
Fábio Giovanni Xavier de Oliveira
CREA:160.082.7896-6

E N G E N H A R I A  D I A G N Ó S T I C A



• Proprietário: CPL - Construtora Pirâmide
Ltda.

• Local: Av. Nego de esquina com a Rua
Antônio Lira – Tambaú – João Pessoa/PB

• Início da Obra: Fevereiro/2014

• Área total de construção: 13.862,50m²

• Edificação com 10 pavimentos, sendo 02
subsolos, 01 térreo, 06 tipo e 01 terraço



• Projeto Estrutural: FR Projetos Ltda.;

• Projeto Arquitetônico: Antônio Cláudio 
Massa e Hernani Henrique Júnior;

• Projeto e Execução de Fundações e 
Contenções: Copesolo/Concresolo;

• Execução da Laje de Subpressão e Paredes 
Diafragma: Rehabilitar Engenharia Ltda.









Realizar dois pavimentos subsolos
com 6m de profundidade em uma
região com solo predominantemente
arenoso nas camadas iniciais e siltoso
nas camadas mais profundas, em
uma região com lençol freático
elevado (pseudo lençol freático)



Como equacionar as elevadíssimas tensões ocasionadas por
pressões hidrostáticas da ordem de 5m.c.a (5000kgf/m²),
durante o período de construção da obra, enquanto os
carregamentos sob a infraestrutura (fundações e lajes de
subpressão) ainda não estariam completamente instalados?
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Estacas de reação



O Projeto foi alterado, uma solução
mais econômica foi viabilizada



O Projeto foi alterado, uma solução
mais econômica foi viabilizada

Apoiar a laje de subpressão em vigas “baldrames”, 
dividindo a laje em panos menores, descarregando, as 

vigas, nos blocos de coroamento das estacas de 
fundação dos pilares.















Fundação em estacas hélice continua com diâmetros
de 30cm e 50cm, assentadas na cota 23m, com
comprimento de 14,50m. Mesoestrutura em blocos
de coroamento em concreto armado















Concretada distorcendo 

com as estacas













Projeção da torre da 
edificação



Gabarito de locação 
da obra









 Incorporação de cristalização 
autocicatrizante, no concreto;

 Adoção de fita hidroexpansiva no 
tratamento das juntas frias de 
concretagem;



• Utilização de concreto auto adensável em função 
elevada taxa de armação e do danoso efeito 
causado por possíveis falhas no adensamento;

• Resistência característica do concreto de projeto: 
50Mpa;

• Volume de concreto na laje de subpressão foi de 
1200m³ executado em 16 horas;

• Volume de concreto nas paredes diafragma foi de 
1000m³ executado em duas etapas.



• Método de Dosagem: Gomes e Tutikian & Dal 
Molin modificados;

• Slump flow projetado: 750mm;

• Resistência Característica do concreto obtido: 
75Mpa;

• Composição de traço realizado no laboratórios 
da Polimix pela Rehabilitar Engenharia Ltda.;

• Fornecimento de Concreto Polimix S/A.





Ensaio de Massa Unitária 
Compactada NBR 45



Ensaio de Cone de Marsh – Determinação do ponto de 
saturação do Aditivo Superplastificante a base de Éter 

de Policarboxilato









• Projeto e fornecimento de formas, cimbramento e 
escoramento das paredes diafragma: SH Formas e 
Escoramentos Ltda.;

• Projeto e execução da infraestrutura de estacas em 
hélice contínua: Compesolo/Concresolo;

• Execução de contenção em cortina de estacas em 
hélice contínua atirantadas;

• Execução de estruturas em concreto armado das 
paredes diafragma e laje de subpressão: Rehabilitar 
Engenharia Ltda.







 PLANO A - Projetar e executar, durante os meses
de verão, o rebaixamento com a adoção de 
ponteiras ligadas motor-bombas, procedimento
convencional em rebaixamentos a pequenas
profundidades;

 PLANO B - Projetar o rebaixamento em poços com 
bombas individuais, e executar o sistema caso o 
rebaixamento com ponteiras se tornasse ineficaz.


















