de Recalques – Edifício Alfa
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
medição medição medição medição medição

1ª
7ª
8ª
medição
medição medição
18/01/0
09/01/06 23/03/07 31/01/08 02/06/09 03/09/10 08/02/12 10/11/14
5
0
356
794
1108
1595
2052
2587
3613
0
-7,3
-14,2
-18,6
-21,1
-23,5
-24,7
-25,7
0
-8,3
-13,7
-17,3
-18,5
-19
-19,3
-23,1
0
-10,4
-14,6
-16,9
-18,1
-19,2
-19,8
-21,8
0
-7,9
-14,5
-17,1
-19,1
-21,2
-22
-25,1
0
-4,4
-10
-14,4
-15,4
-16,5
-17,4
-21,4
0
-7,8
-14,9
-17,9
-20,1
-20,3
-20,7
-22,6
0
-5,4
-14,6
-18,4
-20,3
-20,7
-21,2
-22,9
0
-11,5
-17,3
-23,9
-26,5
-28,2
-28,8
-30,6
0
-9,1
-18,6
-24,7
-27,1
-27,3
-27,9
-29,4
0
-9,7
-15,5
Medição descontinuada
0
-4,9
-8,4
-11,2
-13,1
-13,5
-14,1
-15,3
0
-4,5
-8,6
-12,1
-13,9
-14,1
-15,3
-17,2

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas medições de recalque do Edifício Alfa
(2017)
Figura 86 - Gráfico de medição de recalques dos pilares do Edifício Alfa

Fonte: Elaborado pelo autor (2017), com base nos dados levantados pela empresa
Teste – Tecnologia Estrutural e Engenharia (2014)
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Figura 87 - Gráfico de medição de recalques no Pilar 1

Fonte: Elaborado pelo autor (2017), com base nos dados levantados pela empresa
Teste – Tecnologia Estrutural e Engenharia (2014)

Abaixo são apresentadas as velocidades de recalque do pilar 1, ao longo
das medições realizadas.

Figura 88 - Velocidade de recalques – P 1

Recalque médio - P 1
Ano

dias

Velocidade
(mm/mês)
2006
356
0,62
2007
438
0,47
2008
314
0,42
2009
487
0,15
2010
457
0,16
2012
535
0,07
2014
1026
0,03
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)
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Figura 89 – Gráfico de medição de recalques no Pilar 2

Recalque - Pilar 2

mm
0
0
-5
-8,3
-10
-13,7

-15

-17,3
-20

-18,5

-19

-19,3
-23,1
dias

-25
0

365

730

1095

1460

1826

2191

2556

2921

3287

Fonte: Elaborado pelo autor (2017), com base nos dados levantados pela empresa
Teste – Tecnologia Estrutural e Engenharia (2014)

Abaixo são apresentadas as velocidades de recalque do pilar 2, ao longo
das medições realizadas.

Figura 90 - Velocidade de recalques - P 2

Recalque médio - P 2
Velocidade
Ano
dias
(mm/mês)
2006
356
0,70
2007
438
0,37
2008
314
0,34
2009
487
0,07
2010
457
0,03
2012
535
0,02
2014
1026
0,11
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)
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Figura 91 - Gráfico de medição de recalques no Pilar 3

Recalque - Pilar 3
mm
0
0
-5
-10

-10,4
-14,6

-15

-16,9

-18,1

-20

-19,2

-19,8
-21,8
dias

-25
0

365

730

1095

1460

1826

2191

2556

2921

3287

Fonte: Elaborado pelo autor (2017), com base nos dados levantados pela empresa
Teste – Tecnologia Estrutural e Engenharia (2014)

Abaixo são apresentadas as velocidades de recalque do pilar 3, ao longo
das medições realizadas.

Figura 92 - Velocidade de recalques - P 3

Recalque médio - P 3
Velocidade
Ano
dias
(mm/mês)
2006
356
0,88
2007
438
0,29
2008
314
0,22
2009
487
0,07
2010
457
0,07
2012
535
0,03
2014
1026
0,06
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)
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Figura 93 - Gráfico de medição de recalques no Pilar 4

Recalque - Pilar 4
mm
0
0
-5
-7,9
-10
-14,5

-15

-17,1
-19,1

-20

-21,2
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-30

dias
0

365

730

1095

1460

1826

2191

2556

2921

3287

Fonte: Elaborado pelo autor (2017), com base nos dados levantados pela empresa
Teste – Tecnologia Estrutural e Engenharia (2014)

Abaixo são apresentadas as velocidades de recalque do pilar 4, ao longo
das medições realizadas.

Figura 94 - Velocidade de recalques - P 4

Recalque médio - P 4
Velocidade
Ano
dias
(mm/mês)
2006
356
0,67
2007
438
0,45
2008
314
0,25
2009
487
0,12
2010
457
0,14
2012
535
0,04
2014
1026
0,09
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)
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Figura 95 - Gráfico de medição de recalques no Pilar 5

Recalque - Pilar 5

mm
0
0
-4,4

-5
-10

-10
-14,4

-15

-15,4

-16,5

-17,4
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-21,4
dias

-25
0

365

730

1095

1460

1826

2191

2556

2921

3287

Fonte: Elaborado pelo autor (2017), com base nos dados levantados pela empresa
Teste – Tecnologia Estrutural e Engenharia (2014)

Abaixo são apresentadas as velocidades de recalque do pilar 5, ao longo
das medições realizadas.

Figura 96 - Velocidade de recalques - P 5

Recalque médio - P 5
Velocidade
Ano
dias
(mm/mês)
2006
356
0,37
2007
438
0,38
2008
314
0,42
2009
487
0,06
2010
457
0,07
2012
535
0,05
2014
1026
0,12
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)
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Figura 97 - Gráfico de medição de recalques no Pilar 6

Recalque - Pilar 6
mm
0
0
-5
-7,8
-10
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-14,9
-17,9

-20

-20,1

-20,3

-20,7
-22,6
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-25
0

365

730

1095

1460

1826

2191

2556

2921

3287

Fonte: Elaborado pelo autor (2017), com base nos dados levantados pela empresa
Teste – Tecnologia Estrutural e Engenharia (2014)

Abaixo são apresentadas as velocidades de recalque do pilar 6, ao longo
das medições realizadas.

Figura 98 - Velocidade de recalques - P 6

Recalque médio - P 6
Velocidade
Ano
dias
(mm/mês)
2006
356
0,66
2007
438
0,49
2008
314
0,29
2009
487
0,14
2010
457
0,01
2012
535
0,02
2014
1026
0,06
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)
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Figura 99 - Gráfico de medição de recalques no Pilar 7

Recalque - Pilar 7
mm
0
0
-5

-5,4

-10
-14,6

-15

-18,4

-20

-20,3

-20,7

-21,2
-22,9
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-25
0

365

730

1095

1460

1826

2191

2556

2921

3287

Fonte: Elaborado pelo autor (2017), com base nos dados levantados pela empresa
Teste – Tecnologia Estrutural e Engenharia (2014)

Abaixo são apresentadas as velocidades de recalque do pilar 7, ao longo
das medições realizadas.

Figura 100 - Velocidade de recalques - P 7

Recalque médio - P 7
Velocidade
Ano
dias
(mm/mês)
2006
356
0,46
2007
438
0,63
2008
314
0,36
2009
487
0,12
2010
457
0,03
2012
535
0,03
2014
1026
0,05
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)
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Figura 101 - Gráfico de medição de recalques no Pilar 8

Recalque - Pilar 8

mm
0
0
-5
-10

-11,5

-15
-17,3
-20
-23,9

-25

-26,5

-30

-28,2

-28,8

-30,6

-35

dias
0

365

730

1095

1460

1826

2191

2556

2921

3287

Fonte: Elaborado pelo autor (2017), com base nos dados levantados pela empresa
Teste – Tecnologia Estrutural e Engenharia (2014)

Abaixo são apresentadas as velocidades de recalque do pilar 8, ao longo
das medições realizadas.

Figura 102 - Velocidade de recalques - P 8

Recalque médio - P 8
Velocidade
Ano
dias
(mm/mês)
2006
356
0,97
2007
438
0,40
2008
314
0,63
2009
487
0,16
2010
457
0,11
2012
535
0,03
2014
1026
0,05
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)
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Figura 103 - Gráfico de medição de recalques no Pilar 9

Recalque - Pilar 9

mm
0
0
-5
-9,1

-10
-15

-18,6

-20

-24,7

-25

-27,1

-27,3

-27,9

-30

-29,4
dias

-35
0

365

730

1095

1460

1826

2191

2556

2921

3287

Fonte: Elaborado pelo autor (2017), com base nos dados levantados pela empresa
Teste – Tecnologia Estrutural e Engenharia (2014)

Abaixo são apresentadas as velocidades de recalque do pilar 9, ao longo
das medições realizadas.

Figura 104 - Velocidade dos recalques - P 9

Recalque médio - P 9
Velocidade
Ano
dias
(mm/mês)
2006
356
0,77
2007
438
0,65
2008
314
0,58
2009
487
0,17
2010
457
0,01
2012
535
0,03
2014
1026
0,04
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)
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Figura 105 - Gráfico de medição de recalques no Pilar 10
mm
0
0

Recalque - Pilar 10

-5
-9,7

-10
-15

-15,5

-20
-25
-30
-35
0

365

dias
730

Fonte: Elaborado pelo autor (2017), com base nos dados levantados pela empresa
Teste – Tecnologia Estrutural e Engenharia (2014)

Como as medições do pilar 10 foram interrompidas, não é apresentada
sua tabela de velocidade de recalques.

138

Figura 106 - Gráfico de medição de recalques no Pilar 11

Recalque - Pilar 11

mm
0
0
-5

-4,9
-8,4

-10

-11,2

-15

-13,1
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1826
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2556

2921

3287

Fonte: Elaborado pelo autor (2017), com base nos dados levantados pela empresa
Teste – Tecnologia Estrutural e Engenharia (2014)

Abaixo são apresentadas as velocidades de recalque do pilar 11, ao
longo das medições realizadas.

Figura 107 - Velocidade de recalques - P 11

Recalque médio - P 11
Velocidade
Ano
dias
(mm/mês)
2006
356
0,41
2007
438
0,24
2008
314
0,27
2009
487
0,12
2010
457
0,03
2012
535
0,03
2014
1026
0,04
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)
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Figura 108 - Gráfico de medição de recalques no Pilar 12

Recalque - Pilar 12
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1460
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2556
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3287

Fonte: Elaborado pelo autor (2017), com base nos dados levantados pela empresa
Teste – Tecnologia Estrutural e Engenharia (2014)

Abaixo são apresentadas as velocidades de recalque do pilar 12, ao
longo das medições realizadas.

Figura 109 - Velocidade de recalques - P 12

Recalque médio - P 12
Velocidade
Ano
dias
(mm/mês)
2006
356
0,38
2007
438
0,28
2008
314
0,33
2009
487
0,11
2010
457
0,01
2012
535
0,07
2014
1026
0,06
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

A partir dos dados apresentados, é interessante observar que para a
maioria dos pilares, houve um pequeno aumento na velocidade dos recalques
observado entre o penúltimo e último período de medição, interrompendo a
tendência de queda ao longo dos anos. Além disso, enquanto os pilares P8 e P9
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foram os que apresentaram maiores recalques no período de 2005 a 2014, os
pilares que registraram maiores recalques no último período, entre 2012 e 2014,
foram P5, P2 e P4, com velocidades entre 0,12 e 0,09 mm/mês.
Deve-se observar ainda que as velocidades de recalque, diferentemente
do que foi observado por Campos (2003), diminuíram sensivelmente ao longo do
tempo, cerca de 10 vezes, entre a primeira e a última medida.

5.4.2 Coeficiente de adensamento secundário
Para verificação da coerência dos resultados obtidos nos controles de
recalque do Edifício Alfa com a teoria apresentada no Capítulo 4, são
apresentadas a seguir as curvas de recalque dos seus pilares, em função do
logaritmo do tempo.
Figura 110 - Recalques dos pilares do Edifício Alfa em função do logaritmo do tempo

Fonte: Autor (2018)
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Em virtude das curvas de recalque apresentadas não possuírem um
comportamento constante, sugere-se que podem ter ocorrido erros de medição
e leitura durante o controle de recalque realizado no Edifício Alfa, entre os anos
de 2005 e 2014. Além disso, o fato de existirem vigas de enrijecimento entre as
sapatas influencia no comportamento dos recalques diferenciais.
A partir das curvas apresentadas na Figura 110, o próximo passo é
determinar o coeficiente de adensamento secundário Cαε do solo. A Figura 111
a seguir apresenta as linhas de tendência de recalque dos pilares do Edifício Alfa
(a partir da Figura 105), em função do logaritmo do tempo, com a equação da
reta, obtidas pela função “linhas de tendência”, do programa Excel.
Figura 111 - Linhas de tendência de deformação dos pilares do Edifício Alfa em função
do logaritmo do tempo
100

1.000

10.000

0

-5

-10

-15

y = -4,619ln(x) + 21,895
y = -5,477ln(x) + 27,358
y = -4,253ln(x) + 14,341
y = -6,935ln(x) + 35,927

-20

y = -5,929ln(x) + 25,842
y = -6,207ln(x) + 27,122
y = -7,318ln(x) + 35,27

-25

y = -7,208ln(x) + 33,992
y = -8,325ln(x) + 40,895
-30
y = -8,79ln(x) + 40,116
y = -8,69ln(x) + 39,008
-35

Fonte: Autor (2018)

Através do gráfico da Figura 111 foram obtidas dez equações da reta,
visto que uma das medições de recalque foi interrompida na segunda medição
e, portanto, não foi utilizada neste exemplo. Abaixo são apresentadas estas
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equações, considerando apenas as partes logarítmicas, a fim de se obter uma
média.
ΔH = 4,62*ln(t); ΔH = 5,48*ln(t); ΔH = 4,25*ln(t); ΔH = 6,93*ln(t);
ΔH = 5,93*ln(t)

ΔH = 6,21*ln(t); ΔH = 7,32*ln(t); ΔH = 7,21*ln(t);

ΔH = 8,32*ln(t)

ΔH = 8,79*ln(t); ΔH = 8,69*ln(t)

A partir dos resultados apresentados, é determinada uma equação (XI) da
reta média:
ΔH = 6,70*ln(t)

(XI)

Para transformar a equação em log10, têm-se:
ΔH = 6,7*2,3*log10 (t) = 15,42 log10 (t)
ΔH = 15,42 * Δlog10 (t)

(XII)

Para determinação do coeficiente de adensamento secundário, utiliza-se
a equação (XIII) (PINTO, 2000) a seguir:
Cαε = (ΔH / H0) / Δlog10 (t)

(XIII)

Do desenvolvimento da equação (XIII), têm-se:
Cαε = (15,42 * Δlog10 (t) / H0) / Δlog10 (t)
Cαε = 15,42 / H0
Para efeito de análise, foi considerada apenas a primeira camada de argila
marinha compressível, imediatamente abaixo da camada de areia onde as
sapatas do Edifício Alfa estão apoiadas. Sendo H0 = 6,0 metros, têm-se o
coeficiente de adensamento secundário:
Cαε = 15,42 / 6 = 2,57 %
Para efeito de comparação, na Figura 112 a seguir apresentam-se
resultados de análises de recalque de pilares de Massad (2009), nas cidades de
Santos e São Vicente. Observando apenas os coeficientes de adensamento
secundário Cαε apresentados nesta tabela, a variação de resultados varia entre
o mínimo de 1,2% até o máximo de 4,6%.
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Na Figura 113 são apresentadas propriedades geotécnicas de Santos e
da Baixada Santista. Neste trabalho, Massad (2009) apresenta valores de Cαε
entre 1,3 e 6%.
Figura 112 - Dados gerais e resultados de análise de recalque dos pilares mais
recalcados - Edifícios da cidade de Santos e São Vicente

Fonte: adaptado de Massad (2009)
Figura 113 - Propriedades geotécnicas - Cidade de Santos x Baixada Santista

Fonte: adaptado de Massad (2009)

Baseado no valor de Cαε obtido através dos dados de recalque dos pilares
do Edifício Alfa e dos conceitos extraídos de Pinto (2000), é possível afirmar que

144

há coerência no comportamento dos recalques por adensamento secundário
deste edifício com os obtidos nas referências bibliográficas estudadas.
5.4.3 Discussão dos resultados
Apesar da dispersão encontrada nos valores de velocidade de recalque
nos pilares do Edifício Alfa, pode-se verificar uma velocidade média no início das
medições, em 2005, de 0,63 mm/mês. No ano de 2014, no final das medições,
foi observada uma velocidade média de recalque de 0,06 mm/mês.
O comportamento observado nos gráficos anteriores, apresentados neste
capítulo, demonstra uma tendência de redução na velocidade de recalques.
Ainda assim, mesmo com influência de cargas permanentes constantes, não há
tendência de estabilização. Segundo Campos (2003), vários gráficos de recalque
versus tempo de edifícios monitorados na cidade de Santos não apresentam
tendência de estabilização.
Foram observadas também diferentes velocidades de recalques entre os
pilares. Uma explicação possível é o efeito das edificações vizinhas no recalque
dos pilares periféricos. Esse comportamento pode ser observado nos pilares P8
e P9, cujos valores de velocidade ficaram entre os mais altos. Além disso, os
pilares estão apoiados sobre sapatas de diferentes áreas, com diferentes cargas
aplicadas, o que contribui para diferentes velocidades de recalque em um
mesmo edifício.
No caso do Edifício Alfa, o recalque das fundações evoluiu durante os dez
anos de medição, tendo a medição iniciado mais de trinta anos após a sua
construção. Esse comportamento supõe a ocorrência do recalque secundário,
resultado do rearranjo das partículas do solo, mesmo a pressão aplicada nas
fundações sendo constante. Para Campos (2003), a velocidade dos recalques é
fator decisivo para tomada de decisão sobre a implantação de reforços de
fundação, e em última análise, da desocupação do edifício.
5.4.4 Estimativa de recalques para o Edifício Alfa
Em função dos dados de recalque apresentados nesta seção, para efeito
de comparação, está apresentada abaixo a estimativa de recalques primário e
secundário do Edifício Alfa.
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Para realização dos cálculos, foram consideradas as premissas a seguir:


Carga aplicada na fundação: 5.546 ton.;



Área do radier teórico: 16,15 m x 20,20 m;



Cota de apoio do radier teórico: 1,0 m.

Para o cálculo do recalque por adensamento primário, foi utilizada a
equação (VIII), apresentada no Capítulo 2, para argilas sobreadensadas:

ρ=

(

log σ’ a⁄σ ’i + Cc x log

′

/ ′ )

(VIII)

Onde:
H = espessura da camada de argila
Cc = índice de compressão
e0 = índice de vazios
σ”Vi = tensão vertical efetiva inicial
σ”a = tensão de pré adensamento
σ”Vf = tensão vertical efetiva final
Segundo Massad (2003), para argilas de SFL da Baixada Santista, podese adotar como valor médio os índices abaixo:

Como tensão de pré adensamento, foi admitida uma oscilação de 2,0
metros abaixo do nível atual. (MASSAD, 1985, apud DIAS, 2010).
Dos parâmetros apresentados na Figura 114, têm-se os cálculos abaixo
para determinação do recalque por adensamento primário (na primeira camada
de argila, de 6,0 metros):

σ”Vi = (18 x 1,5) + (18 - 10) x 8,5+ (16 - 10) x 3,0 = 113 kN/m²

146

σ”a = (18 x 1,5) + (18 - 10) x 8,5+ (16 - 10) x 3,0 + 2034 = 133 kN/m²
σ”Vf = (18 x 1,5) + (18 - 10) x 8,5+ (16 - 10) x 3,0 + 54,28 35= 167,28 kN/m²
ρ = 0,043 x 6 x log (133/113) + 0,43 x 6 x log (167,28/133)
ρ = 0,258 x 0,071 + 2,58 x 0,0995
ρ = 0,0182 + 0,2569 = 0,2751 metros ou 27,51 cm
Para estimativa do recalque secundário, é utilizada a equação (X),
apresentada no capítulo 2.
!"
#$%

= 0,15 CR

(X)

Onde:
CR = 0,43
Harg = 6,0 m

hsec = 0,15 x 0,43 x 600 cm = 38,70 cm

Valor obtido multiplicando a altura de 2,0 metros pelo  água de 10 kN/m³
Memória de cálculo para tensão atuante no topo da camada do solo:
Sondagem utilizada: S4 / considerada uma fundação em radier, com B=16,15m e L=20,20m
Carga aplicada no solo = 55.460 kN / σ0=170kN/m² > σadm=154,67kN/m²
Memória de cálculo para obtenção da tensão aplicada no topo da camada de argila

34
35

L' = L +
B' = B +
Z = 1,9*B
2*Z*Tg30° 2*Z*Tg30°
(m)
(m)
(m)
30,69
30,59
26,54

B*L
(m²)

B'*L'
(m²)

326,23

811,94

Memória de cálculo para obtenção da tensão aplicada no meio da camada de argila
L' = L +
B' = B +
2*Z*Tg30° 2*Z*Tg30°
(m)
(m)
34,06
30,01

B*L
(m²)

B'*L'
(m²)

811,94

1021,83

σz (KN/m ²)
= (B*L/B'*L')*σ 0

54,28
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Figura 114 - Esquema de dissipação de cargas para o Edifício Alfa

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)
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CAPÍTULO 6 – ANÁLISE GERAL DO EDIFÍCIO ALFA E HIPÓTESES DE
CONDUTA FUTURA

Após a apresentação e análise dos dados do Edifício Alfa, cabe avaliá-los
de forma sistêmica e desenhar cenários futuros possíveis.
Embora não tenham sido obtidos dados no período de 1970 até 2005,
pode-se afirmar que houve uma evolução dos recalques ao longo do tempo.
Como esse comportamento foi constatado mesmo após mais de quarenta anos
da construção do edifício, a hipótese mais provável é que esteja ocorrendo um
recalque por compressão secundária, onde as partículas do solo se rearranjam,
reduzindo os espaços entre elas e provocando o adensamento, mesmo sem
aumento das cargas atuantes.
Analisando

os

danos

causados

por

movimentos

de

fundação

apresentados neste trabalho (TEIXEIRA e GODOY, 1998), apresentam-se a
seguir as constatações sobre o Edifício Alfa.


Danos arquitetônicos ou de aparência, que levaram o condomínio
efetuar obras de reforma na sua fachada e nas unidades
autônomas.



Danos de funcionalidade, que obrigaram o condomínio a realizar a
substituição dos elevadores, por equipamentos menores, cujo
tamanho fosse adequado à nova realidade de desaprumo do poço
do elevador. Além disso, as unidades sofreram reformas de
correção dos desníveis de piso interno.



Os danos à sua estabilidade são mais difíceis de analisar, porque
envolvem novos cálculos dos elementos estruturais. Com as
observações realizadas neste estudo, não é possível afirmar que
existem danos para a estrutura. Entretanto, os desaprumos atuais
resultam em acréscimo de tensão por efeitos de segunda ordem,
não tendo sido considerado no dimensionamento inicial da
estrutura do Edifício Alfa, estando ela sujeita a danos.

Analisando os resultados obtidos de recalques diferenciais e totais
ocorridos nas sapatas do Edifício Alfa, ocorridos entre 2005 e 2014, verificou-se
que os mesmos foram inferiores aos limites estabelecidos por SkemptonMacDonald, conforme Burland et al. (1977, apud CINTRA; AOKI; ALBIERO,
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2011). O maior valor de recalque obtido no período foi do Pilar 8, ρ = 30,6 mm,
inferior ρ máx. = 65 mm. O maior recalque diferencial medido no período foi entre
os pilares P 8 e P11, com δ = 15,3 mm. Portanto, sob esta análise, não é possível
afirmar que houve danos à estrutura. Entretanto, essa análise não leva em
consideração todo o recalque ocorrido no período anterior ao início das medições
de recalque.
Sob o aspecto da interação solo-estrutura, pode-se supor que em função
do Edifício Alfa possuir vigas de rigidez interligando todas as sapatas, o conjunto
da edificação possui maior rigidez. Como consequência, os recalques
diferenciais e distorcionais foram menores do que os que ocorreriam se as
mesmas não fossem executadas.
Analisando as medições de desaprumo disponíveis, realizadas entre 2005
e 2014, e comparando com as observações feitas no local, foi possível identificar
um comportamento padrão nos recalques, que provocaram desaprumos no
sentido do fundo e da lateral direita do Edifício Alfa. Esse comportamento é
coerente com o comportamento apresentado no Capítulo 4 deste trabalho,
tendo as edificações vizinhas sido construídas em épocas muito próximas,
gerando uma superposição de bulbos de tensão entre os prédios, gerando um
desaprumo tanto no sentido do fundo quanto da lateral esquerda.
Sob o ponto de vista estrutural, conforme apresentado no Capítulo 4, uma
das hipóteses para admitir os efeitos de 2ª ordem no dimensionamento das
estruturas de concreto são as imperfeições geométricas iniciais, que podem
levar a perda de estabilidade quando, ao crescer a intensidade do carregamento,
a capacidade resistente da estrutura passa a ser menor que a solicitação.
Embora a imperfeição geométrica do Edifício Alfa não seja inicial, ela
impõe a sua estrutura, novas tensões que não foram consideradas inicialmente
no dimensionamento da estrutura. Segundo Maffei, Gonçalves e Pimenta (2003),
quando o edifício possui vigas de rigidez, o possível colapso da estrutura não
está relacionado a recalques diferenciais distorcionais, uma vez que a estrutura
trabalha como um corpo rígido, apresentando comportamentos de translação
(afundamento) e de rotação (adernamento). Segundo estes autores, devido à
inclinação do prédio, esforços adicionais não previstos solicitam as vigas e
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pilares, formando rótulas plásticas, demonstrando que a estrutura pode entrar
em colapso por instabilidade.
Portanto, após a observação dos dados apresentados e discutidos
anteriormente, o presente trabalho apresenta a seguir três hipóteses de conduta
possíveis de serem administradas, tanto em relação ao Edifício Alfa, quanto às
demais edificações, cujo comportamento é semelhante ao que foi apresentado.
São elas: manutenção da situação atual; estabilização dos recalques; retorno do
edifício à posição original.

6.1

Proposta 1 - manutenção da situação atual
Conforme apresentado no capítulo 3, a partir de 2004, a prefeitura de

Santos passou a mapear os edifícios da orla da praia, para avaliar o
comportamento dos mesmos.
O objetivo geral do programa era fazer o levantamento histórico dos
imóveis, levantamento de anomalias e manifestações patológicas; medição de
recalques e desaprumo; sondagem e análise geotécnica; análise estrutural. A
partir dessas informações, fazer uma análise de riscos estruturais dos edifícios.
Partindo desse pressuposto, uma primeira proposta de conduta a ser
considerada para monitoramento do comportamento dos edifícios de Santos
seria a adoção dos procedimentos a seguir, a serem realizados por empresas de
engenharia especializadas em estrutura e geotecnia:
a)

Continuidade de controle de recalques e desaprumo. Através desse

controle, é possível entender quais novos esforços estão sendo aplicados na
edificação e os possíveis impactos na estabilidade estrutural.
b)

Inspeção predial na estrutura dos edifícios. O objetivo desse trabalho é

levantar o surgimento e/ou evolução de trincas e fissuras estruturais,
principalmente nos pilares de térreo e nas vigas. Em virtude dos esforços
solicitantes adicionados na estrutura devido ao desaprumo dos edifícios, existe
um aumento de sobrecarga nos pilares e vigas, aumentando o risco de danos
estruturais. Para casos de trincas excessivas nesses pilares, podem ser
propostas soluções de reforço estrutural, como cintamento, com reforço de
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armação e aumento de seção, para suportar as novas cargas aplicadas pelo
efeito de segunda ordem.
c)

Inspeção predial das reformas executadas nos apartamentos. A NBR

16.280 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015),
estabelece os requisitos para a correta execução das reformas em edificações,
visando prevenir, entre outros elementos, a perda de desempenho da edificação
em função de alterações realizadas pelos proprietários. Portanto, essa inspeção
busca identificar reformas que possam ter alterado a configuração original dos
apartamentos, como retirada de paredes de alvenaria, execução de novos
revestimentos de piso para correção de inclinação dos mesmos. Todas essas
medidas alteram o comportamento original ao qual o edifício foi dimensionado,
seja por acréscimo de sobrecarga, seja pela perda de resistência estrutural com
a retirada de paredes que podiam ter contribuição no desempenho estrutural.
d)

Inspeção das áreas comuns. Além de verificar os pilares do térreo, e

eventuais fissuras e trincas que caracterizem riscos para a estabilidade, essa
inspeção é importante para identificar vazamentos em tubulações subterrâneas,
que possam provocar a erosão no solo abaixo das sapatas, agravando os
problemas de recalque diferencial.
A periodicidade das inspeções e monitoramentos sugeridos nos itens “a”
até “d” atendem a Lei Complementar 441/2001, do município de Santos, que
indica inspeções anuais para edifícios acima de trinta anos e superior a nove
pavimentos.
e)

Cálculo estrutural do edifício. A proposta é que, após a realização dos

controles e inspeções no edifício, um novo cálculo estrutural seja executado,
considerando os novos elementos identificados, principalmente em termos de
acréscimo de sobrecargas permanentes e efeito de segunda ordem em função
da nova configuração geométrica gerada pelos recalques diferenciais. Na
realização deste projeto, podem ser estabelecidos limites admissíveis de
desaprumo, onde acima destes limites, uma nova análise estrutural deve ser
realizada.
Após realizar as etapas acima, é possível monitorar o desempenho do
edifício, atendendo ao disposto na Lei 441/2001, analisando os riscos potenciais
de segurança para sua estabilidade e para a comunidade. E com base nas
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conclusões extraídas desse trabalho, é possível tomar decisões, seja para a
manutenção dos trabalhos, seja para uma alteração da conduta.
6.2

Proposta 2 – estabilização dos recalques e reforço estrutural
Durante o monitoramento da situação atual (proposta 1), podem ser

identificados riscos graves à estabilidade da estrutura do edifício, tanto pelo
aumento de sobrecargas permanentes, gerando trincas excessivas nos pilares
e demais elementos estruturais, como por aumento do recalque diferencial. O
cálculo estrutural pode comprovar riscos graves à estrutura. Nesse caso, a
sugestão é a adoção de medidas de estabilização dos recalques. É importante
ressaltar que, segundo Bjerrum (1967, apud Niyama, 2015), um recalque
diferencial próximo de 1/150 pode apresentar danos à estrutura de uma
edificação.
Nessas circunstâncias, sugere-se adotar os procedimentos de reforço de
fundação com o emprego de estacas profundas. Existem diversos tipos de
sistemas de estacas, cravadas ou escavadas. O objetivo principal de se executar
esse tipo de fundação é atravessar a camada de argila marinha, que não possui
capacidade de suporte, e atingir solos mais profundos e resistentes, criando a
condição de suporte para o edifício.
O planejamento deve prever a incorporação das estacas ao sistema de
fundações diretas do edifício, por meio de vigas, transferindo as cargas para as
estacas executadas.
Uma sugestão para esse tipo de fundação é a utilização de estacas
escavadas. No Edifício Núncio Malzoni, na cidade de Santos, a solução para a
estabilização (e posterior correção do desaprumo do edifício) foi a execução de
16 estacas escavadas, com diâmetro que variava entre 1,0 a 1,40 metros, com
uma profundidade média de 55 metros, atingindo um solo mais resistente
(Sayegh, 2001). Outra sugestão de estacas profundas com objetivo de
estabilização dos recalques seria a realização de estacas raiz, incorporando
estas ao sistema de fundações rasas, com objetivo de estabilização dos
recalques.
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Após a realização dessa obra de estabilização, a sugestão é continuar o
monitoramento apresentado na proposta 1, para avaliar a eficácia do sistema
executado.
A execução de estacas profundas é uma solução utilizada apenas para
estabilizar os recalques dentro de um limite em que o edifício não apresente piora
nos indicadores de monitoramento. Ela deve ser tomada, conforme apresentado
anteriormente, quando houver uma tendência de instabilidade da estrutura do
edifício.

6.3

Proposta 3 – retorno do edifício a posição original
A terceira proposta apresentada seria o reaprumo do Edifício Alfa. Esta

solução depende de um processo de macaqueamento do prédio, para devolver
o mesmo à posição original de prumo. Essa solução demanda mais
investimentos que as apresentadas anteriormente, porque além da execução
das estacas para estabilização dos recalques, existe ainda a execução do
reaprumo com utilização de macacos hidráulicos. Para ilustrar melhor essa
alternativa é utilizado novamente o exemplo do Edifício Núncio Malzoni.
Após a execução das estacas escavadas profundas e execução de vigas
de transição, para receber as cargas do edifício, inicia-se a etapa de instalação
dos macacos hidráulicos, acionados por bombas, posicionados nas vigas de
transição, que aplicam uma força contrária a carga do edifício, para que o mesmo
retorne ao prumo.
Segundo Dias (2010), antes de ter a obra de reaprumo, os apartamentos
do edifício Núncio Malzoni não tinham um valor comercial representativo. O valor
médio avaliado para uma unidade nesse condomínio deveria variar entre R$
300.000,00 e R$ 400.000,00 (valor histórico do início da década de 2000, não
considerada a correção monetária).
Portanto, quando se trata da inspeção e monitoramento do desempenho
do Edifício Alfa, o foco do trabalho deve ser estabilidade estrutural e a segurança
da comunidade. Mas a recuperação do valor do imóvel também deve ser
considerada na análise para tomada de decisão.
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Seja qual for a decisão a ser tomada pelos responsáveis pelo Edifício Alfa
e pelos demais edifícios de Santos, que apresentam o mesmo comportamento
de recalques diferenciais contínuos, o que se propõe como imprescindível é a
manutenção do monitoramento dos indicadores de desempenho. Com isso,
procura-se evitar uma situação irreversível do ponto de vista de estabilidade dos
edifícios de Santos.

6.4

Discussão da viabilidade das propostas
Segundo a lei complementar 441, de 2001, os proprietários de imóveis

não familiares e os condomínios são obrigados a realizar uma vistoria preventiva
e periódica nas edificações e elementos que estejam no logradouro público. A
periodicidade dessas vistorias está estabelecida na mesma lei, conforme as
características e idade do imóvel. Por esta lei, edifícios acima de trinta anos e
com altura superior a nove pavimentos tipo devem receber inspeção anual. O
Edifício Alfa, cuja construção foi finalizada em 1970, e possui dezesseis andares
se enquadra nestas premissas.
Pela lei, o profissional que realiza essa vistoria deve ser cadastrado na
cidade de Santos e apresentar laudo técnico, com informações detalhadas sobre
o imóvel, metodologia empregada e registro fotográfico detalhado.
Portanto, a obrigação de se fazer um monitoramento das edificações da
orla de Santos está prevista em uma lei municipal.
Ao analisar o perfil dos edifícios da orla da praia de Santos, é possível
verificar que são majoritariamente antigos, com poucos apartamentos, cujos
proprietários são pessoas mais idosas ou são apartamentos utilizados como
turismo. Nesses casos, não é de se esperar que haja interesse em fazer grandes
investimentos nesses imóveis. Além disso, como os recursos necessários para
grandes intervenções se aproxima do seu valor, pouco se faz até para monitorar
o estado dos imóveis e atender ao que determina a lei.
A partir das premissas apresentadas, além de dever legal, a principal
recomendação seria que, ao menos os procedimentos apresentados na proposta
1, fossem adotados pelos edifícios da orla da praia.
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Com o apoio financeiro da Prefeitura Municipal de Santos, via isenção de
impostos, por exemplo, o mapeamento das condições estruturais dos edifícios
seria garantido e medidas preventivas poderiam ser tomadas, visando garantir a
segurança da população.
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CAPÍTULO 7 – CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTURAS
PESQUISAS

Considerando que o objetivo do trabalho era estudar o caso do Edifício Alfa,
suas medições de recalques e desaprumo, estimar as tensões atuantes no solo
e

comparar

com

as

tensões

admissíveis,

apresentar

propostas

de

monitoramento e contribuir para a tomada de decisão dos proprietários,
apresentam-se as considerações a seguir.
Devido ao universo reduzido de dados de controle de recalque, a análise
do comportamento do Edifício Alfa ficou limitada ao período de 2005 até 2014.
Sendo assim, a análise de dados ficou prejudicada, não sendo possível fazer
conjecturas sobre o desempenho individual de cada pilar. No período analisado,
o maior valor de recalque obtido foi do Pilar 8, com recalque de 30,6 mm. As
velocidades de recalque (mm/mês) sugerem um comportamento de redução na
intensidade dos recalques, com os gráficos apresentados tendendo a uma reta.
Pode-se supor que os recalques do período analisado foram por adensamento
secundário, cujo coeficiente de adensamento secundário médio de Cαε = 2,57%,
está compatível com os valores apresentados por Massad (2009) e Teixeira
(1960); Machado (1961), (apud MASSAD, 2009).
Em termos de medição de desaprumo, os valores máximos obtidos foram
da ordem de 60 cm no sentido do fundo do Edifício Alfa e na ordem de 56 cm,
no sentido da lateral direita. Este comportamento está coerente com o esperado
para edificações vizinhas construídas em períodos próximos, em decorrência da
concentração dos bulbos de tensão.
As hipóteses iniciais de carregamento do Edifício Alfa, considerando um
grande radier como a fundação do edifício, foram estimadas e se mostraram
levemente maiores que a tensão admissível do solo.
Foram apresentadas três propostas de ações para o Edifício Alfa, com
discussão sobre sua viabilidade. Atualmente o comportamento geotécnico dos
edifícios desaprumados de Santos demonstram menos preocupações que os
riscos estruturais de colapso. Em função dos dados apresentados e discutidos
ao longo do trabalho, a recomendação para futuras pesquisas seria a análise do
estado limite último de estabilidade da estrutura de concreto armado de um
edifício apoiado sobre fundações rasas na orla de Santos.
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