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RESUMO 
 
O objetivo do trabalho é apresentar critérios de projeto, dimensionamento e execução, viabilizando a 

escavação de obras em Santos com três subsolos. O subsolo arenoso, com nível d’água elevado, seguido de 
argilas moles típicas da baixada santista limita o emprego de vários tipos de contenção. Nesta 
obra empregou-se parede diafragma e metodologia invertida, com travamento estrutural. O uso de tirantes foi 
limitado ao nível inicial e apenas na região onde o vizinho é um prédio em fundação direta. 

Esta é a primeira obra, na região do Gonzaga, a duas quadras e meia da praia, com 9m de escavação a 
partir da rua. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Localização da obra. 
 
 
 
 
 
 

 



INTRODUÇÃO 
 
Usualmente na cidade de Santos, no litoral paulista, os edifícios têm um único subsolo meio enterrado 

dado o elevado nível do lençol freático. A presença de areia fina siltosa a partir da superfície do terreno 
dificulta sobremaneira a execução de garagens enterradas. O código municipal permite a execução de 
garagens acima do nível da rua.  

Apenas dois edifícios na mesma região possuem dois subsolos. O único com três subsolos construído 
está próximo ao Morro Nova Cintra, porém em condições geotécnicas peculiares, dada a inexistência da 
argila marinha, característica da Baixada Santista e proximidade do topo rochoso alcançado a 11/12m. Existe 
um outro com 3 subsolos em construção na mesma rua, 6 quadras em direção ao centro. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DA OBRA 
 
O empreendimento foi implantado em terreno com área de aproximadamente 3075 m2. É constituído 

por três níveis de subsolo, térreo e mais dois pavimentos destinados ao shopping, três pavimentos para 
escritórios comerciais, dezoito lajes para uso residencial, um pavimento para lazer e mais quatro lajes 
destinadas a casa de máquinas, barrilete e caixa d’água. A área da laje do tipo é de aproximadamente 740 m2 
e área construída de aproximadamente 40.000m2. 
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                             Figura 2. Corte Esquemático 
 

 
CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS  
 

O perfil geotécnico do local da obra é bastante conhecido, iniciando-se com uma camada superficial 
de areia fina siltosa, medianamente compacta a compacta, cinza clara, com espessura de 11m, seguida de 
argila marinha siltosa (SFL) mole, cinza escura e com espessura de 7m. Segue-se a segunda camada de areia, 
típica em Santos, nova camada de argila marinha (AT) média, cinza escura e com espessura de 8m. A partir 
daí, camadas alternadas de areia fina e argila marinha até se atingir o solo residual. A sondagem 
representativa é indicada a seguir: 

 
 
 
 
 



 
                                       Figura 3. Sondagem SP-6 
 



PROJETO 
 
Devido à presença de argila mole a partir de 11 m de profundidade e ao nível d’água extremamente 

elevado da região (1 a 2 m de profundidade), a obra é suscetível a fenômenos como a ruptura de fundo e 
levantamento hidráulico. 

 Para gerar estabilidade quanto à ruptura seria suficiente que a parede tivesse 17 m de comprimento, 
porém, esta teve que ser levada a 25 m para garantir segurança quanto ao levantamento hidráulico, pois o 
peso oferecido como resistência pela argila marinha é muito baixo. 

A ficha da parede foi embutida na segunda camada de argila e as juntas das lamelas foram vedadas 
com Jet grouting na profundidade da camada de areia (fig.5). A vedação da junta tornava-se necessária para 
impedir o fluxo d’água pela camada de areia ocasionando subpressão e reduzindo o fator de segurança contra 
levantamento hidráulico.  

Em relação ao dimensionamento, a elevada solicitação, devido ao empuxo de água, associada com a 
baixa resistência da ficha, dada a presença de argila mole, fez com que o equilíbrio da parede só fosse 
atingido a grandes profundidades. Em conseqüência, houve a necessidade de armar a parede integralmente 
para os momentos críticos (fig. 4). 

 

           Figura 4. Envoltória dos momentos x Profundidade da parede 
 
Não era possível a escavação em talude, tendo em vista a presença de areia fina que, mesmo com o 

rebaixamento do lençol freático, não garantiria a estabilidade necessária para garantir uma execução sem 
riscos. A execução de tirantes em areias finas submersas é bastante complicada e, na maior parte dos casos, 
traz sérios problemas de carreamento de material e conseqüentemente deformação nas edificações vizinhas. 

Assim, a obra foi executada pelo método invertido, ou seja, foram cravados perfis de carga 
provisórios, em comum acordo com o projetista estrutural, para apoio de vigas de travamento. A sequência é 
indicada na figura 5. 

Em uma das divisas, em extensão de 60 m, afastado 3 m da parede diafragma, existe um prédio de 12 
andares, sem subsolo, apoiado sobre sapatas a 3 m de profundidade. Considerando a sobrecarga deste 
edifício, foi executada uma linha de tirantes, com dificuldades, a 2 m de profundidade, para reduzir 
deformações e permitir a 1ª fase de escavação na cota -2,70. 

 



 

 
                       Figura 5. Corte esquemático e seqüência executiva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXECUÇÃO 

 
 



 
Figura 6. Execução dos estacões e da 
parede diafragma (janeiro-2007). 

 
Figura 7. Detalhe da escavação da parede 
diafragma (fevereiro-2007).

 
 

 
Figura 8. Detalhe da colocação da armação 
da parede 

 
Figura 9. Execução do Jet-grouting (abril-
2007). 

 

 
Figura 10. Execução do Jet-grouting (abril-
2007). 

 
Figura 11. Vista geral da obra (maio-2007). 

 
 
 
 
 



 
Figura 12. Execução das vigas da primeira 
linha de travamento (junho-2007). 

 
Figura 13. Escavação para a cota -5,85 (agosto-
2007). 
 

 
 

 
Figura 14. Execução da segunda linha de 
travamento (setembro-2007). 

 
Figura 15. Escavação para a cota -8,55 (setembro-
2007). 

 
 
 

 
Figura 16. Execução da laje do 3º subsolo 

(outubro-2007). 

 
Figura 17. Vista geral dos níveis de travamento 
(outubro-2007). 

As figuras 9 e 10 mostram a execução do Jet-grotunig em frente às juntas das lamelas da parede diafragma. 
Na figura 13 vêem-se as vigas da laje do 1º subsolo já concretadas, apoiadas nos perfis provisórios, e a 
escavação avançando para o nível do 2º subsolo (cota -5,85). 
A figura 15 mostra a escavação para o 3º subsolo (cota -8,55), com os travamentos das vigas do 1º e 2º 
subsolos executadas. 
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Não foi necessário concretar toda a laje para que a escavação pudesse avançar de uma etapa para outra. Só as 
vigas, com alturas da ordem de 1m, foram suficientes para impedir os deslocamentos da parede e suportar o 
empuxo gerado pela escavação. 
Na figura 17 têm-se uma visão geral de todas as vigas concretadas para possibilitar a escavação do desnível 
total. 
 
 
CONCLUSÃO 
 

Para se executar uma obra nas condições descritas são necessários rigor e conhecimento técnico 
adequado para evitar acidentes de proporções. O projeto foi desenvolvido tendo como premissas o fato da 
obra já ter iniciado com outra concepção. Entendemos que obras similares a esta em Santos devam ter laje de 
subpressão, estruturada ou composta por colunas jet-grouting. Esse tipo de solução evita a ocorrência de 
problemas como ruptura de fundo e levantamento hidráulico; e ainda permite a redução da profundidade da 
parede diafragma. 

Em construções como esta, devemos usar todas as ferramentas disponíveis para monitoramento das 
condições da obra. É extremamente importante, por exemplo, garantir a estanqueidade das juntas, com 
tratamento antes e após  a escavação da obra. Além disso, é importante ficar atento, durante a escavação, 
para possíveis vazamentos pelas juntas das lamelas, na primeira camada de areia, que deverão ser 
prontamente corrigidos, pois um vazamento contínuo por um longo período de tempo carreando material 
(areia, principalmente) pode causar recalques indesejáveis nos vizinhos. 

Deve-se, também, instalar pinos de recalques nas construções lindeiras para verificar movimentações, 
principalmente se houver edificações apoiadas em fundação direta. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 18. Exemplo de caso de ruptura de fundo (i.e.[10]). 
 
 

A figura 18 mostra um caso de obra em Taipei, onde havia camada de argila mole a partir de 10,7 m de 
profundidade. A grande altura de escavação, 13,45 m, gerou desequilíbrio dos esforços e fez com que 
houvesse ruptura de fundo. O fato ocorreu aproximadamente 2h30min após atingir-se o nível final da 
escavação. 
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