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Resumo do Projeto de Graduação apresentado à Escola Politécnica/ UFRJ 

como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Engenheiro 

Civil. 

APLICAÇÃO DA TÉCNICA CONSTRUTIVA DE SUBSOLO INVERTIDO EM 

EDIFICAÇÕES – VANTAGENS E DESVANTAGENS DO MÉTODO EM OBRA 

NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

Hugo Octávio Granato Lopes 

Agosto / 2014 

Orientadora: Ana Catarina Jorge Evangelista 

Curso: Engenharia Civil 

O presente trabalho aborda a técnica construtiva de subsolos pelo método invertido. 

Este consiste na mudança da ordem de algumas atividades na execução da etapa 

estrutural da construção de edificações com pavimentos subterrâneos.  

Diferentemente do método convencional, nesse método a estrutura da edificação não 

é iniciada após a escavação, mas sim durante a mesma. Com isso a obra terá duas 

frentes de trabalho, uma voltada para a elevação da estrutura e outra voltada para a 

escavação confinada dos subsolos. As etapas da escavação são: execução das 

paredes de contenção e fundações provisórias, laje do nível térreo para o travamento 

da contenção e escavação confinada do andar inferior. Esse processo será repetido 

conforme o número de pavimentos subterrâneos até que seja alcançado o nível das 

fundações definitivas. Simultaneamente o prédio terá seus pavimentos superiores ao 

térreo executados. Antes que as fundações e os pilares definitivos sejam feitos, toda a 

carga estrutural será suportada pelas fundações provisórias. Em alguns casos essas 

fundações poderão ser aproveitadas como definitivas. 

O método invertido apresenta diversas vantagens que serão descritas ao longo deste 

trabalho, sendo a principal delas o ganho de prazo no cronograma executivo da obra. 

Por fim, foi realizado um estudo de caso de uma obra no Rio de Janeiro que utilizou 

esse método com as etapas executivas descritas de maneira detalhada. A obra do 

estudo de caso foi acompanhada pelo autor do presente trabalho. 

Palavras-chave: Método invertido, escavação, vantagens e desvantagens. 
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Abstract of Undergraduate Project presented to POLI/UFRJ as a partial 

fulfillment of the requirements for the degree of Engineer. 

APPLICATION OF TECHNICAL CONSTRUCTION OF UNDERGROUND 

REVERSED IN BUILDINGS - ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE 

METHOD IN A CONSTRUCTION IN RIO DE JANEIRO 

Hugo Octávio Granato Lopes 

August / 2014 

Advisor: Ana Catarina Jorge Evangelista 

Course: Civil Engineering 

 

This work is about the construction technique of the top-down method. It consists of 

changing the order of some activities in implementing structural stage of the 

construction of buildings with underground floors. 

Unlike the conventional method, in this one the structure of the buildings is not started 

after excavation, but during it. With that the construction will have two work fronts, one 

facing elevation of the structure and another toward the contained subsoil excavation. 

Stages of excavation are enforcement of retaining walls and temporary foundations, 

slab level ground for the locking contention and confined downstairs excavation. This 

process will be repeated according to the number of underground until the level is 

reached foundations of final floor. Simultaneously, the building will have its upper floors 

to ground run. Before foundations and abutments are made, all the structural load is 

supported by the provisional foundations. In some cases these foundations can be 

harnessed as final. 

The top-down method has several advantages which are described throughout this 

paper, the main one being the gain of time in the executive construction schedule. 

Finally, a case study of a construction in Rio de Janeiro who used this method with the 

executive steps described in detail was conduced. The construction of the case study 

was accompanied by the author of this work. 

Keywords:  top-down method, excavation, advantages and disadvantages. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1.  Apresentação 

 

Obras que apresentam subsolo, em sua maioria, são executadas pelo método 

convencional. Nesse método, após realizado o estudo geotécnico do terreno bem como a 

definição do tipo de fundação a ser empregada, iniciam-se as etapas de escavação e 

contenções para que a fundação possa ser executada. A partir de então se inicia a etapa 

estrutural da obra e posteriormente as etapas de alvenaria, instalações, acabamentos, 

entre outras etapas. 

Em obras com subsolo que apresentam um cronograma executivo apertado, além 

de dificuldades restritivas para a sua execução, é viável a adoção do método invertido, 

conhecido como Top-down Method. 

No método invertido ocorre uma mudança na sequencia executiva da construção, o 

início da etapa estrutural do edifício não se dá após o término das escavações e sim 

durante essa etapa. Durante as escavações são feitas as paredes de contenção, o 

travamento dessas paredes é feito pela primeira laje, que normalmente é a do nível térreo, 

esta é concretada durante as etapas iniciais de escavação. Sendo assim, as escavações 

se dão em ambiente confinado. Esse processo de escavação, contenção e travamento das 

paredes de contenção se repete conforme o número de pavimentos subterrâneos da 

edificação. Em síntese, é feita a escavação sob a laje do pavimento superior e ao término 

da retirada do material escavado entre um pavimento e outro é feita a concretagem da laje 

do pavimento inferior e assim sucessivamente até que se atinja o nível mais inferior onde 

serão executadas as fundações definitivas da construção. Essa sequencia justifica a 

nomenclatura ‘’Top-down Method’’ ou Método cima-baixo. 

No método top-down é possível se trabalhar em duas frentes simultâneas de 

trabalho na estrutura. No decorrer da escavação e concretagem das lajes subterrâneas sé 

consegue iniciar uma outra frente de concretagem com as lajes superiores ao térreo. Com 

isso o prédio tem uma frente de trabalho voltada para baixo, nos pavimentos subterrâneos 

até chegarem nos níveis de sua fundação e outra frente voltadas para as cima, nos 

pavimentos superiores ao térreo que vão subindo a edificação.   

Devido a ausência de fundações permanentes em várias etapas desse método, a 

estrutura se apoia em fundações provisórias, muitas vezes em estacas metálicas, que 

posteriormente podem ser arrasadas. Com isso a medida que a estrutura avança é 

necessária a verificação do incremento de carga respeitando os limites de cargas das 

fundações provisórias. O método invertido segundo Gutemberg (2009) exige qualidade na 
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execução e eficiência na administração do tempo, pois qualquer atraso compromete não 

apenas o cronograma da obra como também o porquê da adoção dessa metodologia de 

execução de fundações.  

 

1.2.  Objetivo 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar o método invertido de construção 

de fundações em edificações com subsolos, conhecido como Top-Down Method. 

Apontando e ilustrando as etapas executivas desse método, apresentar suas vantagens e 

desvantagens, comparar esse método com o convencional sob alguns pontos, apresentar 

as restrições construtivas da edificação, do canteiro de obras e do cronograma que 

viabilizam a adoção desse método. Serão apresentados também alguns exemplos de 

obras que optaram por esse sistema construtivo. 

 

1.3.  Justificativa 

 

Com a constante modificação e aumento das cidades, a busca por metodologias 

alternativas que facilitem a construção no meio urbano vem aumentando. Apesar do receio 

das construtoras em utilizarem alternativas inovadoras, devido a falta de experiência e 

receio do cliente, o mercado se mostra cada vez mais exigente com a questão da 

modernização de técnicas construtivas, forçando as empresas a estarem em constante 

atualização. 

O tema do trabalho foi escolhido com a finalidade de apresentar e auxiliar na 

compreensão de uma metodologia construtiva alternativa pouco utilizada no Brasil que é o 

método Top-down, ou método invertido. Tal método é aplicável em obras com subsolo, em 

especial aquelas que possuem interferências construtivas e cronogramas difíceis de serem 

cumpridos.  
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1.4.  Metodologia  

 

O primeiro passo foi realizar pesquisas na internet, livros, revistas de engenharia 

civil, artigos e outras monografias. Tais pesquisas abordaram o método invertido de 

construção de subsolo em edificações e túneis, temas relacionados a esse método, como 

fundações, escavações, tipos de contenção e tipos de rebaixamento de lençol freático. 

Ao término da etapa de pesquisas, foi elaborado um resumo abordando os temas 

pesquisados na ordem cronológica em que se aplicam ao método invertido, entre outros 

assuntos que facilitam na compreensão do tema do trabalho. Os assuntos tratados nessa 

etapa são expostos no item 1.5. 

Após essa etapa foi realizada um estudo de caso de uma obra realizada no Rio de 

Janeiro, na qual participei de toda a etapa estrutural, apresentando dados sobre a mesma, 

a sequencia de execução e uma breve conclusão sobre a mesma. 

Por fim foi realizada uma conclusão sobre o trabalho exposto, apresentando a 

viabilidade da aplicação do método em edificações e sugestões para a melhoria do 

mesmo. 

 

1.5. Estrutura do trabalho 

 

O primeiro capítulo é uma introdução ao trabalho, com a apresentação do tema e a 

sua importância, o objetivo e a justificativa da escolha do mesmo, apresenta também a 

metodologia adotada para o desenvolvimento do trabalho. 

O segundo capítulo contem uma contextualização das construções de edificações 

com subsolo, com os principais conceitos de subsolo e tipos de contenção, as dificuldades 

construtivas de pavimentos subterrâneos. Nele é feita também a um estudo do histórico do 

uso de subsolo, a quantidade de subsolos que já foi aplicada em obras, os métodos 

construtivos aplicados e o que normalmente é utilizado. 

O terceiro capítulo apresenta a contextualização do método invertido de 

construções com subsolos, ou Top-down Method, com um breve histórico do mesmo. 

Nesse são expostas as principais tecnologias empregadas no Brasil e no mundo para a 

execução desse modelo construtivo, materiais e mão de obra utilizados. 

O Quarto capítulo mostra a aplicabilidade do método invertido. Relatos de estudos 

de caso onde foi aplicado em obras do Brasil e do mundo, o porquê da escolha por esse 

sistema. Aborda suas dificuldades construtivas e suas vantagens. Levando ao 

entendimento dos resultados esperados com relação a custo, produtividade e qualidade ao 

se adotar esse método. 
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O quinto capítulo apresenta o estudo de caso de uma obra no Rio de Janeiro que 

utilizou o método invertido para a construção de sua estrutura, apresentando dados 

qualitativos e quantitativos, a ilustração das etapas de construção da estrutura. Nesse 

capítulo são exibidas também as fotos da execução dessa obra, apresentadas as outras 

tecnologias que foram empregadas na obra, bem como as adaptações das mesmas a esse 

método. Nele é discorrido também as dificuldades durante a execução da obra. Por fim é 

apresentada uma conclusão desse estudo de caso, com os resultados da aplicação desse 

método na obra. 

O sexto capítulo apresenta a conclusão do trabalho apresentado, dos resultados 

encontrados, bem como sugestões para trabalhos futuros. 
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2. CONSTRUÇÃO DE SUBSOLOS EM OBRAS DE EDIFICAÇÕES 

 

Segundo o decreto 56.819/2011 do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar do Estado 

de São Paulo é definido como subsolo, todo pavimento situado abaixo do perfil do terreno. 

Não será considerado subsolo o pavimento que possuir ventilação natural para o exterior, 

com área total superior a 0,006 m² para cada metro cúbico de ar do compartimento, e tiver 

sua laje de cobertura acima de 1,20 m do perfil do terreno. 

  

As construções com escavação e contenção estão presentes há muitos anos, 

porém com o surgimento dos grandes centros urbanos surgiu a questão da preocupação 

com relação as edificações vizinhas. Com a redução do espaço físico nas cidades e a 

consequente proximidade das construções, começaram a surgir problemas para a 

execução de escavações, pois as mesmas afetariam o terreno vizinho devido ao 

movimento de solo. Com isso, entre 1920 e 1930 começaram a ser executadas as 

escavações com algum tipo de contenção, sendo essas feitas com peças de madeira. 

Eram utilizadas madeiras na direção horizontal, denominadas estroncas e na diagonal, 

denominadas escoras. As estroncas cruzavam o terreno apoiando-se nas paredes laterais, 

sendo comprimidas pelo empuxo lateral das paredes. As escoras eram colocadas de 

maneira mais aleatória sendo apoiadas nas paredes e em valas no solo, (LAFRAIA et al. 

2006) . 

 

2.1.  Obras com pavimentos Subterrâneos. 

 

 A construção de edificações com pavimentos subsolos, ou obras totalmente 

subterrâneas, tem sido cada vez mais comum. Com o crescimento das cidades e a 

redução de áreas para a construção no espaço urbano, concomitantemente com o avanço 

nas tecnologias de escavação e contenção, contribui para esse aumento no número de 

obras subterrâneas. Contudo construções desse tipo apresentam diversas dificuldades e 

fatores restritivos. 

Os principais fatores e dificuldades são, presença de lençol freático, tipo de solo, 

proximidade de construções vizinhas, cronograma executivo, escolha de equipamentos 

adequados que serão utilizados para a execução da escavação, das contenções e das 

fundações. 

No Rio de Janeiro existem centenas de edificações com subsolos, onde foram 

utilizados dos mais diversos métodos de construção. Atualmente temos em 

desenvolvimento o novo Museu da Imagem e Som (MIS), localizado na Av. Atlântica em 

Copacabana. A edificação conta com oito pavimentos, subsolo e terraço. A contenção das 
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paredes do subsolo foi feita utilizando a tecnologia da parede diafragma, que será 

explicada detalhadamente no item 2.3.1. A obra está terminando a sua etapa estrutural e 

tem previsão de entrega para o final de 2014.  

Disponível em: <http://www.mis.rj.gov.br/>. 

  
Figura 2.1: Museu da Imagem e som, estágio atual(esquerda), projeto(direita) 
Fonte: MIS-RJ (2014). 
 

No mundo os edifícios mais altos apresentam em média cerca de 5 ou 6 

pavimentos subterrâneos.  

Em Tóquio foi executada a maior galeria subterrânea do mundo, construída para 

auxiliar o sistema de drenagem e evitar enchentes na capital Japonesa. O projeto 

denominado G-Cans, apresenta Silos com até 50m de profundidade, capazes de evitar as 

cheias devido as chuvas das épocas das monções e até tsunamis.  

Disponível em: <http://gigantesdomundo.blogspot.com.br/2014/01/maior-galeria-

subterranea-do-mundo.html>. 

Na China foi construída a Shanghai tower, que teve seus subsolos executados pelo 

método invertido, que será explicado detalhadamente no capítulo 3. Outra edificação que 

utilizou esse método foi o shopping center subterrâneo de Kolkata, na Índia. 

 
Figura 2.2: Galeria Subterrânea em Tóquio 
Fonte: wikiarquitectura (2014) 
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2.2.  Rebaixamentos de Lençol Freático 

 

A presença de lençol freático acima do nível do subsolo é um fator preocupante 

para construções com pavimentos subterrâneos, sendo necessário o rebaixamento do 

mesmo. Algumas obras executam esse rebaixamento durante a etapa de construção, 

rebaixamento provisório, posteriormente realizam a impermeabilização do fundo da laje 

mais inferior e das paredes de contenção ao redor do subsolo, com isso o rebaixamento 

pode ser desligado e removido. 

 Outra alternativa tem começado a ser aplicada em algumas edificações, nela o 

rebaixamento de lençol freático é definitivo não sendo desligado após o término da 

construção do prédio. Ao se fazer isso pode-se economizar no projeto, tendo uma laje 

inferior de menor espessura e economia em sistemas de impermeabilização do subsolo. 

Contudo essa alternativa aumenta os gastos com a manutenção do prédio, pois nela são 

utilizadas pelo menos duas bombas de rebaixamento uma principal e outra auxiliar em 

caso de falha da primeira. Ao se fazer essa escolha em projeto, deve-se fazer um estudo 

da vizinhança da edificação, pois os prédios vizinhos podem ser antigos e possuírem 

estacas de madeira, que precisam estar constantemente submersas para se manterem 

íntegras.  

Existem diversos tipos de rebaixamento de lençol, os principais tipos são: 

Bombeamento direto, Ponteiras drenantes, Poços profundos e drenagem por eletrosmose. 

(MÜLLER 2004). 

 

2.2.1.  Bombeamento Direto  

 

 O bombeamento direto é o método de rebaixamento de lençol mais simples. 

Segundo Müller(2004), este método consiste em recalcar a água para fora da área de 

trabalho, conduzindo-a por meio de valetas executadas no fundo da escavação, e 

acumulados em um ou vários poços construídos abaixo da escavação ou área de trabalho. 

Quando a água atinge determinado volume, o recalque é executado por bombas. 

 
Figura 2.3: Rebaixamento por bombeamento direto 
Fonte: Muller (2004). 



8 

 

2.2.2.  Ponteiras Drenantes 

  

O sistema de ponteiras filtrantes é colocado em linha, com um espaçamento de 1m 

a 3m entre si, neste todas as pontas se ligam a um coletor que por sua vez é ligado a um 

conjunto motor bomba. Cada ponteira é capaz de drenar em média 1m³ por hora. Esse 

sistema porém limita-se a rebaixar no máximo até 5m de profundidade, em caso de 

necessidade de rebaixamento de profundidades maiores, esse sistema pode ser ligado em 

uma série de estágios, (MARANGON 2004). 

 

 
Figura 2.4: Sistema de rebaixamento por ponteiras drenantes. 
Fonte: http://www.geodactha.com.br/obras/patrimonio1.htm acessado em 12/07/2014 
 

2.2.3. Poços Profundos 

 

Esse sistema é executado por perfurações equidistantes, com a distancia definida 

em projeto, o diâmetro desses furos pode variar entre 300mm e 600mm. 

Nesses furos são colocados tubos de aço com diâmetro variando entre 150mm e 

300mm, estes ficam submersos e possuem uma série de furos que irão drenar a água 

presente no solo, nesses furos são colocadas telas de nylon, afim de se evitar a entrada de 

solo e entupimento dos tubos. Esse sistema pode ter o emprego de injetores ou de 

bombas de recalque submersas de eixo vertical, (MARANGON 2004). 
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Figura 2.5: Sistema de rebaixamento de lençol freático por poços profundos. 
Fonte: Fonte: Tópicos em geotecnia e obras de terra (2004). 
 
 
2.2.4.  Drenagem por Eletrosmose 

  

Esse sistema é bastante aplicado em solos com granulometria muito fina, onde os 

outros sistemas não são tão eficazes devido a recorrentes entupimentos. Na drenagem por 

eletrosmose aplica-se uma corrente elétrica contínua, esta gera um gradiente elétrico 

acarretando na movimentação da água nos vazios do solo.  

Esse sistema possui ponteiras filtrantes com função catódica, carga negativa, e 

hastes com função anódica, carga positiva. 

Segundo Müller(2004), os eletrodos são instalados aproximadamente 2 metros 

abaixo do fundo da escavação com espaçamento entre os catodos variando entre 8 e 12m 

intercalados pelo anodo. 

A água possui íons de carga positiva, ao ser aplicado o gradiente elétrico esses 

íons são atraídos pelos catodos presentes no sistema, com isso a água contida nos vazios 

do solo é transportada. Ao fazer isso a água caminha em direção as ponteiras filtrantes 

(catodo), sendo posteriormente retirado por um conjunto de bombas centrífugas ou a 

vácuo. 
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Figura 2.6: Sistema de rebaixamento por eletrosmose 
Fonte: MÜLLER(2004) 
 

2.3.  Sistemas de Contenção de Solo 

  

 Os sistemas de contenção de solo podem ser provisórios ou definitivos. Esses dois 

tipos de contenção são divididos em diversos sistemas construtivos de contenção de solos. 

Neste capítulo serão abordados os tipos mais usuais aplicados de maneira permanente em 

subsolos de edificações, tais como parede diafragma, estacas prancha, prancheamento 

com auxílio de perfis metálicos e cortina atirantada. (SALUH 2012) 

 

2.3.1.  Parede Diafragma 

  

Os diafragmas de concreto armado surgiram na Itália entre os anos de 1940 e 

1950, inicialmente eram utilizados para sistemas de impermeabilização, mais tarde 

passaram a ser utilizados como contenção. No Brasil a primeira obra onde se utilizou a 

parede diafragma foi em São Paulo em 1969 no edifício Pelletron, localizado na USP e 

executado pela empresa FRANKI. 

A parede diafragma é um muro vertical aplicado em subsolos, construído com o 

objetivo de absorver cargas axiais, empuxos laterais exercidos pelo solo e momentos 

fletores. A espessura dessa parede pode variar de 0,30m a 1,20m. Tal estrutura pode ser 

executada em solos com ou sem a presença de lençol freático. Nesse processo é utilizada 

a lama betonítica que tem a característica de impermeabilizar o solo o qual reveste, 

tornando desnecessário o uso de sistemas de rebaixamento de lençol freático durante a 

execução da parede diafragma. Disponível em: <http://www.franki.com.br >. 
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As principais etapas de execução da parede diafragma são as seguintes: 

 

a)Execução de mureta guia 

Esta é a etapa predecessora a execução da parede diafragma, de acordo com 

Monteiro(2009) tem como objetivo definir o caminhamento da parede, servindo de guia 

para ferramenta de escavação “clamshell”(pode ser visualizado na figura 2.3), impedir o 

desmoronamento do terreno próximo à superfície devido à permanente variação do nível 

de lama bentonítica, devido à entrada e saída do “clamshell” na escavação, e garantir uma 

altura de lama compatível com o nível do lençol freático . 

A mureta guia então basicamente exerce a função de balizar a escavação do painel 

e estabilizar o terreno superficial próximo as escavações. 

 

 
Figura 2.7 -  Mureta Guia 
Fonte: GEODACTHA (2005) 
 

b) Escavação 

Na etapa de escavação é utilizada uma ferramenta denominada CLAM SHELL 

(figura 3.2), essa ferramenta penetra o solo executando e o corte do mesmo é feito pelo 

movimento vertical das mandíbulas do Clam Shell. 

A medida que o solo vai sendo retirado é introduzido simultaneamente a Lama 

Betonítica que irá fazer a estabilização e a impermeabilização da parede escavada. Nesta 

etapa é importante a observação do nível da lama dentro da escavação, devendo este ser 

mantido o mais alto possível. Caso seja observada uma redução do nível de lama, a 

escavação deve ser imediatamente interrompida para que seja apurado o motivo dessa 

queda de nível.  
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Esse processo é mantido até que se atinja o nível desejado da escavação, podendo 

a lâmina executar a parede com espessura entre 30cm e 120cm, (SALUH 2012). 

 

c) Troca de lama betonítica 

A lama utilizada na estabilização da parede deve ter um teor de sólidos de até 3% 

do seu volume. Porém, devido a perturbação no solo causada pela escavação, ao término 

dessa etapa, esse teor encontra-se entre 25% e 30% devido a grande quantidade de 

sólidos em suspensão. Logo após escavar, deve ser feita a troca da lama betonítica. 

A troca dessa lama pode ser feita por substituição, onde a lama é retirada pela 

parte inferior por bombeamento e colocada uma nova lama pela parte superior. Outra 

forma de se realizar a troca é por circulação onde a lama é bombeada, pela parte inferior, 

por desarenadores que através de processos mecânicos irão retirar os sólidos presentes 

na lama. Disponível em: <http://www.franki.com.br >. 

 

d) Posicionamento e introdução de armadura 

A armadura é montada em forma de ‘’gaiola’’. A armação é içada e depois 

mergulhada na escavação, ainda com a lama betonítica, através do auxílio de guindastes. 

Segundo Monteiro (2009), A armadura para parede diafragma é previamente 

montada e deve ser suficientemente rígida para ser içada por guindaste. Deve conter seis 

alças em cada armadura: duas alças para içamento e quatro alças para travamento na 

mureta guia. O cobrimento da armadura deve ser de 5 a 7cm, para isso utiliza-se 

espaçadores circulares (roletes), com espessura de 5cm e diâmetro de 10 a 14cm, 

amarrados na armadura no sentido de sua largura, nas duas faces intercalados de acordo 

com o pedido do projeto. 

 

e) Concretagem 

A concretagem se dá de baixo para cima da escavação e ocorre de maneira 

submersa, devido a presença da lama betonítica. O concreto é lançado até o fundo da 

escavação pelo tubo Tremonha. 

Durante o lançamento a medida que o volume de concreto sobe, juntamente o tubo 

é recolhido, tendo a sua altura, 2m abaixo do nível do concreto, controlada. O fornecimento 

deve ser contínuo, não havendo interrupção no bombeamento de concreto por mais de 20 

minutos. 

A concretagem segue então esse processo até que se chegue a uma altura de 20 a 

30cm acima da cota prevista, esse aumento na altura da parede serve para que a mesma 

seja arrasada na cota correta, pois o concreto que foi lançado inicialmente e estava em 
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contato com a betonita tem uma resistência menor. Disponível em: 

<http://www.franki.com.br >. 

 

 
Figura 2.8 – Sequência executiva da Parede diafragma 
Fonte: Revista Téchne (2013) 
 

2.3.2.  Estaca prancha 

 

As estacas prancha são elementos metálicos, utilizados para contenção de solo, 

estes podem cravados justapostos, por percussão ou vibração. Esse sistema tem se 

mostrado bastante vantajoso pela sua rapidez e facilidade de execução que gera economia 

nos custos, pois apesar de ser um material caro, o valor investido torna-se viável quando 

se ganha em prazo. 

As estacas prancha metálicas começaram a ser utilizadas no início do século XX, 

quando começou a ser desenvolvido o processo de laminação. O primeiro projeto 

desenvolvido com essa tecnologia foi no ano de 1908 nos Estados Unidos, no Porto Black 

Rock. A tecnologia de construção com estacas vem sendo aprimorada há mais de 100 

anos e continua em alta, devido a sua grande demanda e as suas vantagens que a tornam 

uma opção bastante atrativa. 

Disponível em:<http://www.metalica.com.br/estacas-prancha-metalicas-laminadas-a-

quente-conceitos-aplicacoes >. 
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Esse sistema apresenta formas e modelos variados, que se adequam a diversos 

tipo de projeto. De acordo com Saluh (2012), Essas estacas possuem um sistema de Inter 

travamento entre elas do tipo macho-e-fêmea, formando um paramento estanque que 

impede o fluxo de água e o carreamento de solo para o interior da escavação.Esse sistema 

se adequa muito bem em obras com canteiro reduzido, devido ao pouco espaço 

demandado para o seu armazenamento e pela sua facilidade de cravação junto a periferia 

do terreno.  

  

 
Figura 2.9 – Estacionamento subterrâneo com contenção em estaca prancha. 
Fonte: Revista Teoria e Prática na Engenharia Civil - Editora Dunas(2010) 

 
 

2.3.2.1. Método executivo 

 

Conforme citado anteriormente, essas estacas podem ser cravadas por vibração, 

utilizando um equipamento chamado martelo de vibração, ou por percussão. Nesse 

processo a estaca é devidamente posicionada pela máquina, com auxilio manual de 

ajudantes, feito isso ela é cravada e durante todo o processo o prumo deve ser 

continuamente verificado. Após atingir a profundidade de cravação, é repetido o processo 

para a estaca seguinte, que será posicionada imediatamente ao lado da estaca anterior, 

fazendo o encaixe entre as duas de forma que se obtenha uma ligação estanque entre as 

mesmas. A locação para a cravação dessas estacas se dá na periferia do local a ser 

escavado, conforme indicado na figura 2.10, (CRISTINO, 2008). 
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Figura 2.10: Cravação de estacas prancha por vibração na periferia da área a ser escavada. 
Fonte: O Autor (2012). 

 

2.3.2.2.  Vantagens e Desvantagens  

 

As principais vantagens das estacas prancha são: 

 

a) Prazo menor de execução, devido a sua pré-fabricação e sua facilidade de 

cravação (em torno de 10 a 15 minutos por estaca). 

b) Bom sistema de controle de qualidade realizado em sua fabricação. 

c) Diversificação das seções das estacas, permitindo que atendam a diferentes 

tipos de projetos. 

d) Facilidade de locação e mobilização de equipamento para cravação. 

e) Facilidade de execução em locais com presença de água seja em lençóis 

freáticos ou em regiões marítimas. 

f) Encaixe perfeito entre as estacas, permitindo a estanqueidade da parede 

estaqueada. 

g) Capacidade de atingir grandes profundidades. 

h) Em caso de utilização provisória a sua recuperação é relativamente fácil, 

podendo a estaca ser reutilizada. 

i) Baixo impacto ambiental, por não necessitar de retirada de solo para a sua 

cravação. 
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As desvantagens que acabam limitando o uso desse tipo de contenção são: 

 

a) Dificuldade de transporte das estacas em caso de dimensões muito grandes. 

b) Equipamentos de cravação pesados, onde deve haver atenção a capacidade de 

suporte de carga do solo sob esses equipamentos. 

c) Em casos de cravação por percussão, o ruído e a vibração pode ser um fator 

complicador em caso de vizinhança próxima. 

d) Preocupação quanto ao prumo durante a cravação da mesma 

e) Não podem ser executadas em rocha, ou solos residuais com grande presença 

de rocha. 

f) Possibilidade de danos na cabeça da estaca no processo de cravação. 

g) Material caro pelo fato de ser importado e ser de difícil transporte, tendo seu 

custo justificado em caso de obras grandes e obras com significativo ganho de prazo na 

utilização desse método(CRISTINO 2008). 

 

2.3.3.  Prancheamento com auxílio de perfis metálic os 

 

Outro sistema de contenção que pode ser utilizado é o prancheamento com o 

auxílio de perfis metálicos, esse sistema de prancheamento usualmente é feito com 

concreto, madeira ou placas metálicas. A execução desse sistema basicamente é a 

cravação dos perfis de aço no terreno, sendo ela feita por percussão, com auxílio de bate-

estacas.  

A alocação desses perfis é feita conforme projeto, obedecendo o espaçamento 

previsto no mesmo, sendo eles cravados na periferia da área a ser escavada. Após a 

cravação inicia-se a escavação do terreno sendo a maior parte feita com escavadeiras e 

nas partes próximas aos perfis é realizada a escavação manual, para abrir o espaço onde 

será inserido ou a peça em concreto pré-moldado, pranchas de madeira ou chapas 

metálicas. Conforme a escavação vai descendo a execução do prancheamento é feita 

simultaneamente, até que se atinja a profundidade de projeto. O procedimento deve ser 

feito de maneira que seja garantida a estanqueidade da parede. 

O plaqueamento metálico é realizado por meio de soldas das chapas metálicas 

entre si e entre os perfis de aço também, (TROMBELI 2008). 
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Figura 2.11 – Plaqueamento metálico sendo soldado nos perfis de aço. 
Fonte: Saluh(2012) 

 

O prancheamento com madeira é executado de maneira similar ao metálico, porém 

sem a necessidade da solda, apenas sendo colocada a madeira serrada, com espessura 

de 4 a 7 cm e largura entre 20 e 30cm , colocadas de maneira a garantir a estanqueidade 

das juntas. 

 

 
Figura 2.12 : Prancheamento de madeira nos perfis de aço. 
Fonte: Gustavo trombeli (2008) 
 
 

Já o sistema de prancheamento com concreto pré-moldado é feito com placas 

duplas de concreto armado, ambas com 3 cm de espessura e ligadas entre si por uma 

armação em formato de treliça. Essas duas placas ligadas possuem um vão que varia 

entre 7 a 27 cm. Após a instalação das placas até a profundidade desejada esse vão entre 

elas é preenchido com um concreto especial de 20 MPa, (TROMBELI 2008). 
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Figura 2.13 : Placas de concreto pré moldado a serem instaladas na parede. 
Fonte: Gustavo Trombeli (2008) 
 

2.3.4.  Cortina Atirantada 

 

A cortina atirantada é uma solução para a contenção de solo que utiliza cabos 

(tirantes) que são chumbados no terreno e protendidos, auxiliando na estabilização do 

solo. Essa técnica se mostra eficaz em caso de contenções de paredes muito altas, sendo 

aplicada em contenção de encostas em rodovias, ferrovias, áreas urbanas e também em 

escavações de edificações. 

Segundo Teixeira (2011), esta técnica foi pela primeira vez empregada no Rio de 

Janeiro em 1957, e que teve grande difusão, devido principalmente à significativa 

contribuição do Professor Costa Nunes, sendo empregada em larga escala a partir de 

1966 com a grande enxurrada que assolou o Rio de Janeiro ocasionando deslizamentos 

de encostas e instabilidade de blocos de rocha. Um grande avanço ocorreu também na 

década de 1970, na implantação das obras do metrô de São Paulo, com a introdução de 

ancoragens reinjetáveis com calda de cimento sob altas pressões. 
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2.3.4.1. Componentes de um Tirante  

 

Os tirantes são constituídos por cabeça, trecho ancorado, trecho livre e elemento 

resistente a tração. 

 

a) Cabeça 

A cabeça do tirante por sua vez é subdividida em placa de apoio, cunha de grau e 

bloco de ancoragem. 

A placa de apoio tem a função de reduzir os esforços de punção, distribuindo na 

estrutura as forças devido a protensão do tirante. 

Cunha de grau é responsável pelo alinhamento entre o tirante e a sua cabeça. 

Bloco de ancoragem são as peças responsáveis por prender o tirante a cabeça, 

essas peças podem ser divididas em três tipos: porcas, cunhas e botões, que variam de 

acordo com o tipo de tirante utilizado, (TEIXEIRA 2011). 

 

b) Trecho Ancorado 

Os esforços normais presentes no trecho livre do tirante são transmitidos ao solo 

por meio do Trecho ancorado. É formado pelo tirante envolto em injeção de calda de 

cimento na relação de a/c de 0,5 sob pressão. O número de fases de injeção e a 

quantidade de calda injetada é sujeita à experiência do executor ou operador, sendo em 

geral aplicadas de 1 a 4 fases de injeção com volume de calda injetada de 20 a 60 litros 

por fase de injeção. Os ensaios de arranchamento, realizados de acordo com as 

exigências da NBR 5629 (ABNT, 1996) de acordo com Teixeira (2011). 

 

c) Trecho Livre 

É o trecho do tirante que está entre a cabeça do tirante e o bulbo de ancoragem. 

 

d) Elementos Resistentes à Tração. 

São os elementos responsáveis por resistirem e transmitirem os esforços de tração. 

Podendo ser: a) Barras de aço, podendo ser rosqueadas ou nervuradas. b) Fios, que são 

barras de aço com diâmetro menor. c) Elementos sintéticos, sendo fabricados de maneira 

a resistir a tração, (TEIXEIRA 2011). 
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Figura 2.14 : Elementos constituintes de um tirante 
Fonte:  Teixeira (2011). 
 
 

2.3.4.2.  Execução 

 

A execução da cortina atirantada é dividida nas etapas de Perfuração do maciço, 

montagem e inserção dos Tirantes, injeção da calda de cimento, protensão dos tirantes e 

cortina de concreto armado. 

 

a) Perfuração do Maciço 

A execução dos furos para a inserção dos tirantes é feita com profundidade, ângulo 

e diâmetro pré definidos em projeto (figura 3.1). O critério de definição da profundidade se 

dá através de sondagens do solo, ou seja, o tirante deve atingir a profundidade para 

encontrar um solo com resistência suficiente para suportar os esforços de tração, (SALUH 

2012). 

 

b) Inserção dos Tirantes 

A etapa a seguir é a inserção dos cabos nos furos, a mesma é realizada de maneira 

lenta afim de se evitar atrito excessivo com o solo. O cabos de aço deverão receber uma 

proteção anti corrosiva que será definida de acordo com a classe de agressividade do solo. 

É muito importante a escolha do tipo de aço também afim de que a vida útil do tirante seja 

estendida, (SALUH 2012). 
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c) Injeção da Calda de Cimento 

Feita a inserção dos tirantes, inicia-se a etapa de injeção da calda de cimento, que 

pode ser feita em tubo de PVC, a injeção se dá por gravidade devendo ter uma pressão 

que garanta a resistência na ancoragem, (SALUH 2012). 

 

d) Protensão dos Tirantes 

Após a cura da injeção de cimento e a devida ancoragem dos tirantes, pode ser 

iniciada a etapa de protensão dos tirantes, esta é feita através de macacos hidráulicos. 

Feita a protensão, os elementos de cabeça são inseridos, sendo eles a placa de apoio, a 

cunha e o bloco de ancoragem, (SALUH 2012). 

 

e) Cortina de Concreto Armado 

A cortina de concreto armado é a ultima etapa realizada na execução da cortina 

atirantada, sendo ela responsável pela contenção da parede do talude. O concreto terá sua 

resistência definida em projeto. As formas utilizadas poderão ser as formas convencionais 

em madeira ou formas metálicas. Outra maneira de lançamento do concreto é utilizando o 

concreto projetado, que dispensa formas na sua execução, (SALUH 2012). 

 

 
Figura 2.15: Cortina Atirantada para contenção de taludes 
Fonte: H Miranda Engenharia (2011). 
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2.4. Dificuldades na execução de Subsolos Pelo Méto do Convencional 

 

 Na execução do método convencional para construções em subsolos encontram-

se dificuldades que as vezes complicam ou até inviabilizam o projeto. Nesses casos uma 

opção para a viabilização do projeto é a aplicação do Método invertido. O método 

convencional é realizado nas seguintes etapas: Contenção das paredes dos subsolos, 

escavação com travamento simultâneo das paredes até o nível mais inferior da edificação, 

execução das fundações para o início da estrutura. Dentro de algumas dessas etapas 

podem surgir dificuldades que levam a escolha do método invertido, (SALUH 2012). 

As principais dificuldades do método convencional são: 

 

a) Longa duração das escavações, dependendo da quantidade de solo a ser 

escavado e retirado o cronograma da obra pode se estender muito pois o início da etapa 

de fundações e do erguimento da estrutura depende da finalização das escavações. Logo 

o cliente pode não aceitar esse prazo e determinar a utilização de outro método construtivo 

para o projeto, (GUTEMBERG 2009). 

 

b) Dificuldade no travamento das paredes de contenção, as paredes de contenção 

podem ser travadas por diversos métodos como treliça, escora, atirantamento, entre 

outros. Algumas vezes o atirantamento é descartado pois o tirante pode atingir a fundação 

de alguma edificação no entorno da obra. A escora e as treliças por sua vez podem ocupar 

uma área considerável do canteiro o que as torna também uma escolha ruim. Logo, devem 

ser estudadas a possibilidade de outros tipos de travamento ou até mesmo de um outro 

método para a execução do subsolo. (PINTO et. al 2008) 

 
 

c) Construções de metrô ou pavimentos subsolos sob ruas e áreas públicas, 

nesses casos a área sobre a construção deve ser liberada o quanto antes, portanto a 

escavação terá que acontecer de maneira rápida para que a área sobre os subsolos seja 

coberta. Contudo, para que essa área seja coberta, deve-se escavar todo o solo, fazer as 

fundações e subir com as lajes dos pavimentos até o nível térreo, essa dependência do 

término de uma atividade para o início de outra se torna um fator que dificulta esse tipo de 

construção pois a liberação da área pública pode demorar a acontecer. Como será 

explicado  no capítulo 4.3, o método invertido é vantajoso nesse caso, pois a liberação da 

laje do térreo está entre as primeiras etapas desse método. Disponível em: 

<http://blogdopetcivil.com/2011/12/08/sistema-de-construcao-top-down/>. 
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d) Canteiro de obra pequeno, nos casos onde o espaço da obra é limitado o uso do 

método convencional pode se tornar um fator complicador nesse sentido. Devido ao fato 

das atividades de escavações acontecerem em todo o gabarito do prédio, essa área 

dificilmente poderá ser utilizada como canteiro de obras para a estocagem de materiais até 

o término das atividades de escavação, isso pois o canteiro se encontra sujo e com o 

transito de caminhões e escavadeiras, dificultando a instalação de áreas de estocagem. 

Nesses casos podem ser alugadas outras áreas fora do canteiro para esse fim ou então a 

utilização do método invertido que poderá ter a laje do térreo liberada de forma rápida e 

utilizada como área de estocagem, conforme será discutido no capítulo 4.3. 

 

 
Figura 2.16: Canteiro de obras totalmente tomado pelas atividades de escavação – Método 
convencional 

Fonte: GEODACTHA (2005) 
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3. CONSTRUÇÃO DE SUBSOLO PELO MÉTODO INVERTIDO 

 

O método invertido de construção de fundações em edificações foi desenvolvido a 

partir do método milanês, esse método era chamado Cover and Cut Method. Foi 

desenvolvido para a aplicação a obras de túneis e metrôs. Como pode ser observado pelo 

próprio nome do método, ‘’Cubra e depois escave’’, trata-se de uma sequencia invertida da 

convencional, que seria ‘’escave e depois cubra’’. A partir do Cover and Cut Method foi 

então criado o método invertido de construção ou Top-Down Method, este começou a ser 

executado na Europa e no Oriente, chegando aos Estados Unidos na década de 80 com a 

construção do Olympia Center em Chicago, (LAFRAIA et al. 2006) . 

O Top-Down Method, ou método invertido, é basicamente a mudança na 

sequencia cronológica de algumas subatividades da etapa estrutural da construção. Nessa 

etapa o edifício, para ser erguido, não precisa estar com sua fundação concluída. Ele 

começa a subir enquanto existe outra frente de trabalho aprofundando as escavações até 

o nível das fundações. Em síntese a escavação e contenção ocorrem de maneira 

simultânea a elevação do prédio. Essa elevação é permitida por escoramentos provisórios, 

sendo limitada a capacidade de carga destes. 

O objetivo é que a escavação alcance o nível da fundação, para que a mesma 

seja consolidada, antes da elevação do prédio atingir os limites de carga dos apoios 

provisórios. Com isso, pode-se obter um ganho considerável em prazo de execução. Caso 

contrário, será necessário parar a frente de obra que sobe a edificação para reduzir o 

incremento de carga nesses apoios. Conforme será apresentado e detalhado no capítulo 4, 

uma das principais vantagens desse método é o ganho de prazo. Logo é essencial que 

haja um bom planejamento na obra para que as atividades realmente aconteçam no prazo 

estipulado, tendo em vista que a escolha desse método pode se tornar inadequada em 

caso de atrasos no cronograma , (SALUH 2012). 

De acordo com Saluh (2012), método invertido consiste em uma alteração na 

sequência de execução de algumas das atividades mais importantes da obra. A estrutura 

principal, contenção, escavação e fundação passam a se relacionar de outra forma. Estas 

últimas três atividades deixam de ser predecessoras da primeira, podendo começar antes 

ou concomitantemente. 

Já Gutemberg (2009) define método invertido como, executar primeiramente as 

estacas principais do corpo do edifício no nível existente no terreno, em seguida as lajes, 

pilares e vigas que compões a estrutura para posteriormente escavar os subsolos e 

interligar as estacas com a estrutura, concretando os blocos de fundação, vigas baldrames 

e pilares do subsolo. 
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3.1.  Etapas construtivas do Método Invertido 

 

Conforme descrito anteriormente no método invertido há a mudança das etapas 

construtivas da obra. Vale ressaltar que cada obra terá sua particularidade, suas 

limitações, de maneira que as etapas que descrevem a execução do método podem sofrer 

alterações e adaptações a cada caso. A seguir será exposta de maneira resumida e 

generalizada a sequência executiva desse método. 

A execução do método é iniciada a partir do nível Térreo, sendo assim procede-se 

com a seguinte sequência: 

a) Execução das paredes de Contenção ao redor do perímetro da área que será 

escavada, podendo ser elas em paredes diafragma, estacas prancha, entre outros 

exemplos apresentados no capítulo 2. 

 

b) Cravação de Perfis metálicos como fundação provisória para apoio das lajes da 

edificação. Estes podem ser posteriormente arrasados ou utilizados de maneira definitiva, 

como pilares mistos. 

 
 

c) Execução da Laje superior, no nível Térreo, para o travamento das paredes de 

contenção ao redor da edificação. Essa laje deve possuir uma abertura com tamanho 

suficiente para a retirada do solo que será escavado para os níveis inferiores. 

 

d) Escavação por baixo da laje do nível térreo como se fosse uma mina. Essa 

escavação ocorre em ambiente confinado. Com isso os profissionais que irão atuar lá 

devem ter treinamento para esse tipo de serviço, de acordo com a NR 18.20 que trata de 

condições de trabalho em locais confinados. Essa etapa de escavação será abordada 

melhor no capitulo 3.2. 

 
 

e) Paralelamente a escavação sob a laje do térreo, pode ser iniciada a montagem 

de escoramento sobre a laje do térreo para a execução da forma da laje do 1º pavimento 

(pavimento imediatamente superior ao térreo). 

 

f)  Assim que a escavação atingir o nível da laje do primeiro subsolo, executa-se 

a compactação do solo para que seja montada a forma da laje do 1º subsolo (pavimento 

imediatamente inferior ao térreo). 
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g) Execução de laje do primeiro subsolo. 

 
h) Procede-se com a escavação confinada repetindo o processo descrito no item 

d. A execução das lajes subterrâneas se dará dessa maneira, e irá se repetir quantas 

vezes forem o número de pavimentos subterrâneos a serem feitos. Até que se alcance o 

nível das fundações definitivas. 

 

i) Ao mesmo tempo em que a obra avança em profundidade, são executadas as 

lajes superiores na outra frente de trabalho, fazendo com que o prédio suba. Sendo que o 

número de pavimentos acima do térreo deve ser limitado devido a capacidade de carga 

das fundações provisórias. 

 

j) Execução da fundação definitiva. Serão apresentados alguns exemplos de 

fundações definitivas, podendo ser rasas ou profundas, no capitulo 3.3. 

 

k) Execução dos pilares definitivos da fundação. Podendo aproveitar a existência 

dos perfis metálicos para executar pilares mistos (perfis metálicos + concreto). 

 

l) Nos casos onde serão executados pilares mistos com o aproveitamento dos 

perfis metálicos, estes deverão ser arrasados assim que os pilares alcançarem a sua 

resistência máxima, (GUTEMBERG 2009). 

 

Com isso podemos observar que na execução desse método, podem existir várias frentes 

de trabalho simultâneas. Podendo haver num mesmo período da obra equipes de 

escavação, armação, montagem de formas, execução de concretagem e equipes de apoio 

trabalhando no canteiro. Com isso pode ser concluir que o pico de mão de obra não se 

dará nas etapas intermediárias da execução da mesma, como seria no método 

convencional, mas sim nas etapas iniciais da construção, esse fato será melhor explicado 

no capítulo 5, com a utilização do estudo de caso como exemplo. Disponível em:< 

http://www.consultrix.com.br/frentes_simultaneas.html>, Acesso em: 10/06/2014. 

 

3.2.  Escavação 

 

De acordo com Saluh (2012), Escavação pode ser definida como o processo de 

romper a compacidade do solo de seu estado natural, mecanicamente através de 

maquinários ou manualmente com o uso de ferramentas, tornando possível o seu 

manuseio. 
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As atividades de escavação estão presentes na maioria das obras. Tais atividades 

podem ser manuais ou mecanizadas. No caso de utilização do método invertido, nas 

etapas iniciais, com escavação aberta, se utiliza um maquinário mais pesado, como Retro- 

escavadeiras, escavadeiras hidráulicas e Clam Shell. Nas etapas de escavação confinada 

utiliza-se maquinário de pequeno porte como bob cat’s e mini escavadeiras. Podendo ser 

utilizada também o auxilio da escavação manual nas partes mais próximas as paredes de 

contenção. 

Atualmente os materiais escavados são divididos em 3 categorias: 

1ª Categoria – Solos que podem ser escavados com o uso de equipamentos 

comuns, como trator e escavadeira. 

2ª Categoria – Materiais que exigem um desmonte prévio, seja com escarificador 

ou auxílio de explosivos de baixa potência. 

3ª Categoria – Materiais de elevada resistência mecânica, onde são exigidos 

explosivos de elevada potência para o seu desmonte. 

Antes de escavar devem ser feitos alguns procedimentos: 

a) Limpeza da área a ser escavada e escoramento de regiões que correm risco 

de desmoronamento. 

b) Levantamento de possíveis instalações hidráulicas ou elétricas que podem 

estar passando pela região a ser escavada, afim de se evitar que as mesmas sejam 

atingidas. 

c) Classificação do tipo de solo a ser escavado, conforme as categorias acima 

expostas. 

d) Execução de plano de emergência. 

e) Destinação correta para o material que será escavado. 

f) Capacitação dos profissionais que irão trabalhar na escavação. 

Disponível em:<http://www.civil.uminho.pt/lftc/Textos_files/construcoes/cp1/Cap.%20I 

II%20-%20Escava%C3%A7%C3%A3o.pdf>. 
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3.2.1.  Equipamentos para escavação 

 

Conforme descrito anteriormente, na execução do método invertido existe a etapa 

de escavação a céu aberto e a etapa de escavação confinada. Para cada uma dessas 

etapas são utilizados equipamentos diferentes, a seguir serão apresentados exemplos de 

equipamentos sugeridos para cada etapa. 

- Exemplos de equipamentos de retirada de material na etapa de contenção: 

Na figura 3.1 temos a perfuratriz que auxilia na perfuração para a execução da 

cortina atirantada. 

 
Figura 3.1: Perfuratriz 
Fonte: Costa Fortuna (2014) 

 
 
Na figura 3.2 temos o equipamento ClamShell que é associado a escavadeira para 

a retirada de solo na execução da parede diafragma. 

 

 
Figura 3.2: Clam Shell 
Fonte: Escad Rental (2014) 



 

-Exemplos de equipamento para a escavação e bota

céu aberto (Figura 3.3): 

 

 
Figura 3.3: Equipamentos de escavação
basculante. 
Fonte: Lafaete (2014) 
 

Exemplos de equipamento para a escavação em ambiente confinado:

Essa etapa é realizada como se fosse uma escavação de uma mina, ou seja, em 

ambiente fechado, com pouca ventilação e iluminação artificial. Nela são utilizados 

equipamentos mecânicos de pequeno porte

3.4), e equipamentos manuais de escavação

mão. 

Figura 3.4: mini escavadeira
Fonte: Lafaete (2014)

Exemplos de equipamento para a escavação e bota-fora na etapa de escavação a 

 

 
Figura 3.3: Equipamentos de escavação. A) Escavadeira; B) Retroescavadeira; C)Caminhão 

de equipamento para a escavação em ambiente confinado:

Essa etapa é realizada como se fosse uma escavação de uma mina, ou seja, em 

ambiente fechado, com pouca ventilação e iluminação artificial. Nela são utilizados 

equipamentos mecânicos de pequeno porte, como as mini escavadeiras 

e equipamentos manuais de escavação, como pá, enxada, picareta e carrinho de 

Figura 3.4: mini escavadeira 
Fonte: Lafaete (2014) 
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fora na etapa de escavação a 

 

. A) Escavadeira; B) Retroescavadeira; C)Caminhão 

de equipamento para a escavação em ambiente confinado: 

Essa etapa é realizada como se fosse uma escavação de uma mina, ou seja, em 

ambiente fechado, com pouca ventilação e iluminação artificial. Nela são utilizados 

mini escavadeiras e bob cat (figura 

, como pá, enxada, picareta e carrinho de 
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 A escavação confinada é mais lenta e mais complexa do que a escavação comum, 

por isso é necessário que os funcionários que trabalharem nesse ambiente tenham o 

treinamento(NR 18.20) para isso, as empresas devem ter atenção nessa etapa atentando 

para os riscos listados a seguir: 

a) Falta de iluminação natural, acarretando o risco de atropelamento e colisão do 

equipamento com outros objetos ou partes da estrutura. Tal problema deve ser contornado 

com a instalação de iluminação artificial adequada, utilização de coletes de sinalização 

pelos operários que ali trabalham. 

 

b) Pouca ventilação, podendo causar intoxicação dos operários devido aos gases 

produzidos pelas máquinas ou falta de oxigenação no operário. Afim de se evitar esse tipo 

de problema deve ser promovida a ventilação do ambiente, bem como a retirada do ar no 

interior do ambiente confinado, promovendo a troca e renovação do ar no local. 

 
c) Desmoronamento da laje ou paredes ao redor do local. Deve ser garantida a 

segurança estrutural da laje e das paredes de contenção ao redor da escavação. 

 
d) Outros riscos inerentes a atividade de escavação confinada, (SALUH 2012) 

 

3.3.  Fundação 

 

 A fundação é o elemento estrutural responsável pela transmissão das cargas de 

uma edificação para o terreno. As fundações são divididas em dois tipos: fundações 

superficiais e fundações profundas. 

Na execução do método invertido podem ser utilizadas fundações provisórias 

durante a sua etapa de escavação, até que se chegue ao nível das fundações 

permanentes. Será apresentado, no capítulo 5, de forma detalhada, um estudo de caso 

onde foram utilizados perfis metálicos como fundação provisória e radier como fundação 

definitiva. 

Este capítulo apresenta de forma breve alguns tipos de fundações usuais em 

edificações, sendo estas subdivididas em superficiais e profundas, (DANZIGER 2012). 

 

3.3.1.  Fundações Superficiais 

 

Também chamadas de fundações rasas ou diretas, transmitem as cargas do prédio 

através de sua base. Podem ser divididas em vários tipos, abrangendo apenas um pilar, 
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como no caso das sapatas, ou vários pilares como no caso do radier. A seguir serão 

apresentados alguns desses tipos: 

 

a) Sapata 

É o tipo de fundação superficial mais comum. Trata-se de um elemento de base 

quadrada, retangular ou trapezoidal. Este é feito em concreto armado, que é dimensionado 

para que as tensões de tração nela sejam absorvidas com o emprego de armadura. Em 

geral tem sua profundidade de assentamento entre 1m a 3m. 

É executada primeiramente a escavação para a mesma, posteriormente é 

executada a forma da sapata. Ao término da forma executa-se uma camada de concreto 

magro sobre o solo, sobre a qual será executada a sapata. A etapa seguinte é a execução 

da armação, feito isso a sapata pode ser concretada, tendo suas faces laterais ajustadas 

com o auxílio de uma desempenadeira (FIGURA 3.5) ,  (DANZIGER 2012). 

 

 
 Figura 3.5: Execução de sapata. 
 Fonte: Notas de Aula, DANZIGER (2014). 
 
 

b) Bloco de Fundação 

Elementos de fundação bem parecidos com as sapatas, porém neles não são 

empregadas armaduras, ou seja todas as tensões são resistidas apenas pelo concreto. O 

bloco de fundação também é executado sobre uma camada de concreto magro, tem sua 

base no formato quadrado ou retangular. Suas faces laterais podem ser verticais ou 

escalonadas. Hoje em dia esse tipo de fundação caiu em desuso, sendo apenas aplicadas 

para pequenas cargas, (DANZIGER 2012). 
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c) Sapata associada 

É uma sapata que abrange mais de um pilar, quando os mesmos encontram-se 

próximos. Esse tipo de caso ocorre principalmente em poços de elevadores, (DANZIGER 

2012). 

d) Sapata Corrida 

Sapata que abrange diversos pilares ao longo de um mesmo alinhamento ou uma 

carga distribuída. Conforme figura 3.6, (DANZIGER 2012). 

 
Figura 3.6: Sapata Corrida 
Fonte: ConstruirOnline (2014) 
 

e) Radier 
 É o tipo de fundação superficial que abrange todos os pilares da edificação. O 

radier absorve essas cargas de todos os pilares e as redistribui de forma uniforme sobre o 

solo. Com isso pode se executar o radier em solos de resistência um pouco menores. O 

radier é utilizado normalmente em edifícios altos com cargas elevadas, onde não seria 

possível executar sapatas, pois as mesmas iriam se sobrepor devido as dimensões 

necessárias para suportar tais cargas, (DANZIGER 2012). 

 
Figura 3.7:Execução de Radier 
Fonte: Mogmo Construtora (2012) 
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3.3.2.  Fundações Profundas 

 

 Fundações profundas têm em geral o seu comprimento bem maior que a sua 

largura, a transferência de carga para o solo se dá tanto pela sua base como pela sua 

superfície lateral. Em geral essas fundações não tem sua profundidade menor do que 3m.  

Esse tipo de fundação é dividido em duas partes:Tubulões e Estacas (mais 

utilizadas atualmente). Anteriormente existia um terceiro tipo que eram os caixões, que 

eram escavados em forma prismática e concretados, porem esses caíram em desuso.  

 

a) Tubulões 

Elementos de fundação semelhantes as estacas escavadas,  anteriormente essas 

eram distinguidas pela diferença de diâmetro, uma vez que as estacas escavadas 

possuíam diâmetro bem menor que os tubulões. Hoje em dia com o aumento do diâmetro 

das estacas escavadas a única coisa que as difere do tubulão é que o segundo, precisa 

em algum momento da sua execução, da visita de um técnico. Já a estaca é inteiramente 

executada por equipamento mecânico. 

 

b) Estacas 

As estacas podem ser de diversos tipos, uma das classificações para as mesmas é 

referente ao deslocamento provocado por elas quando as mesmas são cravadas. 

Conforme figura 3.8, (DANZIGER 2012). 

 
Figura 3.8: Classificação de estacas quanto ao deslocamento. 
Fonte: Notas de Aula, DANZIGER (2012). 
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Outro tipo de classificação das estacas é de acordo com o material empregado nas 

mesmas, podendo ser: Estacas de madeira, estacas de aço, estacas de concreto e 

estacas mistas (com mais de um tipo de material). 

 

c) Estacas de Madeira 

São estacas com cravação a percussão, que apresentam grande deslocamento do 

solo em sua execução. Tem boa resistência a compressão e são de fácil manuseio. Desde 

que permaneçam inteiramente abaixo do lençol freático elas ficam praticamente imunes a 

ataques de organismos e fungos, conservando suas características originais. Contudo 

esse tipo de estaca caiu em desuso devido ao alto custo da madeira e das questões 

ambientais. Esse tipo de fundação pode ser encontrado em alguns edifícios antigos. Nesse 

caso ao se construir obras com necessidade de rebaixamento de lençol freático que sejam 

próximas a edifícios antigos, deve se ter atenção para o caso em que os mesmos 

apresentem fundações em estacas de madeira, pois o rebaixamento desse lençol iria 

prejudicar a fundação desse edifício, (DANZIGER 2012). 

 

d) Estacas em concreto 

São estacas que dependendo do tipo de cravação podem apresentar grande, 

pequenos ou nenhum deslocamento. Segundo Danziger (2012) no caso das estacas de 

concreto existem vários modos de execução, e acaba-se recaindo na simples 

denominação da estaca, a qual traz implícito o processo de execução. Podendo essas ser 

estacas tipo Franki, estacas pré moldadas, estacas escavadas, estaca raiz, estaca hélice, 

entre outros. 

 

e) Estacas metálicas 

No método invertido, conforme mencionado anteriormente, podem ser utilizadas 

fundações provisórias durante a sua etapa de escavação, até que a fundação definitiva 

seja concluída e os pilares da edificação sejam consolidados. No estudo de caso abordado 

no capítulo 5, foram utilizadas estacas metálicas como fundação provisória. 

As estacas metálicas são usualmente perfis laminados, em alguns casos podem ser 

utilizados trilhos de ferrovias. Estes quando novos possuem um preço elevado, porem 

podem ser utilizados trilhos retirados de ferrovias desativadas. Cabe atentar que para o 

uso destes é necessária que seja feita uma verificação das dimensões e da qualidade do 

material, para saber se o mesmo irá atender as necessidades de projeto. 

A sua cravação se dá por percussão, porém existem uma certa facilidade para a 

cravação desses perfis, com isso eles não geram grandes perturbações a vizinhança. São 

então fundações com pouco deslocamento na sua cravação. 
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Essas estacas quando totalmente enterradas, devem ter um desconto de 1,5mm 

em sua espessura para o cálculo de sua área útil. Esse desconto se dá devido a corrosão 

a qual esse material está submetido, (Danziger 2012). 

 
Figura 3.9: Desconto de 1,5mm na seção do perfil. (figura da esquerda com seção sem desconto, 
figura da direita com a seção considerando o desconto) 
Fonte: Notas de Aula, Danziger (2012). 
 

Em locais onde a estaca estiver desenterrada, ou em solos que apresentam uma 

agressividade de nível alto para o aço, esses perfis devem receber uma proteção que pode 

ser com uma camada de concreto ao seu redor, com pintura epóxi, proteção catódica, 

entre outros. 

 

As principais vantagens dessas estacas são: 

a) Facilidade de cravação em diversos tipos de terreno 

b) Facilidade e segurança para realizar corte e emenda, podendo ser feitas 

emendas que não afetam a resistência da estaca. 

c) Resistentes a manuseio, transporte e eventuais choques. 

d) Facilidade de estocagem no canteiro de obras 
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e) Em casos de divisa essas estacas conseguem ser cravadas praticamente 

faceando a divisa, em caso de subsolos, essas estacas de divisa podem também servir 

como escoramento, conforme citado no item 2.1.3. 

f) Essas estacas são capazes de absorver algumas excentricidades, caso 

apareça alguma devido ao processo de cravação. 

g) Essas estacas geram pouco deslocamento de solo em sua cravação por 

percussão, evitando problemas estruturais em edifícios vizinhos, (DANZIGER 2012). 

 

A principal desvantagem dessas estacas é o seu alto custo, por unidade de carga. 

  

 
Figura 3.10: Fundação em estacas metálicas 
Fonte: Geodactha (2014) 
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4.  APLICABLIDADE, VANTAGENS E DESVANTAGENS DO MÉTO DO 

INVERTIDO. 

 
O método invertido de construção de subsolos, nem sempre é o mais adequado de 

se utilizar. Por se tratar de um sistema construtivo ainda novo, com poucas obras que 

utilizaram desse método, as construtoras ainda possuem certo receio em utilizá-lo. Esse se 

justifica pela falta de experiência no seu processo executivo. Isso aumenta os riscos de 

falhas durante a execução, possível atraso no cronograma, aumento significativo no custo 

total da obra, tornando equivocada a escolha pelo método. Contudo, a busca por novos 

sistemas se justifica com o aumento da dificuldade construtiva em centros urbanos, que se 

dá devido aos espaços restritos nos canteiros de obras nesses locais, (GUTEMBERG 

2009). 

 

4.1.  Aplicabilidade do Método Invertido 

 

O momento da escolha pelo método construtivo a ser adotado em uma construção 

é primordial para o sucesso da mesma. Ao se adotar um método convencional, é ideal que 

haja um estudo se o mesmo irá atender aos prazos e resultados desejados. Devido ao fato 

de ter mais experiência com metodologias convencionais e ao conservadorismo das 

construtoras, estas costumam fazer esse estudo antes de cogitarem a utilização de 

metodologias inovadoras, (GUTEMBERG 2009). 

A escolha pelo método invertido de construção de subsolos pode envolver riscos 

com relação a prazo, custo e segurança da obra, caso o mesmo seja mal planejado e/ou 

mal executado. Os fatores custo e prazo, na maioria dos casos são os preponderantes 

para a escolha do top-down method, assim como em outras metodologias construtivas 

inovadoras. Com isso para que a execução da obra seja bem sucedida é importante que 

haja o conhecimento da aplicabilidade e da viabilidade da metodologia a ser empregada. 

Os principais casos onde o método invertido de execução de subsolo é aplicável são: 

 

a) Em canteiros de obra com pouco espaço.  

Nesses casos, onde o gabarito da edificação e da área a ser escavada ocupam 

praticamente todo o canteiro de obras, esse método pode ser uma solução para a falta de 

espaço no canteiro. Ao ser executada a primeira laje, no nível do térreo, além da função de 

travamento das paredes de contenção, o canteiro de obras pode ser construído sobre essa 

primeira laje. Sendo assim o canteiro poderia ser executado de maneira planejada e 

organizada, com mais espaço para a estocagem de materiais, enquanto ocorre 

simultaneamente a escavação confinada sob essa laje. No método convencional essa 
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etapa de escavação iria atrapalhar muito na organização do canteiro de obras e de locais 

de estocagem de matérias adequados, devido a desorganização e sujeira que essa etapa 

acarreta. A figura 4.1 abaixo mostra parte da primeira laje sendo utilizada como canteiro de 

obras, com o almoxarifado e estocagem de materiais sobre a mesma. Nesta a laje do 

térreo foi feita de maneira parcial, devido a adaptações da sequencia executiva adotada 

nessa obra, esta será melhor detalhada no estudo de caso do capítulo 5, (SALUH 2012). 

 
Figura 4.1: Canteiro executado sobre parte da primeira laje devido a falta de espaço. 
Fonte: O Autor (2012). 
 
 
b) Em obras com edificações vizinhas muito próximas.  

Na maioria das construções em grandes centros urbanos poderá haver interferência 

devido a proximidade de prédios vizinhos. Nesses casos pode ocorrer a inviabilidade do 

uso de tirantes, nas paredes de contenção, por conta dos mesmos poderem atingir as 

fundações das edificações próximas já existentes, sendo o ideal também que a construção 

tenha todas as suas fundações dentro dos limites do terreno da edificação. No caso do 

método invertido, não há necessidade do uso de tirantes, tendo em vista que as lajes do 

térreo e dos subsolos irão servir de travamento para as paredes de contenção (FIGURA 

4.2). Vale ressaltar também que nessas condições é ideal que se tenha conhecimento do 

tipo e da locação das fundações dos prédios próximos. Deve se tomar cuidado com a 

vibração gerada pela cravação de alguns tipos de contenção e fundação e também com o 

tipo de rebaixamento de lençol freático, (SALUH 2012). 
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Figura 4.2: Lajes exercendo a função de travamento das paredes de contenção. 
Fonte: http://construcaociviltips.blogspot.com.br/ - acesso 01/07/2014 
 
 

c) Em construções com cronogramas apertados. 

Em diversos casos a obra apresenta particularidades que a tornam mais difícil de 

executar e consequentemente apresentam um cronograma executivo mais longo. Se essas 

obras possuírem pavimentos subterrâneos, uma das maneiras de se ganhar em prazo na 

etapa estrutural é a o uso do método invertido de execução de subsolo. Uma das principais 

vantagens desse sistema é o ganho de prazo, conforme será discorrido posteriormente 

neste capítulo, (GUTEMBERG 2009). 

 

d) Necessidade de rápida liberação da parte acima do solo. 

Em alguns casos é necessária a liberação da parte que está acima da construção 

subterrânea o quanto antes. Um exemplo disso é quando se constrói pavimentos 

subterrâneos sob uma praça, onde é necessária a liberação o quanto antes para evitar 

impactos no meio urbano. No método invertido segundo Quintairos (2013) O aumento do 

custo pode ser viável devido à necessidade de interferir o menos possível no entorno, 

como no caso de escavações em praças ou em ruas. Nesses casos a liberação mais 

rápida de uma rua ou uma praça pode justificar gastos maiores. 

Na figura 4.3, observamos a necessidade de escavação sob uma rua, onde o Top-

down method é aplicado para que essa rua seja liberada total ou parcialmente antes 

mesmo do término das escavações.  

Disponível em: <http://blogdopetcivil.com/2011/12/08/sistema-de-construcao-top-down/>. 
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Figura 4.3: Modelo de uma construção de um pavimento subsolo sob uma rua utilizando o top-down 
method. 
Fonte: http://blogdopetcivil.com - acesso 03/06/2014 
 

 
 
4.2. Obras Onde foi Aplicado o Método Invertido par a Pavimento Subterrâneo 

 

Neste capítulo serão apresentadas brevemente algumas obras onde foram 

utilizados esse método. Por ser um método novo, não existe no Brasil uma grande 

quantidade de obras que utilizaram essa técnica. 

No Rio de Janeiro foi construído o edifício Vitrus, na Av. Presidente Vargas, 

utilizando o top-down method.  Esse edifício possui 19 andares e mais quadro pavimentos 

subterrâneos. Nessa obra foi adotado esse sistema pois não seria possível o uso de 

tirantes para ancoragem das paredes de contenção. Esses tirantes poderiam atingir o 

metrô que passa pela frente do prédio e as fundações de uma edificação tombada nos 

fundos. Outro motivo que levou a essa escolha foi a ocupação do gabarito do prédio em 

todo o canteiro de obras, e conforme mencionado no capítulo 4.1, item a, foi necessária a 

utilização da laje do térreo como espaço do canteiro de obras. Foi utilizada parede 

diafragma como estrutura de contenção, esta foi travada também na laje do térreo. A 

estrutura foi montada com duas frentes de trabalho, apoiadas em fundações provisórias 
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até a consolidação da estrutura definitiva. As fundações definitivas desse edifício foram 

feitas com estacas barrete. 

Nessa construção o principal problema foi a descoberta de algumas camadas de 

solo mole, com argila orgânica e areia, que dificultaram a execução da parede diafragma e 

as escavações do subsolo. Com a dificuldade na execução da parede diafragma, surgiram 

alguns vazamentos na mesma, o que acarretou em um certo atraso nessa etapa da obra. 

Os apoios provisórios das lajes eram em perfis metálicos, alguns que estavam na 

localização exata do pilar e possuíam dimensões adequadas, foram incorporados aos 

pilares definitivos (pilares mistos), outros com dimensões maiores ou fora da locação dos 

pilares definitivos, tiveram que ser cortados após a consolidação da estrutura definitiva. 

Disponível em: <http://www.consultrix.com.br/frentes_simultaneas.html>. 

 

 

 
Figura 4.4: Edifício Vitrus – Fases de construção e acabada. 
Fonte: Revista TÉCHNE Ed.176 (2011). 
 

A torre The Shart em Londres também utilizou o método invertido em seus 

subsolos. Com 306m de altura, 87 pavimentos e 3 subsolos a torre em formato de pirâmide 

utilizou diversos sistemas construtivos, harmonizados a demanda de cada trecho da torre. 

A torre possui um núcleo de concreto e estruturas metálicas no seu entorno que conferem 
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a ela o formato de pirâmide, sua fachada é revestida com uma pele de vidro, conforme 

figura 4.5. 

 
Figura 4.5: Torre Londrina The Shart. 
Fonte: Revista TÉCHNE Ed.185 (2012). 
 
 

Essa obra utilizou o método invertido por dois motivos: Obter redução de 

cronograma e problemas com a vizinhança. Com o uso desse sistema foi possível reduzir 

o cronograma executivo em 4 meses de obra. O canteiro por ser circundado por linhas de 

metro, infraestrutura urbana e edifícios tombados, precisou ter suas fundações e 

contenções feitas de modo a causar o mínimo de vibração possível. Não era possível 

também o atirantamento das contenções, sendo esses os principais motivos que levaram a 

escolha do método. Logo as contenções e as fundações foram feitas com estacas 

escavadas, a primeira foi feita com estacas escavadas justapostas com diâmetro de 

0,90m, a segunda foi feita com estacas escavadas com profundidade de 50m e diâmetro 

de 1,50m.  

O primeiro passo foi a execução das contenções, as fundações e os pilares 

metálicos, em torno desses iniciou o encabeçamento em concreto para a execução do 

núcleo principal. 

O segundo passo, foi a concretagem da laje do térreo, que travou auxiliou no 

travamento da contenção, possibilitando a escavação dos três subsolos. Conforme a 

escavação foi se aprofundando, foram executados os contra ventamentos nos perfis 

metálicos. Isso possibilitou a execução simultânea da superestrutura na frente de trabalho 

que avançava para cima. 
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Ao término das escavações, foi executado o trecho do subsolo do núcleo de 

concreto, tornando os perfis desnecessários. Essas etapas podem ser melhor visualizadas 

na figura 4.6 abaixo. (Revista TÉCHNE Ed.185 2012). 

Disponível em: <http://techne.pini.com.br/engenharia-civil/185/piramide-londrina-edificio-

mais-alto-da-europa-emprega-estrutura-287980-1.aspx>. 

 

 
Figura 4.6: Etapas de construção do subsolo da torre The Shart 
Fonte:Revista TÉCHNE Ed.185 (2012). 
 
Existem outros exemplos de obras importantes pelo mundo que utilizaram o método 

invertido, como o shopping center subterrâneo Kolkata na Índia, a segunda maior torre do 

mundo que está em construção na China e tem previsão de entrega para 2015. Outro 

exemplo é o novo senado na cidade do México, entre outros, (SALUH 2012). 

 
Figura 4.7: Projeto da Shanghai Tower na China. 
Fonte: CBRE China (2013) 
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4.3. Vantagens e Desvantagens do Top-Down Method 

 

O método invertido, deve ser escolhido durante a etapa de projeto da obra. Nessa 

fase, devem-se levar em consideração as suas vantagens e desvantagens, bem como as 

particularidades da obra. Nessa etapa também deverá ser realizado um estudo  

comparativo entre o método convencional e o invertido. Os principais pontos a serem 

observados nessa comparação são: Prazo, custo, complexidade de execução, logística de 

canteiro de obras, aplicabilidade de cada método levando em consideração os itens 

descritos no capítulo 4.1, entre outros. Todos esses pontos são comparados, levando em 

consideração as vantagens e desvantagens de cada método. Essas serão descritas nesse 

capítulo,(GUTEMBERG 2009). 

 

Vantagens: 

 

a) Prazo: Esta pode ser considerada a principal vantagem desse método, pois 

muitas atividades desse ocorrem de maneira simultânea, já no sistema convencional 

muitas dessas atividades necessitam do término de uma outra atividade, para serem 

iniciadas. Conforme mencionado anteriormente, no método invertido existem duas frentes 

de trabalho, uma de escavação, parte confinada e parte a céu aberto, e outra frente que 

sobe a edificação.  Nesse caso essa reordenação de atividades pode gerar uma redução 

significativa no tempo de execução da obra.  

 

b) Rápida liberação de espaço no canteiro: Como uma das etapas iniciais do 

método invertido é a execução da laje do térreo isso permite a utilização da mesma como 

canteiro de obras. Conforme mencionado no capitulo 4.1, algumas edificações tem seu 

gabarito ocupando todo o canteiro de obras, isso dificulta a construção do canteiro, bem 

como suas áreas de estocagem de materiais e consequentemente a logística de compra 

de materiais para a obra. Com a liberação da laje do térreo e de outras lajes, mais rápida 

do que no método convencional, essas podem ser utilizadas como áreas de estocagem e 

canteiro de obra. Além disso, em áreas onde se constrói subsolos sob locais que devem 

ser liberados rapidamente, como ruas, praças e locais públicos esse método se mostra 

vantajoso, pois essa área seria rapidamente liberada e a construção se daria sob esses 

locais, de maneira confinada, porém com pouca intervenção na parte superior ao térreo. 

Disponível em: <http://blogdopetcivil.com/2011/12/08/sistema-de-construcao-top-

down/>. 
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c) Custo: Na execução do método invertido, o custo inicial da obra é alto. Isso se 

dá devido à inversão da ordem das atividades. Com a obra funcionando em duas frentes, a 

quantidade de materiais utilizados e de mão de obra direta é maior nos estágios iniciais da 

obra, quando comparado ao método convencional. No entanto o valor da execução da 

estrutura da edificação pode ser reduzido em casos de obras não muito complexas, ou 

seja, que não envolvem aluguel de equipamentos caros e difíceis de encontrar, que 

tenham um bom planejamento e uma execução de acordo com o mesmo, respeitando os 

prazos no cronograma. Nesse caso o custo da obra pode se tornar até menor que no 

método convencional, isso porque a obra irá terminar mais rápido. A economia se daria 

devido a redução de tempo de aluguel de equipamentos como: escoramentos, sistema de 

rebaixamento de lençol freático e equipamentos de escavação. Haveria uma economia 

também nos custos administrativos, nos custos de mão de obra direta e indireta, devido ao 

menor prazo de utilização das mesmas. Outro ponto importante na comparação de custos 

é que no método convencional seria necessária a utilização de escoras e/ou tirantes para o 

travamento das paredes de contenção, o que seria dispensável no método invertido que 

tem as paredes de contenção travadas pela laje do térreo conforme mencionado 

anteriormente. Contudo, se os fatores citados acima não forem cumpridos, de uma 

maneira geral, o método invertido pode ser mais caro. Então, mesmo quando se obtém 

uma redução no custo da obra com esse método, essa redução não é muito significativa, 

logo o fator custo não deve ser visto como uma vantagem determinante na escolha do 

método invertido.  

O fator determinante, na parte financeira do empreendimento, para a adoção do 

método é que com a redução do tempo de execução, haveria uma liberação do prédio de 

forma mais rápida para o mesmo entrar em funcionamento e o mesmo passaria a dar lucro 

antes. Isso poderia compensar os valores mais altos investidos no método invertido, 

(SALUH 2012). 

 

d) Facilidade de execução em ambientes urbanos: O método invertido é 

recomendável quando se quer evitar interferências em edificações próximas. Isso porque o 

mesmo trabalha com suas fundações e contenções somente na parte interna do terreno da 

obra, dispensando tirantes e permitindo uma boa trabalhabilidade em canteiros pequenos, 

que são comuns em obras em grandes cidades. O canteiro no método convencional, ficaria 

bagunçado e sujo durante as etapas de escavação, dificultando a descarga de materiais na 

obra. Nos centros urbanos normalmente essa descarga de materiais é complicada devido 

a interferências no transito local e nos horários permitidos pela vizinhança local, conforme 

exposto anteriormente o canteiro de obras no método invertido pode ser melhor organizado 

devido a possibilidade de se usar as lajes já prontas, isso ajuda na facilidade de carga e 
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descarga dentro do mesmo, permitindo a entrega de um maior número de materiais em um 

mesmo dia útil. Isso é de grande ajuda para a equipe de planejamento de compras da 

obra, pois é mais fácil ter a garantia de que o material estará na obra antes da data de sua 

utilização programada, (SALUH 2012). 

 

e) Segurança com relação a ruptura do solo nas etapas de escavação, em obras 

com solos com baixa resistência ao cisalhamento, consequentemente que apresentam 

grandes riscos de desmoronamento do solo o método invertido apresenta uma segurança 

maior, pois as paredes de contenção são travadas logo nas etapas iniciais da obra pela 

laje do térreo. Esse método é mais seguro também por não necessitar do uso de tirantes e 

escoras para o travamento dessas paredes, não havendo preocupação quanto ao 

dimensionamento dos mesmo para estabilizar as paredes, (SALUH 2012). 

Desvantagens: 

 

a) Escavação confinada: Uma das desvantagens do método invertido é a 

necessidade de escavação confinada em alguma etapa da obra. Essa etapa se dá de 

forma mais lenta, devido a dificuldade de escavação em espaços pequenos, tendo que ser 

feita por escavadeiras menores (Bobcats, mini escavadeira) ou até mesmo através de 

escavação manual e também devido a dificuldade de retirada do solo, uma vez que se 

trata de um ambiente com uma abertura pequena para a retirada desse material. Para a 

viabilização desse tipo de escavação, devem ser instalados um sistema de ventilação, com 

entrada e exaustão de ar adequados e dimensionados de acordo com o volume do 

ambiente confinado e o número de operários que ali irão trabalhar. Essa atividade deve 

seguir a NR 18.20, que cita as condições de meio ambiente de trabalho na indústria da 

construção em ambientes confinados. Os trabalhadores que forem atuar no ambiente 

confinado deverão receber treinamento para estarem aptos a atividade. Isso torna a 

escavação confinada uma etapa mais demorada que a escavação a céu aberto e também 

mais cara, pois apesar da redução do número de máquinas irá haver o investimento em 

treinamento e equipamentos, (SALUH 2012). 
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Figura 4.8: Escavação confinada com retirada de material pela abertura da laje. 
Fonte: http://terramasterloc.com.br acesso em 10/07/2014 
 
b) Custo: O custo pode variar de caso para caso, podendo ser menor ou maior 

que no método convencional, logo pode se tornar uma vantagem ou uma desvantagem do 

método invertido. Conforme exposto anteriormente, existem algumas particularidades que 

podem tornar o custo menor no método invertido, porém quando isso ocorre a diferença 

não é tão significativa. No entanto, na maior parte dos casos o custo pode ser mais 

elevado, isso acontece pelos seguintes fatores: 

1) Planejamento, o investimento com a etapa de planejamento deve ser alto, afim 

de que não haja problemas durante a execução da estrutura. A equipe de planejamento 

deve ter amplo conhecimento do método executivo, deve ser feito um estudo do terreno e 

da vizinhança, sondagens no terreno e compatibilização dos projetos da edificação. Outro 

fator importante é que os cronogramas de execução e de compras de materiais estejam 

bem alinhados de maneira que se tenha no canteiro todos os materiais que a obra 

necessita naquele momento, porém com um controle para não sobrecarregar o canteiro 

com materiais que somente serão utilizados em etapas muito posteriores.  

2) Equipamentos, o custo investido no aluguel de equipamentos contribui ainda 

mais para o aumento do valor da obra, equipamentos como escavadeiras, mini 

escavadeiras, sistemas de rebaixamento de lençol, equipamentos de ventilação para a 

escavação confinada, entre outros. 

3) Fundações provisórias, em algumas obras as fundações de apoio das lajes não 

são aproveitadas de maneira definitiva, sendo apenas utilizadas até a consolidação da 

estrutura definitiva e depois descartadas. Nesses casos, essa estrutura provisória 

representa um custo extra para a obra. 

4) Treinamento, para a execução do método invertido deve haver também o 

investimento em treinamento de funcionários, principalmente para os funcionários que irão 
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operar máquinas e os que irão trabalhar na etapa de escavação confinada, pode ser 

necessário o treinamento de funcionários para algum outro tipo de trabalho específico 

também, como trabalho em altura, manejo do sistema de rebaixamento, entre outros. 

(SALUH 2012). 

 

c) Riscos de falha de cronograma, o ganho em prazo no cronograma é a maior 

vantagem do método invertido, porém os riscos de que o mesmo não seja cumprido são 

grandes e em caso de ocorrência de atrasos a escolha pelo método terá sido equivocada e 

poderá comprometer o andamento e principalmente o custo da obra. Os riscos podem se 

dar devido a diversos imprevistos durante a etapa executiva, alguns desses podem ser: 

1) Falha no sistema de rebaixamento, comprometendo o andamento das 

escavações. 

2) Sondagem do solo mal executada, podendo ser encontrados matacões ou 

camadas de solo não previstas que irão comprometer o andamento de todas as etapas no 

subsolo e nas fundações da obra. 

3) Falhas ou incompatibilidade de projeto tendo que gerar alterações drásticas no 

mesmo, comprometendo o andamento das atividades da obra ou até mesmo tendo que 

interromper os mesmos. 

4) Falha na etapa de planejamento da obra, essas podem acontecer devido ao 

pouco conhecimento do método, podendo comprometer o andamento da obra com o 

surgimento de situações não previstas na etapa de planejamento. 

5) Falha no cronograma de entrega de materiais, acarretando na paralização de 

algumas atividades devido a falta de material, ou até ao excesso de material atrapalhando 

alguma atividade que necessite de espaço. 

6) Risco de acidentes devido as atividades de escavação e devido aos riscos em 

geral que um canteiro de obras apresente, (GUTEMBERG 2009). 

 

d) Pouco conhecimento do método. Por se tratar de um sistema construtivo 

relativamente novo e em expansão, as construtoras em geral tem pouca experiência com 

esse método, além de existirem poucas obras em geral que o adotaram, isso aumenta 

muito o risco de haver alguma falha de planejamento, custo ou cronograma. Logo essa se 

torna uma das maiores desvantagens desse método, pois ela pode gerar as outras 

desvantagens anteriormente citadas. Porém com a evolução e aumento da utilização do 

método invertido, esta é uma desvantagem que tende a desaparecer, (SALUH 2012). 
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4.4. Resultados Esperados na Utilização do Método I nvertido  

 

Ao se escolher um sistema alternativo para a construção de uma edificação são 

estudados os resultados com relação a produtividade e ao custo, tudo isso objetivando 

uma obra com boa qualidade. Os itens 4.1 e 4.3 abordam a aplicabilidade, vantagens e 

desvantagens do método invertido, ajudando a compreender melhor os resultados que são 

esperados ao se adotar esse método. Já o item 4.2 aborda algumas obras que utilizaram 

esse método, explicitando os resultados de fato obtidos com a adoção deste.  

Na maioria das obras que utilizaram esse método, o principal resultado esperado foi 

a redução no prazo de entrega da obra. A torre The Shart, por exemplo, conseguiu reduzir 

o seu cronograma em quatro meses com esse método.  

Apesar de se objetivar a redução do prazo da obra com o método invertido, esta 

deve ser executada com qualidade. De nada adiantaria a execução rápida de uma 

edificação sem atender a expectativa do cliente com a qualidade do produto final. Para isso 

as empresas devem adotar um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) de acordo com a 

ISO 9001. (JANUZZI 2009). 

Os custos da obra ao se adotar o método invertido podem ser maiores ou menores 

do que a utilização do método convencional, dependendo da complexidade da obra e dos 

imprevistos que poderão aparecer durante a sua execução. Portanto deve ser feito um 

estudo prévio de viabilidade do método tendo em vista que a obra pode se tornar mais cara 

com ele. (SALUH 2012). 
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5. ESTUDO DE CASO – OBRA PL-70 

  

5.1. Apresentação da Obra 

A obra escolhida para o estudo de caso é uma obra industrial de pequeno porte, 

onde foi adotado o método invertido para a construção de seus subsolos. Trata-se de um 

edifício técnico com uma área construída de aproximadamente 4.800,00m², localizada no 

Jardim Botânico, rua Pacheco Leão na cidade do Rio de Janeiro. Essa edificação possui 

cinco pavimentos, sendo dois deles subsolo, o pavimento térreo, o 1º pavimento e a 

cobertura. O terreno onde foi realizada a construção era um estacionamento, em formato 

trapezoidal com 997m² aproximadamente, conforme ilustrado na figura 5.1. 

 

 
Figura 5.1: Obra PL 70 – implantação. 

Fonte: O Autor (2012). 

 

Como é possível observar na figura 5.1 essa obra é cercada a esquerda da figura 

por uma vila residencial, aos fundos por um prédio residencial com subsolo garagem e 

piscina próxima a divisa com o terreno da obra e a direita da figura com um prédio que 

funciona como supermercado. Assim sendo, há grande proximidade das construções 

vizinhas, uma vez que o edifício a ser construído iria ocupar praticamente toda a área do 

canteiro. 

Outro fator complicador dessa região é a rua que dá acesso a obra. Trata-se de 

uma rua com apenas três faixas de circulação e altamente movimentada ao longo de todo 

o dia. Com isso foi necessário, juntamente a CET-RIO, uma autorização para 
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estacionamento de veículos, vinculados a obra, em frente ao terreno da mesma. Foi criado 

também um Plano de Tráfego afim de facilitar a carga e descarga de materiais , sendo 

necessário disponibilizar um funcionário treinado apenas para a orientação de veículos na 

rua em frente a obra. 

 

5.2. Sondagem e Determinação das Fundações e Conten ções 

 

5.2.1. Sondagem 

 

Foram realizadas no terreno sondagens do tipo SPT (Standart Penetration Test), 

sendo cravados nove furos distribuídos pelo terreno para a sondagem. Após a realização 

desta foi identificado que o terreno possuía um aterro com uma profundidade média de 1m 

em sua camada superficial, uma segunda camada de aproximadamente 21m de espessura 

com predominância de argila e abaixo uma camada de solo residual com boa resistência. 

Foi determinado também o nível do lençol freático na profundidade de 2m, conforme os 

relatórios de sondagem apresentam na seção de Anexos. 

O tipo de solo encontrado no terreno foi determinante na escolha da fundação e do 

tipo de contenção a ser utilizada no terreno. 

 

5.2.2. Determinação da Fundação  

 

Devido a adoção do método invertido, foram utilizadas dois tipos de fundação, as 

provisórias, que apoiaram a construção durante toda a etapa de escavação e a fundação 

definitiva, que foi executada após a escavação chegar a seu nível final. 

As fundações provisórias foram feitas com perfis I metálicos, cravados por 

percussão, em posições definidas por projetos, conforme indicado na figura 5.2. Esses 

perfis poderiam suportar a carga da laje do 1º subsolo, do térreo e do primeiro pavimento. 

Portanto o final da escavação e a execução das fundações e pilares definitivos deveriam 

terminar juntamente, ou antes, da execução da laje do primeiro pavimento, pois os perfis 

provisórios não suportariam o incremento de mais carga. Com isso, qualquer atraso na 

escavação, poderia prejudicar ou até interromper o andamento da outra frente de trabalho 

voltada para a parte de cima da edificação.  Essa sequencia executiva será melhor 

detalhada no capítulo 5.4. 
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Figura 5.2: Locação dos perfis metálicos provisórios. (círculos pretos na planta). 
Fonte: O Autor (2012). 

 

As fundações definitivas foram determinadas pelos projetistas de acordo com os 

relatórios de sondagem. Foi então definido que seria utilizado um radier, pois seria a 

solução mais viável técnica e financeiramente. Este iria abrigar também uma cisterna. 

 

5.2.3. Determinação da Contenção das Paredes Latera is 

 

Os sistemas de contenção mais usuais como parede diafragma e cortina atirantada 

foram estudados e posteriormente descartados. O primeiro foi descartado pois o solo 

apresentava baixa resistência ao cisalhamento e poderia romper durante a etapa de 

escavação da parede diafragma mesmo com a utilização de lama betonítica, além desse 

risco a espessura desse tipo de contenção iria reduzir significativamente a área útil da 

obra, sendo inviável no sentido arquitetônico. Já a cortina atirantada foi descartada devido 

a dificuldade de se encontrar camadas com resistência suficiente para o atirantamento e 

devido a presença de fundações de construções vizinhas nas duas laterais, correndo o 

risco de atingi-las e devido a presença do pavimento garagem no subsolo do prédio da 

divisa dos fundos. 

A solução encontrada então foi a contenção com estacas prancha e 

prancheamentos de madeira e metálico. Essas foram utilizadas em duas paredes da 

construção as paredes 1 (Parede lateral de divisa com a vila residencial Angelina) e 4 

(Parede frontal de divisa com a rua Pacheco Leão). Já na parede 2 (Parede dos fundos de 
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divisa com o edifício Giardino) foi utilizado o prancheamento em madeira com estacas 

metálicas apoiando. Na parede 3 (Parede lateral de divisa com o supermercado Zona Sul) 

foi adotado o plaqueamento metálico. 

As estacas prancha foram adotadas nas paredes onde havia tráfego de carro perto, 

na vila e na rua Pacheco Leão, por serem mais caras e ocuparem uma área maior da 

construção, nas paredes 2 e 3 foram adotadas o prancheamento em madeira e metálico 

respectivamente, ambos com o auxílio de perfis metálicos e com o intuito de baratear o 

custo da contenção e de ganhar em área útil da construção. O croquis da figura 5.3 mostra 

a locação de cada um dos tipos de contenção adotados na obra. 

 
Figura 5.3: Croquis dos sistemas de contenção adotados. 
Fonte: O Autor (2012). 
 

5.3. Determinação do Método Construtivo 

 
A escolha pelo método invertido foi adotada por diversos motivos, o primeiro deles 

foi a questão da segurança na escavação, conforme mencionado o solo apresentava baixa 

resistência ao cisalhamento, podendo romper durante as etapas de escavação e 

contenção. Com o método convencional não seria possível utilizar tirantes para o 

travamento da contenção, sendo então necessária a utilização de escoras, porém estas 

iriam atrapalhar no espaço físico do canteiro que já era limitado e seriam colocadas a 
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medida que a escavação fosse avançando. Portanto com a utilização do método invertido 

essas paredes seriam travadas pelas lajes, que não iriam atrapalhar o espaço físico do 

canteiro, mas sim ajudar e também teriam maior segurança com relação a esse 

travamento. Outro fator importante pela escolha do método foi o canteiro limitado com o 

gabarito do prédio ocupando a maior parte do mesmo. Sendo assim a laje do térreo já iria 

servir como canteiro, sendo instaladas nela os escritórios de engenharia, o almoxarifado, a 

serralheria e a central de armação (central de corte e dobra de aço) e armazenamento de 

alguns materiais, conforme pode ser observado na figura 4.1. 

O curto prazo de execução da obra também foi um fator que influenciou a escolha 

por esse método, conforme foi mencionado anteriormente existiriam diversas frentes de 

trabalho em algumas etapas da obra, o que encurtaria o prazo de execução da estrutura 

do prédio. Devido a esses motivos os projetistas aceitaram a solução da obra ter seu 

subsolo executado pelo método invertido. 

 

5.4. Execução da Estrutura da Obra Pelo Método Inve rtido 

 

5.4.1. Demolição da Estrutura Existente e Instalaçã o do Canteiro 

 

A primeira etapa executiva da obra foi a demolição da estrutura existente no 

terreno, limpeza da área e bota-fora do material. Após essa etapa, foram executados os 

furos de monitoramento do nível do lençol freático, bem como a instalação dos containers 

que seriam utilizados de escritórios.  

 

 
Figura 5.4: Imagem panorâmica da mobilização inicial do canteiro e remoção de entulho. 
Fonte: O Autor (2012). 
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5.4.2. Contenção 
 
A etapa de contenção foi iniciada em março de 2012, com a cravação das estacas 

prancha nas paredes 4 e 1, foi utilizado um equipamento de cravação por vibração, 

conforme figura 5.5. O grande problema desse equipamento de cravação foi a vibração 

gerada por ele, essa atingia um raio de até 100m. Foi contratada então uma equipe para o 

monitoramento dessas vibrações. Apesar das vibrações estarem dentro do permitido pela 

norma, a execução da cravação foi feita de forma mais lenta e segura a fim de diminuir a 

interferência com os prédios vizinhos. O comprimento de cada estaca prancha era de 12 

metros. 

 
Figura 5.5: Equipamento de cravação da ThyssenKrupp. 
Fonte: O Autor (2012). 

 

Após a cravação das estacas prancha foi iniciado a cravação dos perfis metálicos 

que iriam auxiliar na contenção das paredes 2 e 3 e serviriam como fundação provisória 

para apoio das lajes durante as etapas de escavação. Nessa etapa foi utilizado o mesmo 

equipamento que executou a cravação das estacas prancha, essa solução foi vantajosa 

pois se economizou em tempo e dinheiro com aluguel, mobilização e desmobilização de 

outro equipamento, aproveitando o equipamento que ainda estava dentro do prazo de 

locação. O comprimento de cravação dos perfis variou entre 12 metros e 24 metros e 

seriam confirmados pelo critério de nega, sendo necessário realizar emendas de dois ou 

três perfis para se obter esse comprimento. Foi necessário o auxílio de um caminhão munk 

para o posicionamento dos perfis nos locais previstos em projeto para que fossem 

realizadas as soldas de emendas necessárias, feito isso era iniciado o processo de 

cravação com o equipamento da ThyssenKrupp. Outra grande vantagem do equipamento 
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utilizado para a cravação era a sua grande mobilidade, que permitia que ele se deslocasse 

para outro ponto quando fosse necessário realizar uma solda entre dois perfis, nesse caso 

o equipamento se deslocava para outro ponto e adiantava a cravação de outro perfil 

enquanto era feita a emenda do perfil do ponto anterior, a figura 5.6 abaixo evidencia esse 

tipo de situação. 

 

Figura 5.6: Perfis sendo soldados enquanto o equipamento da Thyssen cravava outro perfil. 
Fonte: O Autor (2012). 
 

5.4.3. Rebaixamento de Lençol Freático 

 

 Ao término da cravação dos perfis e das estacas prancha, foi realizado o processo 

de rebaixamento do lençol freático. O método de rebaixamento utilizado foi o de poços 

injetores, num primeiro estágio, (explicitado no capítulo 2.2.3), este foi instalado com 40 

tubos na periferia do terreno, próximo as paredes de contenção. O lençol freático 

inicialmente estava numa profundidade de 2,00m, a profundidade prevista em projeto para 

a realização das escavações era de 11,50m. Foi executada a perfuração dos pontos a 

serem instalados os poços, após a instalação dos tubos, foram instaladas as bombas ao 

sistema para enfim ser ligado o rebaixamento. A segunda etapa do rebaixamento foi 

realizada somente nas etapas finais da escavação, como será visto posteriormente. Nela 

foi utilizado o sistema de ponteiras drenantes (explicitado no capítulo 2.2.2). Essa segunda 

etapa foi feita para uma melhor eficácia nos estágios finais da escavação, pois a mesma 

estava atingindo um nível muito próximo do nível do lençol, e os poços profundos não 
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estavam sendo tão eficazes na região central do canteiro, onde ainda precisava ser 

escavada a cisterna, na ultima etapa da escavação.  

 
Figura 5.7: Instalação dos tubos drenantes (esquerda), instalação das bombas do sistema (direita). 
Fonte: O Autor (2012). 

 

5.4.4. Escavação 

 

Após a execução das contenções em estacas prancha, da cravação das fundações 

provisórias e contenção com perfis metálicos e do ligamento do sistema de rebaixamento, 

foi iniciada a etapa de escavação. Conforme explicado, no método invertido a escavação, a 

contenção, as fundações e a estrutura estão em sequencia executiva diferentes do método 

convencional.  

 

1) Etapa 1: 

Na primeira etapa foi feita a escavação do terreno até a cota no NA +1,40m (a cota 

do terreno original era +3,40m), foi iniciada a escavação da rampa junto a divisa da Vila 

Angelina (Parede 1), foi executada também berma na proporção de 1:1 junto a divisa do 

Supermercado Zona Sul (Parede 3). Nessa etapa foram escavados aproximadamente 

1752 m³, a escavação foi feita juntamente com o prancheamento em madeira na parede de 

divisa com o edifício Giardino (Parede 2) e o plaqueamento metálico na divisa do 

Supermercado Zona Sul (Parede 3). Nessa etapa foi iniciada a primeira fase do 

rebaixamento do lençol freático, executado junto as paredes de contenção e ligado para o 

início do processo de rebaixamento do nível da água. O canteiro de obras e o escritório 

nessa etapa foram relocados para a parte frontal da obra, entre a estaca prancha da 

parede 4 e a rua Pacheco Leão, conforme figura 5.8. 
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Figura 5.8: Instalação de canteiro na frente da obra (esquerda), escavação e prancheamento nas 
paredes 1 e 2. 
Fonte: O Autor (2012). 
 

A figura 5.9 mostra em planta o local de execução da berma e a locação do novo 
canteiro de obras nessa etapa (retângulo vermelho) 

 

 
 
Figura 5.9: Etapa 1, escavação com berma e relocação do canteiro (marcado em vermelho). 
Fonte: O Autor (2012). 
 

2) Etapa 2: 

A segunda fase da obra foi a remoção da berma com prancheamento simultâneo, sendo 

este realizado na parede 2 com pranchas de madeira e na parede 3 com a solda de placas 

metálicas. Esse processo de prancheamento das duas paredes se repetiu durante toda a 

etapa de escavação. Foi iniciada também a montagem das formas e armação das peças a 

serem concretadas na fase seguinte. 
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3) Etapa 3: 

A terceira fase foi a concretagem de uma faixa de laje, do nível térreo e da rampa 

de acesso ao 1º subsolo, estas tiveram também a função de travamento das paredes de 

contenção e foram apoiadas nos perfis provisórios. Após a cura da faixa de laje, parte do 

canteiro foi novamente relocada, com a instalação do almoxarifado, da carpintaria e da 

casa de ferragens. 

 
Figura 5.10: Etapa 3, concretagem dos trechos demarcados em cinza. 
Fonte: O Autor (2012). 
 

4) Etapa 4: 

Na quarta fase foi realizada a escavação até o nível do 1ºsubsolo (-1,59m), 

deixando uma berma provisória na parede 3, com altura de 1m e proporção de 1:1 no 

talude. O volume de escavação de aproximadamente 2700m³. Houve o avanço das 

contenções em plaqueamento metálico e prancheamento de madeira de acordo com  a 

escavação. 

 

5) Etapa 5: 

A quinta etapa, foi a escavação do canteiro na região central do canteiro até o nível 

do segundo subsolo (-4,64m), foi deixada uma berma ao redor dessa escavação com 

altura de 4m e talude na proporção de 1:1, esta teve a função de contenção da escavação. 

Nessa etapa o volume escavado foi de aproximadamente 1.560m³. 
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Figura 5.11: Etapa 5, escavação na região central do canteiro. 
Fonte: O Autor (2012). 
 

6) Etapa 6: 

Na fase 6, foi iniciada a montagem do escoramento na região central onde já estava 

escavado até a cota do segundo subsolo. Após a montagem do escoramento, foi iniciada a 

montagem de formas sobre o escoramento, em seguida foi feita a armação da laje do 

primeiro subsolo e a concretagem da mesma. Nessa laje foi deixado um furo retangular, 

para a retirada do solo proveniente das escavações das camadas inferiores, que seriam o 

restante do segundo subsolo e da cisterna. Essa escavação, como será explicada mais a 

frente, foi feita de maneira confinada, com mini escavadeiras e de forma manual. A figura 

5.12 mostra as áreas concretadas em cinza, as áreas em branco foram os furos deixados 

para a retirada de material e para a posterior execução da rampa de acesso ao segundo 

subsolo.  

 
Figura 5.12: Etapa 6, concretagem da laje do primeiro subsolo, com excessão da região em branco. 
Fonte: O Autor (2012). 
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 A figura 5.13 mostra o espaço que não será concretado, de onde será tirado o 

material proveniente da escavação dos pavimentos inferiores. 

 
Figura 5.13: Execução da concretagem da laje do 1º Subsolo. 
Fonte: O Autor (2012). 

 Devido a limitação do horário de concretagem e às limitações de quantidade de 

concreto fornecido pela concreteira, a laje do segundo subsolo foi concretada em etapas. 

Todas as lajes desse edifício apresentam uma faixa de protensão e as instruções dos 

projetistas é que as juntas de concretagem estivessem a no mínimo 1,50m de distância 

dessa faixa. 

 

7) Etapa 7: 

 Após a cura do concreto da primeira etapa da concretagem da laje do primeiro subsolo, foi 

dado o início a execução do escoramento para o restante da laje do térreo. Nessa etapa 

então foram realizadas diversas atividades como: 

a) Escoramento da laje do térreo e do restante da rampa que liga o térreo ao 1º 

subsolo. 

b) Montagem de formas dos pilares do 1º subsolo ao térreo, das formas do restante 

da laje do térreo e das formas do restante da rampa que liga o primeiro subsolo ao térreo. 

c) Armação das peças estruturais citadas no item b 

d) Concretagem das peças estruturais citadas no item b. 

Essa laje também teve que ter um furo aberto para a retirada dos materiais da escavação. 

A figura 5.14 mostra os locais concretados em planta e a área do furo. O retângulo em azul 

mostra o posicionamento da escavadeira que irá fazer a retirada do solo proveniente do 

restante da escavação confinada. 
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Figura 5.14: Etapa 7, concretagem do restante da rampa do térreo ao 1º subsolo, do restante da laje 
do térreo e dos pilares que ligam o 1º subsolo ao térreo. 
Fonte: O Autor (2012). 

 A figura 5.15 mostra a montagem dos escoramentos e das formas para o restante 
da laje do térreo. 

 
Figura 5.15: Montagem dos escoramentos e formas do restante da laje do térreo. 
Fonte: O Autor (2012). 

 

8) Etapa 8: 

Na oitava fase foi feita a remoção dos escoramentos da laje do primeiro subsolo, 

deixando a região central abaixo do 1ºsubsolo do canteiro livres para prosseguir com a 

escavação confinada do 2º subsolo e da cisterna. Nessa etapa foi feita também a 

concretagem das paredes de contenção ao redor da construção no trecho entre o 1º 

subsolo e o térreo. 
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9) Etapa 9: 

Na fase nove foi iniciada a escavação confinada do segundo subsolo, para isso a 

retroescavadeira desceu as mini escavadeiras, com o auxílio de correntes, pelos furos das 

lajes até o segundo subsolo. Essa etapa foi uma das mais críticas da obra, devido aos 

riscos da escavação confinada, sendo necessária a locação de equipamentos de 

ventilação e treinamento da equipe para a execução da escavação. Outro risco é que essa 

atividade estava no caminho crítico do cronograma, podendo atrasar o inicio das outras 

atividades. Durante as escavações, havia uma outra frente atuando nas atividades de 

forma, armação e concretagem dos pilares do térreo ao primeiro subsolo que não 

interferiam na área da atuação da escavadeira. Foi iniciada também a montagem dos 

escoramentos para a laje do 1º pavimento nas áreas que também não iriam atrapalhar nas 

atividades de escavação. Ao término da escavação confinada foi feita a concretagem das 

paredes de contenção do 2º subsolo ao 1º subsolo. 

A figura 5.16 mostra o transporte das mini escavadeiras pelo furo das lajes do 

térreo e do 1º subsolo, da escavação confinada e da retirada de solo feita pela retro 

escavadeira através dos furos nas lajes. 

 
Figura 5.16: 1 – Retroescavadeira carregando mini escavadeira. 2 – Escavação confinada feita pela 
mini escavadeira. 3 e 4 – Retirada de solo através do furo pela retroescavadeira. 
Fonte: O Autor (2012). 
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10) Etapa 10: 

Na fase 10 foram executados o restante dos pilares do térreo ao primeiro pavimento 

e os escoramentos da laje do primeiro pavimento, na frente superior de trabalho. Na outra 

frente que seguia na parte inferior do prédio foi executado o radier, a concretagem desse 

se deu em diversas etapas devido a grande espessura do radier, acarretando num grande 

volume de aço a ser armado e concreto a ser lançado. Paralelamente a essas duas frentes 

iniciavam-se os serviços de impermeabilização, execução de alvenaria e instalações nos 

pavimentos intermediários (térreo e primeiro subsolo), foram executadas também a 

concretagem das escadas do segundo subsolo ao primeiro subsolo e do primeiro subsolo 

ao térreo. Foi feita também a remoção do escoramento da laje do térreo. Nesse ponto a 

obra atingiu seu pico de mão de obra e serviço, foi a principal fase onde o método invertido 

se mostrou vantajoso, devido as diversas frentes de trabalho e a economia no prazo que 

esta etapa apresentou. A figura 5.17 mostra em planta a área de radier concretado nessa 

etapa, o local em branco na figura representa a cisterna, que foi executada posteriormente.  

 
Figura 5.17: Etapa 10, concretagem do radier, com excessão da cisterna e dos pilares do térreo ao 
primeiro pavimento. 
Fonte: O Autor (2012). 

 

11) Etapa 11: 

Na fase 11 foi concretada a laje do primeiro pavimento na frente superior, esta foi 

feita em duas etapas de concretagem. A figura 5.18 mostra a primeira etapa de 

concretagem dessa laje. Na frente inferior foram executados os pilares do segundo subsolo 

e foi feita a escavação da cisterna, o volume escavado para a mesma foi de 

aproximadamente 380m³.Nessa etapa foi necessária a ligação da segunda etapa do 

rebaixamento do lençol freático, com ponteiras drenantes, conforme explicado 

anteriormente. Essa etapa apresentou uma certa dificuldade na retirada de solo escavado 
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pois a laje do primeiro pavimento estava sendo executada, impedindo a utilização da retro 

escavadeira pelo furo das lajes, o material escavado era retirado então atravéz de 

caçambas pela rampa lateral do prédio. 

 
Figura 5.18: Primeira etapa de concretagem da laje do primeiro pavimento.  
Fonte: O Autor (2012). 

A figura 5.19 apresenta a etapa 11 da obra em corte. 

 
Figura 5.19: Etapa 11, concretagem da laje do primeiro pavimento e escavação da cisterna com 
auxilio de bermas.  
Fonte: O Autor (2012). 
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12) Etapa 12: 

Na fase 12, foram executadas na frente inferior a concretagem do piso e das 

paredes da cisterna, na frente superior foram executas as concretagens dos pilares do 

primeiro pavimento ao piso da cobertura e a escada do térreo a primeiro pavimento, foram 

feitos também os escoramentos para a laje da cobertura. Nas frentes intermediárias, foram 

tapados os furos nas lajes do térreo e do primeiro subsolo, por onde era retirado o solo e 

prosseguiram os serviços de impermeabilização, vedação e instalações.  

 

13) Etapa 13: 

Na etapa 13 foi executada a concretagem da tampa da laje da cisterna na frente 

inferior. Na frente superior foi executada a laje do piso da cobertura e a remoção dos 

escoramentos da laje do primeiro pavimento. Foi realizada a concretagem da escada do 

térreo ao primeiro pavimento. A figura 5.20 ilustra essa etapa. 

 
Figura 5.20: Etapa 13, concretagem da laje do piso da cobertura e da tampa da cisterna. 
Fonte: O Autor (2012). 

14) Etapa 14: 

A etapa 14 foi a última etapa da estrutura da obra, nela havia apenas a frente 

superior a ser executada. A fundação e os pilares definitivos dos pavimentos inferiores já 

estavam consolidados, tornando os perfis provisórios redundantes, portanto estes foram 

arrasados nessa etapa. Na frente superior se deu a concretagem do telhado da edificação, 

dos pilares do piso da cobertura ao telhado e da escada do primeiro pavimento a 

cobertura. 
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Figura 5.21: Etapa 14, concretagem do telhado, dos pilares da cobertura ao telhado e escada do 
primeiro pavimento a cobertura. 
Fonte: O Autor (2012). 

 

Ao término da estrutura, foram removidos os escoramentos restantes e executados 

os serviços de instalações, impermeabilização, vedação, acabamentos, entre outros 

serviços que não serão detalhados pois fogem a etapa do método invertido. 

 

5.5. Considerações Finais do Estudo de Caso 

 

A utilização do método invertido na obra PL 70 além de ser o melhor método 

aplicável devido a facilidade de logística proporcionada nessa obra que possuiu um 

canteiro pequeno, também gerou um ganho significativo no prazo da obra. Esse ganho 

pode ser observado comparando os dois cronogramas executivos, método invertido e 

método convencional, na seção de Anexos do presente trabalho. O ganho de tempo com a 

utilização do método invertido foi de aproximadamente 40 dias com relação ao método 

convencional, em decorrência das atividades na fundação ocorrerem ao término da 

escavação e a estrutura somente ser iniciada depois da finalização dessas duas. Já no 

método invertido ocorrem várias atividades paralelas, não dependendo tanto do término da 

escavação e das fundações, ou seja o caminho crítico das atividades no método invertido é 

mais curto, tendo menos atividades dependentes das outras para iniciarem. Com isso a 

estrutura termina sua execução mais cedo, podendo ser iniciadas as outras atividades, 

como instalações, acabamentos, entre outros, antes do método convencional. 
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No método invertido o pico de mão de obra se dá anteriormente ao pico de mão de 

obra do método convencional. A seguir foram montadas as curvas ‘’S’’ de Homem.Hora 

(HH) acumulado X por mês de execução, somente da etapa estrutural da obra. Para a 

elaboração do efetivo mensal foram utilizados os relatórios diários de obra da obra em 

questão, e o prazo de execução foi elaborado com base nos cronogramas em anexo. Já o 

efetivo que seria utilizado no método convencional foi estimado com base no efetivo 

utilizado no método invertido, porém para a mesma atividade. A diferença se dá apenas na 

alocação da mão de obra no tempo, pois as atividades ocorrem em ordem diferente em 

cada método e consequentemente em períodos diferentes.  

As tabelas da figura 5.22, apresentam os dados que foram utilizados para a 

montagem da curva S, como pode ser observado no método convencional a execução da 

estrutura terminaria em fevereiro de 2013, ao passo que no método convencional a mesma 

terminaria em  dezembro de 2014. 

 

 
Figura 5.22: Dados para curva S dos métodos convencional (esquerda) e invertido (direita). 

Fonte: O Autor (2012). 
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Figura 5.23: Curva S dos métodos convencional (vermelha) e invertido (azul). 
Fonte: O Autor (2012). 

 

Conforme esperado no método invertido o pico da mão de obra se dá antes, isso 

fica evidenciado devido a maior declividade da curva nesse método. Logo, a obra terá uma 

quantidade maior de mão de obra direta durante suas etapas intermediárias, isso é 

explicado pelo fato de nessas etapas estarem ocorrendo diversas frentes de trabalho 

simultâneas.  

Outro ponto que deve ser ressaltado na execução dessa obra, é que para o 

sucesso da mesma foi necessário um grande investimento com a equipe de 

planejamento.Isso aconteceu tanto nas etapas anteriores a execução da obra quanto nas 

etapas durante a execução da mesma chegando a apresentar um efetivo de 23 pessoas 

atuando na equipe de mão de obra indireta. 
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6. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho apresentou as etapas da execução de uma obra com subsolo 

pelo método invertido, explicitando suas vantagens e desvantagens bem como os casos 

em que esse método se aplica. Para a maior compreensão dessas etapas executivas foi 

apresentado um estudo de caso de uma obra na cidade do Rio de Janeiro.  

A partir das vantagens e desvantagens desse método deve ser realizado o estudo 

de viabilidade e aplicabilidade do mesmo a cada situação. Na obra do estudo de caso a 

maior vantagem obtida com o método foi a facilidade logística proporcionada pelo mesmo, 

tendo em vista que o canteiro era em uma localização de difícil acesso a caminhões devido 

ao tráfego e por ter suas dimensões pequenas, dificultando a organização do mesmo. 

Outra grande vantagem desse método é o ganho em prazo que o método invertido 

proporciona. Contudo é primordial que haja um bom planejamento da execução do mesmo. 

O atraso de alguma fase no caminho crítico pode postergar o início de diversas outras 

atividades e afetar de maneira crítica o cronograma da obra, isso injustificaria a escolha do 

método invertido.  

As etapas precedentes ao início da obra a sequencia executiva deve ter um bom 

planejamento, este deve funcionar em conjunto com o cronograma de compras e locação 

dos equipamentos e materiais que serão utilizados na obra. É importante também que haja 

uma compatibilização adequada dos projetos para que não existam conflitos entre os 

mesmos, obrigando a obra a parar ou a refazer algum serviço já executado. Logo, é 

primordial que nesse tipo de obra seja feito um alto investimento no setor de planejamento, 

antes e durante a execução do projeto para a prevenção e correção de possíveis 

problemas. 

O custo do projeto pode variar com o método invertido, portanto esse fator não 

deve ser utilizado como critério para a adoção desse sistema construtivo. O valor da obra 

pode ser reduzido com a utilização desse método somente em algumas obras específicas, 

nos casos de obras mais simples. Essas seriam barateadas ao utilizarem fundações 

provisórias do mesmo tipo das fundações definitivas, podendo até ser o mesmo tipo da 

contenção (por exemplo, plaqueamento metálico com auxílio de perfis de aço e fundações 

utilizando também perfis de aço na etapa provisória e definitiva), isso iria gerar uma 

economia na cravação desses perfis que seriam feitos com o mesmo maquinário, iria gerar 

também uma redução no tempo de execução devido a repetição de atividades e economia 

no tempo de mobilização e desmobilização de equipamento. No entanto nem sempre é 

possível simplificar a obra, sendo necessário as vezes criar uma solução diferente para 

cada etapa da obra. Isso iria aumentar os custos da obra devido a maior complexidade da 

mesma. Conclui-se então que o método invertido pode baratear ou encarecer o projeto de 
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acordo com a obra, cabendo ao setor de planejamento definir se é viável o acréscimo no 

custo. Esse acréscimo pode ser justificado pelo ganho de prazo, podendo colocar a 

edificação em funcionamento meses antes do que seria se fosse executada de maneira 

convencional. Outro ponto de importância com relação aos custos da obra é que, conforme 

visto anteriormente, o pico de mão de obra acontece antes do que aconteceria no método 

convencional, esse número máximo de trabalhadores ao mesmo tempo pode ser também 

maior que seria no método convencional. Portanto o setor de custos deverá prever isso 

afim de que não existam problemas com relação ao fluxo de caixa da obra. 

Além das vantagens com relação a cronograma, o método invertido é mais eficaz 

também em casos de obras que apresentem um canteiro de obras pequeno, que tenham 

edificações vizinhas muito próximas e construções com necessidade de rápida liberação 

da sua parte superior. 

O Top-down Method se mostra uma técnica também bastante segura, devido aos 

maiores cuidados que são tomados nos serviços de contenção. Porém, deve ser dada uma 

atenção especial a etapa de escavação confinada devido aos riscos que esta apresenta.  

Por se tratar de uma técnica construtiva relativamente nova e devido a pouca 

quantidade de obras que já utilizaram esse método e a falta de experiência com o mesmo, 

algumas construtoras podem apresentar uma certa resistência na escolha deste e de 

outras tecnologias novas. Portanto, uma sugestão do autor desse trabalho, é que as obras 

que utilizarem novas técnicas construtivas ou novas tecnologias, divulguem melhor a forma 

como o trabalho foi realizado, as dificuldades encontradas bem como as soluções para as 

mesmas e os materiais. A divulgação de artigos de maneira detalhada irá contribuir como 

material de estudo para projetos futuros, irá também minimizar a ocorrência de imprevistos 

durante a execução, reduzindo assim o receio das construtoras às tecnologias novas. Essa 

prática favorece o desenvolvimento da construção civil, tornando a mais eficaz e 

tecnológica.  
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Id % concluída Nome da tarefa Duração Início

1 10% PROJETO JB - PL70 324,13 dias Qua 04/01/12

2 100% SERVIÇOS INICIAIS 48,13 dias Qua 04/01/12

8 79% FUNDAÇÕES 234,25 dias Ter 31/01/12

9 100% Locação da obra/ Mobilização de Equipamentos / Autorização para Início de Cravação 24 dias Ter 31/01/12

10 100% Cravação de Estacas Prancha 10,61 dias Qui 01/03/12

11 100% Cravação de Perfis Metálicos 23 dias Qua 07/03/12

12 100% Escavação do terreno com prancheamento de madeira- ATÉ A COTA +1,4 m (Divisa Giardino) 9 dias Ter 24/04/12

13 100% Escavação do terreno com prancheamento metálico- ATÉ A COTA + 1,40 m (Divisa Zona Sul) 2 dias Seg 14/05/12

14 100% Concretagem da faixa de laje do térreo COTA +3,11 - 1ª ETAPA 27,5 dias Qui 31/05/12

20 100% Concretagem da Rampa de Acesso ao 1º Subsolo - 1ª ETAPA 46,63 dias Qui 14/06/12

27 100% Escavação - ATÉ A COTA -1,59 m REGIÃO CENTRAL 4 dias Ter 03/07/12

28 100% Escavação da berma com prancheamento de Madeira e Metálico- ATÉ A COTA -1,59 m 10 dias Seg 09/07/12

29 38% Concretagem das paredes de contenção - todo perímetro - ENTRE  A COTA +3,11 m e -1,34m 10 dias Qui 09/08/12

30 100% Escavação - ATÉ A COTA -4,64 m REGIÃO CENTRAL 17 dias Seg 16/07/12

31 57% Concretagem das paredes de contenção - todo perímetro - ENTRE COTA -1,59 e -4,14 m 89,5 dias Qua 25/07/12

32 93% Execução da laje de piso do 1SS - COTA -1,34 m 41,5 dias Qua 25/07/12

40 83% Execução da laje do piso do térreo - COTA +3,11 m 26 dias Qui 16/08/12

48 7% Concretagem da Rampa de Acesso ao 1º Subsolo - 2ª ETAPA 19 dias Qua 29/08/12

54 100% Concretagem da Faixa restante da Laje do 1ºSS (Sob a rampa Térreo ao 1SS) 12 dias Seg 06/08/12

60 0% Remoção das bermas existentes com plaqueamento de madeira e metálico 10 dias Qua 12/09/12

61 0% Execução da Laje do Radier (Etapa 1) - Exceto faixa do reservatório 15 dias Seg 24/09/12

62 0% Execução da Laje do Radier (Etapa 2) - Faixa do reservatório e Rampa de Acesso ao 2º Subsolo 10 dias Seg 29/10/12

63 7% ESTRUTURA 95,5 dias Ter 21/08/12

64 0% SUBSOLO 2SS 30 dias Qui 11/10/12

65 0% Estrutura 30 dias Qui 11/10/12

66 0% Pilar 7 dias Qui 11/10/12

71 0% Remoção dos apoios provisórios 4 dias Ter 13/11/12

72 0% Reservatório enterrado 15 dias Qui 11/10/12

78 0% Escada do 2SS ao 1SS 24 dias Qui 11/10/12

84 34% SUBSOLO 1SS 41 dias Ter 21/08/12

85 34% Estrutura 41 dias Ter 21/08/12

86 91% Pilar de concreto definitivo 11 dias Ter 21/08/12

91 29%  Reservatório Inferior 10 dias Qui 30/08/12

96 0% Remoção dos apoios provisórios 4 dias Qua 26/09/12

97 0% Escada do 1SS ao Térreo 23 dias Qua 12/09/12

103 0% TÉRREO 48,5 dias Qui 06/09/12

104 0% Concretagem da laje do 1º Pavimento 0 dias Sáb 20/10/12

105 0% Estrutura 48,5 dias Qui 06/09/12

106 0% Pilar 7 dias Qui 06/09/12

111 0% Viga e Laje - piso do primeiro pavimento 41,5 dias Sáb 15/09/12

119 0% Escada - piso térreo ao primeiro pavimento 23 dias Sáb 15/09/12

125 0% 1º PAVIMENTO 31,88 dias Seg 22/10/12

126 0% Concretagem da laje do 2º Pavimento 0 dias Ter 06/11/12

127 0% Estrutura 31,88 dias Seg 22/10/12

128 0% Pilar 10 dias Seg 22/10/12

133 0% Viga e Laje - piso do segundo pavimento 25 dias Ter 23/10/12

141 0% Escada - primeiro ao segundo pavimento 21,88 dias Qui 01/11/12

147 0% 2º PAVIMENTO 32 dias Ter 06/11/12

148 0% Concretagem da laje da Cobertura 0 dias Ter 27/11/12

149 0% Estrutura 32 dias Ter 06/11/12

150 0% Pilar 12 dias Ter 06/11/12

155 0% Viga e Laje - Laje de cobertura 26 dias Ter 13/11/12

163 0% SERVIÇOS CIVIS / ACABAMENTOS / INSTALAÇÕES 114 dias Qua 12/09/12

164 0% SUBSOLO 2SS 76 dias Qua 12/09/12

206 0% SUBSOLO 1SS 84 dias Seg 17/09/12

250 0% TÉRREO 53 dias Seg 05/11/12

318 0% 1º PAVIMENTO 52 dias Sex 23/11/12

382 0% 2º PAVIMENTO 37 dias Sex 14/12/12

436 0% ELEVADOR 38 dias Sex 16/11/12

458 0% FACHADA EXTERNA 51 dias Seg 12/11/12

465 0% INSTALAÇÕES - ÁREAS EXTERNAS / EQUIPAMENTOS CENTRAIS 42 dias Ter 04/12/12

475 0% PAISAGISMO 20 dias Qua 09/01/13

476 0% LIMPEZA FINAL 15 dias Qua 09/01/13

477 0% ENTREGA DA OBRA 5 dias Sáb 26/01/13
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