
UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ - UTP 
 

 

 

 

 

 

GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS 
MAYARA LAUREN ROCHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTUDO QUALITATIVO DO DESABAMENTO DO EDIFÍCIO 

ATLÂNTICO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CURITIBA 

 2017 



UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ - UTP 
 

 
 
 
 
 

GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS 
MAYARA LAUREN ROCHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTUDO QUALITATIVO DO DESABAMENTO DO EDIFÍCIO 

ATLÂNTICO 

 

 
 

 
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 
curso de graduação em engenharia civil da 
Universidade Tuiuti do Paraná, como requisito à 
obtenção do título de bacharel em Engenharia 
Civil. 

 

Orientador: Prof. Me. Weligtonn Renann Tavares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURITIBA  

2017 



 

AGRADECIMENTOS 

 
Queremos agradecer primeiramente, pela conclusão de mais essa etapa em 

nossas vidas, pela saúde, sabedoria e persistência ao longo desta jornada e pela 

oportunidade de desenvolvermos este trabalho de conclusão de curso da melhor 

maneira possível. 

Agradecemos aos nossos familiares. 

Gabriel – agradeço o apoio incondicional que tive dos meus pais João Fernando 

e Solange, em especial minha esposa Mayara por toda dedicação e paciência.  

Mayara -  agradeço o apoio incondicional que tive dos meus pais Jorge e 

Andreia por nunca desistir de mim e sempre me fazer acreditar que era possível, 

mesmo em meio às dificuldades. Em especial, ao meu esposo Gabriel, por toda 

paciência e dificuldades que passamos juntos para que nosso sonho se tornasse 

realidade.  

Agradecemos ao nosso orientador, professor Me. Weligtonn Renann Tavares 

pela atenção, paciência e o apoio que nos ofereceu nesse tempo que tivemos, 

principalmente nos momentos mais importantes do projeto. 

De maneira especial, agradecemos a todos os professores que ao longo desta 

graduação, disponibilizaram e compartilharam conosco o máximo de sabedoria e 

conhecimento. 

Aos nossos colegas de classe, que tivemos o prazer de conhecer durante o 

curso de engenharia, pela as amizade que criamos não só durante a etapa final como 

em todo o decorrer do curso. 

A todos que, diretamente ou indiretamente, contribuíram neste projeto. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aos nossos pais. E ao nosso orientador, 

professor Me. Weligtonn Renann Tavares, 

pelas contribuições dadas.    



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Sabemos o que somos, mas não o que 

podemos ser.” 

(William Shakespeare) 



 

RESUMO 
 
 

O estudo qualitativo do desabamento do edifício atlântico, tem como objetivo 

analisar as causas do acidente estrutural ocorrido na edificação em Guaratuba, 

região litorânea do Paraná, com a finalidade de determinar quais foram as 

características, bem como elementos que poderiam ser instalados a partir dos sinais 

de dano, para que assim, pudesse ter sido evitado o colapso, ou pelo menos, salvar 

as vidas. Neste sentindo foram realizados levantamentos de dados a partir de 

entrevistas, reportagens e bibliografias, pesquisando as diferentes versões do 

ocorrido, para que assim pudesse ser estudado as possíveis causas do acidente, 

simulando qualitativamente o progresso de desabamento e também, propondo as 

intervenções. Na edificação houve colapso progressivo os quais foram identificados, 

através de analises, como colapso tipo pancake e instabillity. O Edifício Atlântico era 

constituído por 06 andares e 16 apartamentos e desabou na manhã do dia 28 de 

janeiro do ano de 1995, causando a morte de 29 pessoas e deixando 7 feridos, devido 

a imprudência e negligencia do engenheiro Ney Baptista Torres, desde a elaboração 

e execução do projeto até os reparos nas obras, os quais foram decisivos para a 

ocorrência do evento danoso, acontecimento esse que poderia ter sido evitado se 

fossem realizados a previa elaboração de projetos estruturais, para a avaliação do 

grau de segurança da estrutura interligada com necessidade de evacuação do prédio, 

escolha do escoramento adequado e a técnica executiva a utilizar.  

 

Palavras chave: Colapso Progressivo. Desabamento. Edifício atlântico.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
As edificações são o suporte físico para a realização direta ou indireta de todas 

atividades produtivas, e possuem, portanto, um valor social fundamental. Todavia, as 

edificações apresentam uma característica que as diferencia de outros produtos: elas 

são construídas para atender seus usuários durante muitos anos, e ao longo deste 

tempo de serviço devem apresentar condições adequadas ao uso que se destinam, 

resistindo aos agentes ambientais e de uso que alteram suas propriedades técnicas 

iniciais (NBR 5674:1999).  

No dia 28 de janeiro de 1995, há 22 anos, na cidade de Guaratuba, região 

litorânea do estado do Paraná, o Edifício Atlântico desabou, deixando 29 mortos e 7 

feridos. Falha do projeto estrutural, deficiência na execução do concreto e ineficácia 

no reparo e correção de sintomas são algumas das causas que podem ter levado a 

estrutura ao desabamento. (WROSINSKI, 2007) 

Os acidentes estruturais na construção civil ocorrem com frequência no mundo 

todo, tanto na fase de execução quanto durante o seu uso, e são grandes causadores 

de prejuízos de bens materiais e até mesmo pela morte. Sendo assim, é de extrema 

importância que sejam disseminadas pelo meio técnico e cientifico as causas desses 

desastres, para que assim possam ser evitadas tais fatalidades no futuro. 

(SANTIAGO, 2014) 

É obrigação dos profissionais procurar reduzir o número de acidentes cujo 

crescimento vem prejudicando a própria imagem da engenharia civil (CUNHA; LIMA; 

SOUZA, 1996). 

Ainda de acordo com Souza (2009) na maioria dos acidentes ocorridos no 

Brasil foram observados os seguintes problemas: concepção estrutural inadequada, 

traço inadequado para o concreto estrutural, falta de manutenção, falta de orientação 

e acompanhamento dos profissionais responsáveis junto aos encarregados da obra.  

Segundo Dias (2016) o que pode-se perceber também, é a falta da presença 

de entidades fiscalizadoras, tais como conselhos regionais, defesa civil e o corpo de 

bombeiros, principalmente em obras de reforma, reparo e para a realização de 

inspeções periódicas, o que poderia prevenir acidentes que possam pôr em risco a 

integridade física das pessoas. Além disso, a burocracia ainda emperra a fiscalização 

e a legislação para a conservação dos edifícios. 
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1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. Objetivo Geral 

 
Analisar as causas do acidente estrutural ocorrido no Edifício Atlântico em 

Guaratuba, região litorânea do Paraná, e as possíveis intervenções que poderiam ter 

sido realizadas para evitar o desabamento. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 
 

 Pesquisar as diferentes versões do ocorrido; 

 Coletar os dados através de entrevistas, reportagens e bibliografias;  

 Estudar, com base nos dados levantados, as possíveis causas do acidente 

estrutural sucedido no Edifício Atlântico;  

 Simular qualitativamente o progresso de desabamento; 

 Propor possíveis intervenções para que fosse evitado o colapso.  

 

1.2. JUSTIFICATIVA 

 

A escolha deste tema vem da necessidade de evitar a repetição dos 

acidentes estruturais. É responsabilidade dos profissionais de engenharia civil, 

buscar minimizar o número destes. Para esse fim, entende-se que o estudo de 

eventos passados pode e deve ser utilizados na prevenção de novos 

acontecimentos, visto que pode-se aprender a partir da análise das causas que 

levaram uma estrutura a ruína ou a um mau funcionamento.  

Desta forma, será usado como objeto de estudo o edifício Atlântico, pois trata-

se da maior tragédia do litoral Paranaense na linha de edificações verticais, a qual 

provocou mortes, devido a falhas de execução, monitoramento e controle. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

O presente capítulo apresenta a revisão bibliográfica dos assuntos referentes 

ao tema. Na primeira etapa será realizada uma abordagem sobre os acidentes 

estruturais de forma abrangente. Em sequência, será abordado sobre o acidente 

ocorrido no Edifício Atlântico em Guaratuba/PR  

 

2.1. ACIDENTES ESTRUTURAIS 

 
A indústria da construção civil no Brasil cresceu 74% nos últimos 20 anos. Esse 

crescimento ocasionou, também, o aumento do número de acidentes em obras de 

engenharia civil por diferentes motivos, muitas vezes com vítimas fatais ou danos 

patrimoniais relevantes. Além disso, segundo dados do Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE), a construção civil é o segmento mais letal para os trabalhadores, 

com 450 mortes ao ano no Brasil. (BOMTEMPO, 2016) 

 Entre os motivos de incidentes em obras, podem-se destacar erros de projeto 

e de execução, causados por imperícia, negligencia ou imprudência de alguns 

profissionais que atuam nessa área. Entretanto, ocorrem também desastres em que 

os profissionais envolvidos na construção da obra não tiveram nenhuma 

responsabilidade. (MARCELLI,2007) 

  Os grandes acidentes que já ocorreram na história são lições para os atuais 

engenheiros. Alertam para os pequenos detalhes que quando são ignorados, podem 

se tornar a causa de muitos transtornos. Os pequenos equívocos e as pequenas 

desatenções também são a causa de muitos prejuízos, que não podem ser toleradas 

pelo engenheiro que projeta e que gerencia (BRAGA, 2013). 

Conforme Helene (1992) a edificação deve ser inspecionada 

constantemente, deve-se avaliar o estado da edificação como um todo, 

considerando aspectos de desempenho, segurança, vida útil, exposição ao meio 

ambiente, além de identificar possíveis falhas que podem colocar em risco o 

funcionamento da edificação ou a integridade física das pessoas que a utilizam. 

De acordo com Cunha (1998), alguns fatores contribuem decisivamente para 

aumentar a possibilidade dos acidentes estruturais:  

 O envelhecimento das estruturas, que entram em sua fase de maturidade, ou 

seja, próximo da vida útil pelas quais foram projetadas;  
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 O meio ambiente onde elas se encontram, devido à grande poluição 

atmosférica causada pelo alto grau de industrialização das cidades; 

 O crescimento acelerado da construção civil, necessitando de inovações 

tecnológicas, as quais trouxeram por si mesmas a aceitação de maiores riscos. 

Souza (2009) diz que os erros mais frequentes que provocam os acidentes se 

resumem basicamente na má avaliação dos carregamentos, na modelização 

inadequada da estrutura, em detalhamentos errados ou ineficientes, na deficiência e 

falta de controle de qualidade durante a execução, em sobrecargas excessivas não 

previstas e na falta de um programa adequado de inspeção e manutenção das obras 

já concluídas. Os autores ainda salientam que um acidente estrutural nunca ocorre 

por um único fator, mais sim por múltiplas causas que se somam nas condições mais 

desfavoráveis. 

Em 1919, segundo Bauer (2000), a AREA (american railwag engineering 

association) publicou um resumo de 25 acidentes de construções de concreto e 

classificou-as em:  

 Cálculo impróprio; 

 Erro nos materiais; 

 Erros de mão de obra; 

 Carregamento prematuro ou remoção das formas e escoramentos antes do 

completo endurecimento do concreto; 

 Insuficiência de fundações; 

 Incêndios. 

 
Como referência histórica, a preocupação em se evitar acidentes, de acordo 

com Bauer (2000), data de 1.800 A.C., no Código de Hamurabi elaborado na 

Mesopotâmia, com as seguintes regras básicas:  

 Se o construtor fizer uma casa para um homem e não a fizer firme, e se seu 

colapso causar a morte do dono da casa, o construtor deve morrer;  

 Se causar a morte do filho do dono da casa, o filho do construtor deverá 

morrer; 

 Se causar a morte de um escravo do proprietário da casa, o construtor deverá 

dar ao proprietário um escravo de igual valor; 

 Se a propriedade for destruída, ele deverá restaurar o que foi destruído por 
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sua própria conta; 

 Se o construtor fizer a casa para um homem e não fizer de acordo com as 

especificações, e uma parede cair, o construtor reconstituirá a parede por sua 

conta. 

 

2.2. PRINCIPAIS ACIDENTES ESTRUTURAIS NO BRASIL  

 

Acidentes estruturais na construção civil vêm ocorrendo em todo o mundo, em 

muitos casos com vítimas fatais desde os primórdios da engenharia. No Brasil a 

situação não é e nem poderia ser diferente, mas, a não serem pelos casos noticiados 

nos meios de comunicação, poucas pessoas, incluindo os profissionais da área, têm 

conhecimento destas ocorrências (CUNHA, LIMA E SOUZA, 1996). 

Conforme os autores, as anomalias constatadas em obras brasileiras tiveram 

origens diversas: no projeto, nas técnicas de construção, nos materiais empregados, 

no controle da execução e no seu uso durante sua vida útil. Esses fatores têm 

apontado para a necessidade imediata de se estabelecer leis mais severas quanto 

ao estado de conservação das construções. 

Para Silva (2011) o reconhecimento de engenheiros especialistas em patologia 

das edificações, por parte da sociedade e órgãos competentes, é um fator 

preponderante para o decréscimo de desastres ocorridos nos últimos anos  

Souza (2009) cita como os acidentes mais importantes ocorridos na última 

década o Edifício Atlântico em 1995 (Guaratuba - PR), o Edifício Itália em 1997 (São 

José do Rio Preto - SP), o Edifício Palace II em 1998 (Rio de Janeiro - RJ), o Edifício 

Érica e Enseada de Serrambi em 1999 (Olinda - PE) e o Edifício Areia Branca em 

2004 (Recife - PE). 

Podemos adicionar a essa lista também, os acidentes ocorridos no Edifício 

Santa Fé em 2007 (Capão da Canoa - RS), o Edifício Real Class em 2011 (Belém -

PA), o 5 Edifício Liberdade em 2012 (Rio de Janeiro -RJ), o Edifício Senador em 2012 

(São José dos Campos - SP) e mais recentemente, em Dezembro de 2013 um edifício 

de cinco andares em construção que desabou em Guarulhos - SP. Esses acidentes 

causaram dezenas de mortes e centenas de feridos, chamando a atenção da 

qualidade e segurança das construções brasileiras. (SANTIAGO, 2014) 
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De forma geral, na sequencia serão apresentados os principais acidentes 

estruturais ocorridos no Brasil, em ordem cronológica.  

No dia 4 de fevereiro de 1971 ocorreu à tragédia da Gameleira em Belo 

Horizonte MG, que deixou 69 mortos e mais de 50 feridos, cuja principal causa foi a 

remoção de escoras antes do tempo previsto (CUNHA; LIMA; SOUZA, 1996). 

Em 20 de novembro de 1971 pela manhã, na cidade do Rio de Janeiro, ocorre 

o desabamento parcial do Elevado Paulo de Frontin, um vão de 30m, que vitimou 

28 pessoas, ocorreu quando as obras ainda estavam em curso de execução 

(ARRUDA, 1973). 

O Edifício Areia Branca foi construído em 1978 possuía 12 andares, era 

localizado em Recife- PE, desabou no dia 14 de outubro de 2004 e vitimou 04 

pessoas, sendo a principal causa a má qualidade de execução da estrutura, e 

projeto inadequado, causando a ruptura dos pilares na região compreendida entre 

o topo das sapatas e o piso do subsolo (GUSMÃO, TEIXEIRA E ANDRADE FILHO, 

2005). 

Na manhã do dia 28 de janeiro de 1995, desabou o Edifício Atlântico, o qual é 

o objeto de estudo desta pesquisa.  

Na madrugada de 22 de fevereiro de 1998, um domingo de carnaval às 3 horas 

da madrugada, ocorreu o desmoronamento das torres 01 e 02 do edifício Palace II, 

na Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, que resultou em 08 pessoas mortas, 

tendo como principal causa o uso de materiais inadequados (FRANCISCONE, 

2005). 

Em 25 de janeiro de 2012, ocorreu o desabamento do Edifício Liberdade, 

localizado na cidade do Rio Janeiro, deixou 15 mortos e 05 desaparecidos, sendo a 

principal causa a ruptura dos pilares de transição, deixando os andares superiores 

sem sustentação parcial. (CÂMARA, 2012). 

 

2.3. COLAPSO PROGRESSIVO 
 

 
 A agência do governo dos Estados Unidos, no documento alternate path 

analysis e design guidelines for progressive collapse resistenc (GSA 2013), define o 

colapso progressivo como a extensão de um dano ou colapso que é desproporcional 

à magnitude do evento inicial. Portanto, o dano inicial não atinge somente os 
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elementos estruturais diretamente ligados ao elemento inutilizado mas pode se 

estender a outros vãos e outros pavimentos. A ASCE 7(2005) define o colapso 

progressivo como a propagação de uma falha inicial local de elemento para elemento, 

eventualmente resultando no colapso de uma estrutura como um todo ou de uma parte 

desproporcionalmente grande desta. (ANJOS, 2016) 

Um colapso progressivo implica em uma reação em cadeia de rupturas 

progressivas que propagam para configurar um extenso colapso parcial ou total de um 

edifício, desproporcional ao dano localizado inicial. A noção de desproporcionalidade 

é fundamental e comum a todas as definições de colapso progressivo, mas é ambígua 

porque nem toda a propagação de rupturas chega a desenvolver um extenso colapso, 

que possa ser identificado como colapso progressivo (LARANJEIRAS, 2011) 

Com base em alguns documentos normativos, considera-se que um colapso será 

considerado como progressivo se a desproporcionalidade atingir, na propagação 

horizontal, mais de 15% da área total do piso (ou forro) ou mais de 100m², e, na 

propagação vertical atingir mais de dois andares. (LARANJEIRAS, 2011) 

Este tipo de colapso é conhecido desde a década de 60, mas tem sido pouco 

estudado no Brasil. Em 1968, o Edifício Ronan Point em Londres com 22 andares 

sofreu um colapso progressivo após uma explosão de gás na cozinha no 18º andar. 

(LARANJEIRAS, 2011).   

 Esta apresentado na figura 1 uma fotografia do desabamento do Edifício Ronan Point. 

 

FIGURA 1 - DESABAMENTO EDIFÍCIO RONAN POINT

 

FONTE: WATANABE (2012) 
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Em 2012, no Rio de Janeiro, aconteceu um colapso progressivo no Edifício 

Liberdade, após a remoção de um pilar no 9º andar na estrutura durante uma reforma. 

(LONGO, 2014), como demonstrando na figura 2. 

 

 
FIGURA 2 - DESABAMENTO DO EDIFICIO LIBERDADE. 

 
FONTE: AGENCIA BRASIL  (2012). 

 

2.3.1. Principais causas 

 
O colapso progressivo pode acontecer por falhas de execução, erros de projeto, 

sobrecargas imprevistas, explosão de gás, reformas indevidas, colisão de veículos, 

entre outros. Embora o risco não seja grande é importante projetar estruturas para 

prevenir este tipo de ruptura. (LONGO, 2014) 

Os erros de projeto e de construção são os responsáveis pela maioria dos 

danos e colapsos nos edifícios usuais, e não a variabilidade das ações e das 

resistências, como se poderia supor. Esses erros ocorrem mesmo quando os 

profissionais envolvidos são bem qualificados e são utilizados métodos aprovados de 

garantia e controle de qualidade. Tais erros decorrem de nossa imperfeição humana, 

são difíceis de quantificar e não estão incluídos nos coeficientes parciais de segurança 

de nossas normas. (LARANJEIRAS, 2011)  

As ações variáveis abusivas levam a esforços não previstos nos projetos. Essa 

sobrecarga inadequada, mesmo com a majoração dos esforços e minoração da 

resistência, pode causar a falha de elementos estruturais. (LARANJEIRAS, 2011) 

As ações excepcionais são, tais como explosões de gás e bombas, colisão de 
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veículos e aviões, ações ambientais extremas, capazes de solicitar a estrutura além 

da envoltória de ações considerada em projeto. (LARANJEIRAS, 2011)   

2.3.2.  Tipos de colapso progressivo 

 
O colapso progressivo é caracterizado pela desproporção entre o evento 

desencadeador e o colapso ocorrido, o que origina diferentes tipos de colapso.  

Ao projetar-se uma estrutura pretende-se que responda, de forma adequada, sem 

danos, à atuação de cargas normais. No entanto, os danos locais e/ou globais 

resultantes do incremento de uma carga acidental, não podem ser evitados. A 

capacidade de uma estrutura não colapsar, de uma forma catastrófica, quando 

solicitada por uma carga acidental, depende de vários fatores: o tipo de ação, a 

localização da ação acidental na estrutura em relação aos seus elementos estruturais, 

o tipo de sistema estrutural e a tecnologia de construção. (DIMAS, 2014)  

É aceitável que uma estrutura não seja totalmente resistente à solicitação de 

ações externas provocadas por uma causa inesperada, mas os danos resultantes não 

deverão ser desproporcionais em relação à causa original. (DIMAS, 2014) 

O colapso progressivo de uma estrutura é um acontecimento raro, porque para 

que ocorra é necessária uma ação acidental que origine os danos locais e/ou uma 

estrutura que não reúna a continuidade, a ductilidade e a redundância adequadas para 

resistir à propagação dos danos. Tecnicamente é impossível projetar edifícios que 

garantam uma segurança absoluta, para além de ser uma opção economicamente 

inviável. Todavia, é possível construir um edifício com um grau de segurança 

aceitável, relativamente às ações acidentais. (DIMAS, 2014) 

O colapso progressivo pode ser dividido em seis tipos, dependendo da causa, 

do mecanismo de resposta e das características: pancake, zíper, domino, section, 

instability e mixed. (DIMAS, 2014) 

 

2.3.2.1.  Colapso tipo pancake 
 

Segundo Kozlova (2013) este colapso resulta numa falha sequencial 

caracterizada pela separação dos elementos estruturais, pela libertação de energia 

potencial e a ocorrência de forças de impacto.  

O mecanismo deste tipo de colapso consiste na seguinte sequência: 

1. Falha inicial dos elementos de suporte de cargas verticais; 
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  2. Separação dos elementos estruturais e respetiva queda na direção vertical;  

3. Conversão de energia potencial em energia cinética;  

4. Impacto e perda de resistência dos elementos afetados nos restantes 

elementos; 

5. Perda de resistência de outros elementos verticais, devido à força de 

compressão axial resultante da força de impacto; 

6. Progressão da perda de resistência na direção vertical.  

Esta apresentado na figura 3 uma fotografia de um colapso tipo pancake. 

 

FIGURA 3 - COLAPSO TIPO PANCAKE

 
FONTE: ACID RAYN (2007) 

 

2.3.2.2. Colapso tipo zíper 

 

Ainda segundo Kozlova (2013), o colapso tipo zíper é iniciado pela rotura de 

um elemento e consequente propagação da sobrecarga para os elementos 

adjacentes. Algumas caraterísticas deste tipo de colapso prendem-se com a 

redistribuição das cargas por caminhos de carga alternativos, aquando da perda de 

capacidade resistente de um elemento de forma repentina e da concentração de 

cargas estáticas e dinâmicas nos elementos adjacentes.  

A sequência deste tipo de colapso enumera-se nos itens seguintes: 

1. Falha inicial de um ou mais elementos da estrutura; 

  2. Redistribuição da carga suportada por esses elementos para os restantes;  

3. Carregamento dinâmico devido à evolução rápida da falha e da redistribuição 
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de cargas;  

4. Resposta dinâmica da estrutura com capacidade resistente ao carregamento 

dinâmico;  

5. Concentração de forças em elementos estruturais semelhantes e adjacentes 

aos elementos que perderam resistência devido à resposta estática e dinâmica 

da estrutura aquando da falha inicial; 

6. Carga excessiva e rotura desses elementos;  

7. Colapso progressivo numa direção transversal às forças principais nos 

elementos afetados. (KOZLOVA, 2013) 

Esta apresentado na figura 4 uma fotografia de um colapso tipo zíper. 

 

FIGURA 4 - COLAPSO TIPO ZÍPER. 

 
FONTE: VOLVOAB (2015) 
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2.3.2.3.  Colapso tipo dominó 

 

Conforme Starossek (2009) o efeito domino sugere o colapso com origem numa 

reação em cadeia. As características deste tipo de colapso passam pela queda de um 

elemento, propagando-se para os seguintes.  

O mecanismo de colapso segue a sequência apresentada abaixo: 

1. Derrube de um elemento em torno do limite inferior;  

2. Conversão de energia potencial em energia cinética; 

3. Impacto lateral do limite superior do elemento derrubado na face lateral de 

um elemento adjacente; 

  4. Derrubamento dos elementos adjacentes devido à pressão das forças 

horizontais;  

5. Colapso progressivo na direção do derrubamento. (STAROSSEK, 2009). 

Esta apresentado na figura 5 uma fotografia de um colapso tipo dominó. 

 

FIGURA 5 - COLAPSO TIPO DOMINÓ

 
FONTE: BUSINESS INSIDER (2011) 

 

2.3.2.4. Colapso tipo section 

 

Quando um elemento sujeito a uma ação (momento fletor ou esforço axial, por 

exemplo) é sujeita a um corte numa seção de uma viga ou barra, as forças internas 

devem ser transmitidas para as restantes seções transversais. Consequentemente, o 
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aumento de tensão em algumas seções pode levar à rotura de uma parte da seção 

transversal. Este tipo de colapso pode ser denominado por “rotura rápida” em vez de 

colapso progressivo (KOZLOVA, 2013). 

Esta apresentado na figura 6 uma fotografia de um colapso tipo section. 

 

FIGURA 6 - COLAPSO TIPO SECTION.  

 
FONTE: CNN (2013) 

 

2.3.2.5. Colapso tipo instability 

 
A instabilidade da estrutura é caracterizada por pequenas imperfeições que 

originam grandes deformações ou mesmo o colapso. Por exemplo, se um elemento 

de fixação deixar de cumprir a sua função, pode originar num sistema instável, 

podendo propagar-se até ao colapso. Outro exemplo deste tipo de colapso é a 

ineficiência de uma chapa de reforço que conduz à instabilidade local e, 

possivelmente, a um colapso global. Neste caso, o colapso ocorre quando a 

instabilidade do elemento instável se propaga aos elementos estáveis (KOZLOVA, 

2013)  

O mecanismo deste tipo de colapso progressivo é o descrito abaixo: 

1. Falha num sistema que contribui para a estabilidade dos elementos 

estruturais sujeitos a compressão; 

2. Instabilidade dos elementos comprimidos;  

3. Perda de resistência desses elementos; 
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4. Colapso imediato. (KOZLOVA, 2013) 

Esta apresentado na figura 7 uma fotografia de um colapso tipo instability. 

 

FIGURA 7 - COLAPSO TIPO INSTABILITY. 

 
 

FONTE: VOLVOAB (2015) 

 

2.3.2.6. Colapso tipo mixed 

 
O colapso progressivo tipo mixed pode ser atribuído à estrutura, onde um ou 

mais modos de rotura, possam estar associados a diferentes tipos de colapso. 

(KOZLOVA, 2013)  

Esta apresentado na figura 8 uma fotografia de um colapso tipo mixed 
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FIGURA 8 - COLAPSO TIPO MIXED. 

 
FONTE: ENCICLOPEDIA BRITANICA (1999) 

 

2.4. EDIFÍCIO ATLÂNTICO 

 

O Edifício Atlântico era constituído por 06 andares e 16 apartamentos, na rua 

Gabriel de Lara n° 300, cidade de Guaratuba, localizado no litoral do Paraná, 

desabou na manhã do dia 28 de janeiro do ano de 1995, causando a morte de 29 

pessoas e deixando 7 feridos. (SOUZA, 2001). 

O prédio, que foi construído em 1994 pelo engenheiro Ney Baptista Torres, 

possuía estrutura em concreto armado, com sistema construtivo simples: lajes 

maciças, vigas e pilares. A fundação era composta por blocos sobre estacas 

(SOUZA, 2001). 

Está apresentado na figura 9 a localização do Edifício Atlântico 
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FIGURA 9 - LOCALIZAÇÃO DO EDIFICIO ATLÂNTICO

. 
FONTE: GOOGLE MAPS (2017) 

 

Na figura 10, esta apresentada uma foto, tirada no dia 20 de agosto de 2017, 

do terreno onde era localizado o Edifício Atlântico.  

 
 

FIGURA 10 - TERRENO ONDE ERA LOCALIZADO O ED. ATANTICO 

 
FONTE: OS AUTORES 

 
 

Na semana do desabamento, foram ouvidos alguns estalos, havia evidencias 

de rachaduras, portas emperrando, janelas não abriam e o elevador deixou de 
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funcionar (SANTANNA, 1995). 

Ainda segundo Santanna (1995) o perito do Instituto de Criminalística do 

Paraná, Marcos Aurélio Pimpão, afirmou que foi usado material inadequado na 

construção do Edifício, tal como, pedra de rio no lugar de pedra britada em um dos 

pedaços de concreto da base de fundação, a qual seria grande e inadequada para a 

fabricação do mesmo. Desta maneira, a qualidade do material pode ter sido 

comprometida. Porém, por se tratar de um avaliação preliminar e extraoficial, Pimpão 

não quis apontar esse erro como causa do acidente. A edificação teria ainda piscina 

com capacidade para 5.000 litros e uma caixa d'água com capacidade maior do que 

as previstas no projeto original. 

O mesmo equívoco já havia sido constatado em dezembro de 1994, quando ás 

vésperas do natal, o síndico Alcyon Pires Gomes Júnior levou ao edifício um 

profissional para pintar a garagem. O zelador disse que durante a noite os ocupantes 

do edifício tinham ouvido um barulho forte e as portas e janelas do apartamento 

construído no térreo não abriam mais, também havia rachaduras. Os mesmos 

entraram em contato com o engenheiro que construiu a obra, Ney Batista Torres, 

pedindo providências. Neste meio tempo, também chamaram um técnico para fazer 

uma avaliação. Julgou-se que o dano era só no apartamento do zelador, mas foi 

sugerido que fosse feito um estudo mais detalhado da parte de fundação do 

prédio (WRONISKI,2007). 

O engenheiro, informou que ia fazer os reparos necessários, mas achou melhor 

esperar que a temporada terminasse para não atrapalhar os habitantes. Uma semana 

antes do acidente, novos barulhos foram ouvidos no prédio, que apresentou 

rachaduras. Portas e janelas não abriam e nem o elevador funcionava. Alcyon diz que 

o engenheiro foi até o local, mas parecia que ele não tinha o know-how suficiente para 

resolver o problema. Em assembleia, os proprietários decidiram contratar uma 

empresa especializada, a Construtora Cambuí, para orientar o trabalho 

(WRONISKI,2007). 

O síndico lembra que a construtora não recomendou a retirada dos moradores, 

no entanto, afirma que o engenheiro não seguiu à risca o que havia sido determinado. 

Era para consertar todos os pilares, um por um, e não podia parar. Mas ele fez alguns 

e depois foi embora, conta. As obras começaram na sexta-feira, foram interrompidas 

durante à noite, e a tragédia aconteceu no sábado pela manhã quando os operários 

estavam na obra. Relembra que ninguém achava que o prédio ia ruir. No dia do 



28 
 

acidente, os moradores evacuaram uma área com cinco apartamentos porque 

pensavam que ali haveria riscos de uma parede desabar, mas não que o prédio fosse 

desmoronar. Uma das famílias preferiu permanecer no local e todos morreram. 

Destaca ainda, que foi tudo muito rápido. Ele ouviu as vigas e colunas estourando e 

saiu correndo junto com os trabalhadores. Algumas pessoas que estavam dentro do 

prédio conseguiram sair a tempo, como a mulher do síndico. Na fuga, alguns 

moradores foram atingidos por estilhaços. Em poucos minutos, tudo estava no chão e 

uma imensa nuvem de pó se ergueu (WRONISKI,2007). 

Conforme depoimento ao delegado Valmir Soccio, 12 pedreiros e 3 mestres de 

obras, afirmam que os colarinhos, região entre a base da fundação e o início da viga 

que sustenta os pilares, de 5 dos 40 pilares estavam esmagados. Engenheiros 

consultados pela agencia folha, apontam que este possível esmagamento deve ter 

ocorrido por excesso de peso, e esta pode ser a causa do acidente. (SANTANNA, 1995) 

Em estudo de caso, em seu livro, Marcelli (2007) diz que a sobrecarga 

excessiva, acima da capacidade portante e a falta de manutenção adequada na 

estrutura são dois dos fatores que mais contribuem para o surgimento de sintomas 

patológicos, ou para a ocorrência de graves acidentes estruturais. 

A figura 11 mostra o edifício atlântico após o seu desmoronamento em 1995. 

 

FIGURA 11 - DESABAMENTO DO EDIFICIO ATLÂNTICO. 

 
FONTE: REVELIA NOTICIAS (2015) 
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3. METODOLOGIA 
 

Esta pesquisa fundamentou-se na revisão bibliográfica, conforme 

apresentando no capítulo 2 deste trabalho, especificamente na avaliação dos 

acidentes estruturais em edificações verticais com vítimas que ocorreram no Brasil, 

bem como nos conceitos e definições acerca dos efeitos de colapso progressivo. 

Adicionalmente, na revisão bibliográfica foi apresentado as informações 

referentes ao Edifício Atlântico que são de domínio público. 

Como segundo etapa da pesquisa foram realizadas visitas ao local do 

acidente, entrevistas com pessoas envolvidas e que de alguma forma presenciaram 

o ocorrido: vizinhos, bombeiros, prefeituras. Além de uma pesquisa documental em 

relação ao processo jurídico envolvido. 

Após a consolidação destas informações, o edifício foi simulado de forma 

qualitativa, de forma a permitir um entendimento do processo de colapso. Foi então 

elaborado um passo a passo de como desencadeou o desabamento, comentando 

causa, efeito e possíveis soluções de cada etapa do colapso progressivo  

Na busca por determinar qual foi as características, bem como elementos que 

poderiam ser instalados – a partir dos sinais de dano – para evitar o colapso, ou pelo 

menos, para salvar as vidas. 

 

3.1.  LEVANTAMENTO DE DADOS – ENTREVISTAS 

 
De forma a levantar informações uma primeira visita foi realizada em Guaratuba 

no dia 21 de agosto de 2017, com o objetivo de entrevistar pessoas que participaram 

de forma direta ou indireta, no Edifício Atlântico, seja na construção, reforma ou 

resgaste das vítimas. As seguintes pessoas foram consultadas:  

 Caroline, atual secretaria do Setor de Urbanismo da Prefeitura de         

Guaratuba;  

 Funcionários da biblioteca municipal de Guaratuba; 

 Funcionários do Fórum de Guaratuba. 

 Sub-tenente Guidini, Corpo de Bombeiros; 

 Natanael Fanini, atual diretor da Nativa Incorporações, que na época do 

sinistro era Secretário do Setor de Urbanismo da Prefeitura de 

Guaratuba; 
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 João Tavares, atual vizinho do local do Edifício; 

 Luiz Cesar de Mello Torres, filho do dono da construtora Ney Torres.  

 

Inicialmente, tentou-se contato com a Caroline, a qual disse que por se tratar 

de um caso antigo, a prefeitura não tinha registro sobre o ocorrido. A mesma sugeriu 

procurar mais informações na biblioteca pública da cidade e passou também, o 

contato do Natanael Fanini. 

Na biblioteca pública de Guaratuba, os funcionários não encontraram registros 

do acidente, devido esta ter sido fundada em 1997, dois anos após o sinistro, não 

possuindo assim registros de anos anteriores.   

No fórum foi encontrado desinteresse por parte dos funcionários, os quais 

disseram haver um processo, mas este só poderia ser desarquivado com ordem 

judicial.  

O sub-tenente Guidini, o qual esteve presente na ocorrência, ajudando no 

resgaste das vítimas, disse que durante o processo de resgate era possível notar que 

os destroços a medida que eram retirados se esfarelavam com facilidade e os 

vergalhões utilizados eram extremamente finos. 

Natanael Fanini, disse que a provável causa do colapso foi “esmagamento do 

colarinho da sapata de fundação” que ocasionou as rachaduras. Ele descartou a 

possibilidade de um possível recalque devido ao solo, uma vez que o subsolo da região 

tem como características o afloramento de piçarras. Segundo Filho (2010) este é um 

solo excelente para a construção, pois aceita qualquer tipo de fundação, ou seja é 

possível obter fundações com estacas cravadas e, dependendo do peso, o uso de 

sapatas corrida ou radier.  

Natanael, disse que quem executou o reparo estrutural foi a própria construtora, 

e esta por sua vez, não possuía os equipamentos e experiência necessária para devidos 

fins. Ressaltou ainda que os escoramentos utilizados eram de madeira, sendo que na 

sua opinião era impossível sustentar o peso da edificação.  

Natanael ainda disse que no processo de reparo os operários retiraram o 

concreto deixando toda a armadura exposta dos pilares de sustentação. Aponta 

também, que o engenheiro Ney Torres, dono da construtora responsável pela 

construção do edifício Atlântico, teve em torno de 5 construções, na cidade de 

Guaratuba, que apresentaram os mesmos problemas e uma delas foi abandonada. 
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João Tavares, mostrou o antigo terreno do edifício, onde foi possível observar 

alguns vergalhões que fizeram parte dos pilares de sustentação, e por não ter 

presenciado o ocorrido não soube dar maiores informações.     

Foi entrado em contato com o Luiz Torres, porem o mesmo recusou-se falar 

sobre o assunto.    

As figuras 12 e 13 mostram os vergalhões encontrados no antigo terreno do 

edifício atlântico   

 

FIGURA 12 - VERGALHÃO EDIFICIO ATLANTICO 

 

FONTE: OS AUTORES 
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FIGURA 13 - VERGALHÃO EDIFICIO ATLANTICO 

 

FONTE: OS AUTORES 

 

3.2. LEVANTAMENTO DE DADOS – EMPRESAS ENVOLVIDAS 

 

A empresa Ney Baptista Torres, está inscrita sobre o CNPJ 78.247.582/0001-

00 e tem como data de abertura 23 de outubro de 1984, a situação cadastral é 

baixada pelo motivo de omissão contumaz, que segundo R7 (2010) é quando a 

empresa deixa de entregar a declaração do imposto de renda por 5 anos. 

O engenheiro Ney Baptista Torres, teve seu CREA cancelado definitivamente, 

conforme a plenária ordinária nº 1.277, decisão nº PL-052/98, processo nº CF-

1714/96 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA).  

 

O Plenário do CONFEA, apreciando a Deliberação nº 752/97-CEP - 
Comissão de Exercício Profissional, relativa ao processo em epígrafe, de 
interesse do Engenheiro Civil NEY BAPTISTA TORRES, que trata de 
apuração de responsabilidade quanto ao desabamento do Edifício Atlântico, 
na cidade de Guaratuba - PR, ocorrido em 29 JAN 1995, vitimando 29 (vinte 
e nove) pessoas; considerando que o Instituto de Criminalística da Polícia 
do Estado do Paraná, elaborou laudo sobre as causas do sinistro, tendo 
apresentando, em síntese, as seguintes conclusões: especificações 
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errôneas no Projeto Estrutural, deficiência tecnológica do concreto e 
ineficácia no programa para diagnóstico, monitoramento, reparos e correção 
de sintomas e danos detectados; considerando que a Câmara Especializada 
de Engenharia Civil, apreciou e julgou o processo em apreço, opinando pelo 
Cancelamento do Registro Profissional do interessado, devido aos 
seguintes fatores: falta de controle na dosagem do concreto estrutural, 
ausência de planejamento e de projeto específico para execução dos 
reforços e não evacuação da edificação no momento oportuno; 
considerando que a Câmara caracterizou os erros técnicos cometidos pelo 
profissional como "negligência"; DECIDIU: 1) Rejeitar a Deliberação nº 
752/97-CEP. 2) Manter a decisão proferida pelo Plenário do CREA-PR, que 
conclui por cancelar definitivamente o registro profissional do Engenheiro 
Civil Ney Baptista Torres. (FILHO, 1998) 

 

3.3. LEVANTAMENDO DE DADOS – PROCESSO JURÍDICO 
 

 
Segundo o Tribunal de Justiça do Paraná TJ – PR – Apelação Cível nº 3541817 

de Curitiba – 13ª vara cível processo 0354181-7 conclui-se, que a conduta do 

engenheiro Ney Baptista Torres foi imprudente e negligente desde a elaboração e 

execução do projeto até os reparos na obra, os quais contribuíram decisivamente para 

a ocorrência do evento danoso.  

  

O conjunto probatório constituído pelas provas documentais e testemunhais 
indica que o réu agiu com imprudência ou imperícia na condução dos reparos 
do edifício, e a soma destes fatores contribuiu para o desabamento, desde a 
elaboração do projeto estrutural até as obras de reparo. Ao final, a d. 
magistrada "a quo" reconheceu a culpa do réu em razão de comportamento 
imprudente e negligente, julgando parcialmente procedente a ação, 
condenando o requerido ao pagamento de dano moral na importância 
equivalente a 150 (cento e cinquenta) salários mínimos para cada um dos 
autores, convertendo-se o valor na data do pagamento. Pelos depoimentos 
tomados em audiência, não restam dúvidas quanto às condições precárias 
do prédio antes das obras de reforma, o que significa que, de fato, o problema 
estava relacionado à construção original, que começou a ruir, causando 
problemas na estrutura do prédio, sendo que, quando das obras de 
reparação, a estrutura já existente não suportou e veio a desabar. Restou 
provado, ainda, que as obras de reparação não foram planejadas e nem 
executadas de forma adequada. Além da referência a esse fato no Laudo 
Pericial, a testemunha Antonio Carlos de Oliveira Chueire, arrolada pelo 
próprio Réu, de profissão engenheiro, afirmou que esteve no condomínio no 
dia que antecedeu o desmoronamento e notou o erro nas obras de 
sustentação das pilastras, tendo comentado o fato com o Réu. Disse, ainda, 
que mesmo com esse comentário o Réu deu continuidade aos trabalhos. 
(PATITUCCI, 2008) 

 
 

3.4. LEVANTAMENTO DE DADOS – PROJETO 
 

Por se tratar de uma obra antiga e de grande repercussão, os projetos, caso 

ainda existam, foram ocultados.  
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4. PROGRESSÃO DO COLAPSO NO EDIFICIO ATLANTICO 

 
Neste capitulo será apresentada a contextualização do tema abordado, com o 

intuito de explicar os motivos ou características precedentes do desabamento do 

Edifício Atlântico, demonstrando em forma de fluxograma a ordem cronológica dos 

fatos. 

 

4.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

Na figura 14 está apresentado uma linha do tempo do edifício atlântico, desde 

a liberação do alvará em agosto de 1990 até o colapso total em janeiro de 1995, qual 

deixou 29 mortos. 
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FIGURA 14 - LINHA DO TEMPO EDIFÍCIO ATLÂNTICO 

;  

FONTE: OS AUTORES 
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4.2. CONSIDERAÇÕES INICIAS 
 

Conforme apresentado no capítulo 3, muitas informações fundamentais para a 

análise não foram encontradas, ou já não estão disponíveis. Dessa forma, algumas 

hipóteses básicas foram adotadas de forma a permitir o avanço da análise. 

 Não houve nenhum tipo de recalque de fundação significativo; 

 O concreto, na região do colarinho, das sapatas sofreu esmagamento 

sendo essa considera como a principal causa do acidente; 

 A ruptura ocorreu durante reparos na obra 

 

Com base nestas considerações foram avaliadas duas hipóteses principais 

para a causa do colapso do edifício. 

 

4.3. HIPÓTESES PARA O COLAPSO  

 
De posse dos dados indicados, foram avaliadas duas hipóteses para o colapso. 

A diferença entre elas está no procedimento aplicado para o reparo das estruturas. 

Na primeira hipótese será considerado que a empresa responsável iniciou os reparos 

pelo colarinho das sapatas. E na segunda hipótese, o reparo foi iniciado pelas 

rachaduras das vigas e pilares. 

De forma a esclarecer, na figura 15, está apresentado a região comumente 

chamada pelos envolvidos de colarinho da sapata. A região refere-se a parte de 

transição entre o elemento de fundação e o pilar de concreto armado. 

Nas duas análises, o objetivo é estabelecer o procedimento de ruptura. 

Identificando uma possível linha causa-efeito para cada cenário. 
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FIGURA 15 - SAPATA, COLARINHO E PILAR 

 

FONTE: WIKIDOT (2010) 

 

4.3.1. Hipótese 01: reparo no colarinho  

 
A hipótese considera que o colarinho foi esmagado, supõe que, após a entrega 

da construção, a sapata conforme planejada esteja resistindo uma carga N, conforme 

esquematizado na figura 16. No entanto, com o advento da sobrecarga de utilização 

do prédio, o limite de resistência da sapata foi ultrapassado – em decorrência disso, 

houve uma perda de capacidade do elemento. 
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FIGURA 16 - ESMAGAMENTO DO COLARINHO 

 

FONTE: OS AUTORES 

 

Após esta perda de capacidade, cada sapata adjacente recebeu um 

carregamento adicional, as quais passaram a receber uma carga total de N + ΔN, 

conforme apresentado na figura 17. 
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FIGURA 17 - ESMAGAMENTO DO COLARINHO – SOBRECARGA  

 

 

FONTE: OS AUTORES  

 

Em decorrência deste processo, fissuras e trincas começaram a aparecer na 

região de conexão das vigas e pilares – o que alertou os moradores de alguma falha 

na construção. 

A empresa construtora, foi acionada para o reparo. 

Nesta hipótese considera que a empresa, iniciou o reparo justamente pela 

região da conexão das sapatas com os pilares (colarinhos). 

A primeira etapa da empresa, foi a inclusão de escoras ao longo do edifício. 

A figura 18 mostra o escoramento realizado no edifício atlântico.  
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FIGURA 18 - ESCORAS 

 

FONTE: OS AUTORES 

 

Na sequência, iniciou-se o trabalho de reparo dos colarinhos que consistia na 

realização de uma demolição parcial do elemento, para inclusão de reforço e troca 

do concreto, conforme esquematizado na figura 19. 

 

FIGURA 19 - REDUÇÃO DA AREA DE CONCRETO DA SAPATA 

 

FONTE: OS AUTORES  

 

A demolição parcial dos elementos reduziu ainda mais a capacidade resistente 

das sapatas – levando a falha de suporte. Visto que as escoras não estavam 

dimensionadas de forma compatível houve ruptura das escoras e o edifício entrou 
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em colapso.  

Na figura 20, está representado a ruptura das escoras no momento do reparo 

das sapatas 

 
FIGURA 20 - ROMPIMENTO DAS ESCORAS 

FONTE: OS AUTORES 

 

E então, após a ruptura das escoras o edifício entrou em processo de colapso 

 

4.3.2. Hipótese 02: reparo na viga/pilar  

 
Esta hipótese considera que a construtora inicia os reparos pelas rachaduras 

das vigas/pilares, colocando escoramentos de madeira e realizando o apicoamento 

do concreto nos mesmos, com o objetivo de recuperá-los. Conforme esquematizado 

na figura 21. 
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FIGURA 21 - APICOAMENTO DO CONCRETO 

 
 

FONTE: OS AUTORES 
 
 

No processo de apicoamento foram deixadas as armaduras de todos os 

pilares expostas, reduzindo a seção dos mesmos. Com isso os pilares perderam a 

capacidade de suportar as cargas do edifico, sobrecarregando as escoras. Uma vez 

que estas não estavam dimensionadas de forma compatível com a estrutura, houve 

ruptura das mesmas e o edifício entrou em colapso. Conforme representado na figura 

22. 
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FIGURA 22 - RUPTURA DAS ESCORAS. 

 
FONTE: OS AUTORES 

 

A figura 23 mostra uma imagem real após o colapso total do edifício.  

 

FIGURA 23 - COLAPSO TOTAL DO EDIFICIO ATLANTICO 

 
FONTE: GAZETA DO POVO (2015) 
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4.4. TIPO DE COLAPSO 

 
Com base nos tipos de colapso progressivo apresentados na referência 

bibliográfica estudada no capitulo 2, será classificado neste item o tipo de colapso 

progressivo que mais se adequa ao caso do Edifício Atlântico.  

 A tabela 1 mostra um comparativo do colapso tipo zíper com o colapso 

ocorrido no edifício atlântico  

 

TABELA 1 - COLAPSO TIPO ZÍPER VS EDIFICIO ATLANTICO 

 COLAPSO TIPO ZÍPER 
ED. 

ATLÂNTICO 

1. Falha inicial de um ou mais elementos da estrutura; 

 

2. Redistribuição da carga suportada por esses elementos para os restantes;  

 

3. Carregamento dinâmico devido à evolução rápida da falha e da redistribuição de 
cargas;  

 

4. Resposta dinâmica da estrutura com capacidade resistente ao carregamento 
dinâmico;  

 

5. Concentração de forças em elementos estruturais semelhantes e adjacentes 
aos elementos que perderam resistência na falha inicial; 

 

6. Carga excessiva e rotura desses elementos;  

 

7. Colapso progressivo numa direção transversal às forças principais nos 
elementos afetados 

 

FONTE: OS AUTORES 

 

A tabela 2 mostra um comparativo do colapso tipo dominó com o colapso 

ocorrido no edifício atlântico. 
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TABELA 2 - COLAPSO TIPO DOMINÓ VS EDIFICIO ATLANTICO 

COLAPSO TIPO DOMINÓ 
ED. 

ATLÂNTICO 

1. Queda de um elemento em torno do limite inferior; 

 

2. Separação dos elementos estruturais e respectiva queda na direção vertical; 

 

3. Impacto lateral do limite superior do elemento derrubado na face lateral de um 
elemento adjacente; 

 

4. Derrubamento dos elementos adjacentes devido à pressão das forças 
horizontais;  

 

5. Colapso progressivo na direção do derrubamento;  

 

FONTES: OS AUTORES 

 
 

A tabela 3 mostra um comparativo do colapso tipo mixed com o colapso 

ocorrido no edifício atlântico. 

 
TABELA 3 - COLAPSO TIPO MIXED VS EDIFICIO ATLANTICO 

COLAPSO TIPO MIXED 
ED. 

ATLÂNTICO 

1. Um ou mais modos de rotura, associados a diferentes tipos de colapso 

 

FONTE: OS AUTORES 
 
 

A tabela 4 mostra um comparativo do colapso tipo section com o colapso 

ocorrido no edifício atlântico. 

 
TABELA 4 - COLAPSO TIPO SECTION VS EDIFICIO ATLANTICO 

COLAPSO TIPO SECTION 
ED. 

ATLÂNTICO 

1. Corte numa seção de uma viga ou barra 

 

2. As forças internas são transmitidas para as restantes seções transversais  

 

3. O aumento da tensão em algumas seções pode levar a rotura de uma parte da 
seção transversal  

 

4. Este tipo de colapso pode ser denominado por rotura rápida em vez de colapso 
progressivo  

 

FONTE: OS AUTORES 
 
 

A tabela 5 mostra um comparativo do colapso tipo instability com o colapso 

ocorrido no edifício atlântico. 



46 
 

 
TABELA 5 -  COLAPSO TIPO INSTABILITY VS EDIFICIO ATLANTICO 

COLAPSO TIPO INSTABILITY 
ED. 

ATLÂNTICO 

1. Falha num sistema que contribui para a estabilidade dos elementos estruturais 
sujeitos a compressão 

 

2. Instabilidade dos elementos comprimidos 

 

3. Perda de resistência desses elementos 

 

4. Colapso imediato;  

 

FONTE: OS AUTORES 

 
 

A tabela 6 mostra um comparativo do colapso tipo pancake com o colapso 

ocorrido no edifício atlântico. 

 
TABELA 6 - COLAPSO TIPO PANCAKE VS EDIFICIO ATLANTICO 

COLAPSO TIPO PANCAKE 
ED. 

ATLÂNTICO 

1. Falha inicial dos elementos de suporte de cargas verticais; 

 

2. Separação dos elementos estruturais e respectiva queda na direção vertical; 

 

3. Conversão de energia potencial em energia cinética; 

 

4. Impacto e perda de resistência dos elementos afetados nos restantes elementos; 

 

5. Perda de resistência de outros elementos verticais, devido à força de compressão 
axial resultante da força de impacto; 

 

6. Progressão da perda de resistência na direção vertical. 
 

FONTE: OS AUTORES 

 
 

No edifício foi constatado que houve esmagamento no colarinho, originando 

assim as rachaduras nas vigas e pilares. Com isso, a sapata não suportou o 

carregamento de compressão. Sendo assim as cargas foram redistribuídas para 

outros elementos estruturais, o que causou sobrecarga no sistema, porém, não houve 

rotura desses elementos. Não houve, também, resposta dinâmica da estrutura, ou 

seja, fatores externos como terremotos, tsunamis, entre outros. 

Os pilares tinham uma força potencial, que no momento do colapso 
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transformaram-se em força cinética. 

Com base nos estudos e no texto acima, pode-se concluir que houve colapso 

progressivo na edificação. Conforme as análises apresentadas nas tabelas, os que 

mais se encaixaram foram os colapsos tipos pancake e instability onde foi verificado 

que todos os critérios foram atendidos.  

Conclui-se ainda que o colapso instability ocorreu primeiro, se encaixando 

com o colapso tipo pancake, uma vez que os pilares foram desestabilizados causando 

perda de resistência de outros elementos verticais, devido a força de compressão axial 

resultante da força de impacto. 

Tal processo foi similar ao que aconteceu no World Trade Center, este foi 

chamado de pancake theory, o qual diz que, se de alguma forma, as vigas que 

sustentam um dos andares nos quais ocorre a colisão se desprendam dos pilares e 

caiam sobre o andar inferior levam com elas todo o peso dos andares superiores. O 

andar inferior, por sua vez, não resiste a todo o peso e se rompe, e assim 

sucessivamente. 
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5. ANÁLISE 

 
Neste capitulo será identificado os principais erros, avaliando as intervenções, 

bem como elementos que poderiam ser instalados – a partir dos sinais de dano – para 

evitar o colapso, ou pelo menos, para salvar as vidas. 

 

5.1. PRINCIPAIS ERROS 

 
Os principais erros analisados foram:  

 

 Comportamento imprudente e negligente; 

 Não evacuação da edificação no momento oportuno; 

 Escoramento inadequado para o porte da obra; 

 Apicoamento executado de maneira incorreta. 

 

5.2. INTERVENÇÕES 

 
Os serviços de reforço requerem sempre a previa elaboração de trabalhos de 

cálculo e estrutural, sejam estes serviços derivados de necessidade de alteração na 

funcionalidade da estrutura – aumento da carga de utilização, por exemplo – ou como 

consequência de danificação sofrida pela estrutura, casos em que o reforço estará 

inserido nos trabalhos de recuperação. (SOUZA,1998)  

Sendo assim, o primeiro passo para a intervenção é a realização de uma 

inspeção preliminar para estabelecer os recursos a serem utilizados, incluindo os 

acessos, o plano de amostragem e ensaios, além da necessidade de intervenção 

emergencial. Em seguida são realizadas inspeções visuais dos elementos para 

registro detalhado das anomalias, complementando a análise com testes à percussão 

para verificar a extensão das regiões que apresentam patologias. (NAKAMURA, 2009) 

É importante lembrar, que qualquer intervenção a ser executada num elemento 

estrutural, por mais simples que possa parecer, deve ser precedida de analise 

estrutural, sob pena de redução da segurança do mesmo. (PIANCASTELLI, 1997). 

No Edifício Atlântico a recuperação foi realizada pela própria construtora a qual 

não era qualificada para realizar este tipo de serviço. 

Além disso, não há registros de um planejamento adequado para processos de 

intervenção. Uma vez que não foi verificada a gravidade do problema o prédio não foi 
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evacuado e os escoramento utilizados foram inadequados para a carga a ser 

segurada, visto que, este não foi dimensionado e nem realizada uma análise estrutural 

da capacidade de redução da seção dos elementos que seriam reparados.  

Analisando que no edifício as intervenções foram feitas em todos os pilares de 

sustentação de uma vez, os escoramentos, indevidamente dimensionados, não 

suportaram a carga “∆N”, sendo assim, para minimizar os riscos, poderia ser feita a 

intervenção separadamente, ou seja, pilar por pilar. 

5.3. INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA  

 
Segundo a equipe da Defesa Civil (2016) um imóvel deve ser interditado pelo 

surgimento de evidências ou indícios de risco iminentes de acidente, novos ou por 

agravamentos, devidos a deslizamentos de terra, alagamentos, inundações, 

incêndios, desabamentos, incêndios, desabamentos, explosão, vendaval, 

vazamentos, colisões e deficiência estrutural. Sendo assim, a primeira e a principal 

coisa a fazer é retirar-se do local. 

No objeto deste estudo, houve deficiência estrutural. Portas e janelas pararam 

de abrir e o elevador parou de funcionar, devida as rachaduras. Com vários indícios 

que o prédio estava com sérios problemas, o engenheiro mesmo constatando, que o 

problema era estrutural (esmagamento do colarinho) não fez uma interdição no 

momento oportuno. Agindo assim com imprudência e negligencia. 

 

5.4. ESCORAMENTO 
 

Pode-se utilizar peças metálicas ou de madeira para o escoramento de lajes e 

vigas, devendo ter seu espaçamento calculado em função da estruturação da viga.  O 

escoramento deve ser executado de forma que suporte o peso próprio do edifico e 

também da nova carga após o reparo. (CEHOP, 2004) 

O material mais utilizado durante esse procedimento é a escora metálica. Esse 

equipamento serve para escorar provisoriamente elementos estruturais como lajes e 

vigas, suportando pontualmente as cargas conforme sua capacidade. Antigamente o 

escoramento era realizado em escoras de madeira, porém o processo não era seguro 

e foi substitui por escoras de aço carbono. (OPEN ANDAIMES, 2017) 

O escoramento de madeira, se utilizadas, devem ser dimensionadas com as 

normas brasileiras para madeira e devem ser de primeira qualidade com seção de 7,5 
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x 7,5 cm, ou com escoras de eucalipto com diâmetro mínimo de 10 cm. (CEHOP, 

2004) 

As escoras precisam estar sem deformações, defeitos irregulares ou pontos 

frágeis. (NBR 15696:2009) 

Pode-se observar através do colapso que os escoramentos não foram 

suficientes para resistir todas as ações provenientes das cargas permanentes e 

variáveis resultantes do lançamento do concreto fresco sobre as fôrmas horizontais e 

verticais, até que o concreto se torne autoportante.  

 

5.5. RECUPERAÇÃO E REFORÇO 
 
 

Primeiramente deverá ser feita uma análise precisa das causas que tornam 

necessários os serviços de recuperação e/ou reforço, que, no caso do edifício 

atlântico, foram as rachaduras, portas e janelas que pararam de abrir, elevador que 

parou de funcionar, estalos na edificação e o esmagamento do colarinho. Definidos 

estes pontos, passa-se então a escolha da técnica mais adequada, incluindo a seleção 

de materiais, equipamentos e mão de obra necessárias para a execução do serviço. 

As atividades de reforço necessitam sempre a previa elaboração de projetos 

estruturais, uma vez que, somente a partir desses poderá ser definido elementos 

básicos para a intervenção, tais como a avaliação do grau de segurança da estrutura 

interligada com necessidade de evacuação do prédio, escolha do escoramento 

adequado e a técnica executiva a utilizar.  

Partindo do pressuposto de que o escoramento foi projetado e construído 

conforme as normas das ABNT NBR 7190:1997 e ABNT NBR 8800:2008, a qual diz 

para, especificar as cargas admissíveis dos equipamentos utilizados; definir clara e 

exatamente o posicionamento de todos os elementos; definir as cargas nas bases de 

apoio; ser detalhado com plantas, cortes, vistas e demais detalhes, de tal forma que 

não fiquem dúvidas para a correta execução da montagem. Uma vez que os 

escoramentos estão corretos, eles iram suportar a carga calculada, sendo assim, eles 

fazem a sustentação provisória. Como irá reduzir a capacidade de sustentação dos 

pilares com o apicoamento, o escoramento é de suma importância para eficácia do 

reparo.  

Poderia ser utilizado também escoramento de macacos hidráulicos, como no 
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caso do conjunto Núncio Malzoni em Santos, região litorânea de São Paulo, no qual 

foram necessários catorze equipamentos hidráulicos para levantar as estruturas, 

preenchendo os vãos com chapas de aço, que serviam de suporte. Em seguida, foram 

construídas as novas estacas – essas, apoiadas em uma camada de solo rochoso a 

55 metros de profundidade, no qual o maior desafio era movê-los sem abalar a 

estrutura. 

No caso do prédio em Santos o grande problema foi o solo. Porém pode-se 

analisar a eficiência que teve o escoramento e concluir que matérias utilizados de 

maneira correta, com preocupação nos cálculos e projetos estruturais, são de grande 

sucesso para uma recuperação estrutural, independente do porte do edifício, segundo 

Santos (2015) o prédio não precisou ser evacuado. Porém, como precaução e cautela, 

0não é descartada esta intervenção. Na figura 24 esta apresentado um antes e depois 

do reaprumo da edificação.  

 

0FIGURA 24 - REAPRUMO DO EDIFICIO NUNCIO MALZONI 

  
FONTE: SANTOS, 2015 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Este trabalho apresentou uma análise qualitativa do desabamento do edifício 

atlântico, o qual era constituído por 06 andares e 16 apartamentos, na rua Gabriel de 

Lara n° 300, cidade de Guaratuba, localizado no litoral do Paraná e desabou na 

manhã do dia 28 de janeiro do ano de 1995, causando a morte de 29 pessoas e 

deixando 7 feridos. Situação essa, que poderia ser evitada se fossem realizados um 

bom planejamento para a execução da obra. Visto que a edificação apresentou 

falhas, um bom plano de ação para as intervenções a serem realizadas, uma vez que 

os serviços de reforço e/ou recuperação por mais simples que possam parecer 

requerem sempre a previa elaboração de projetos estruturais.  

Constatou-se que na edificação houve colapso progressivo, os quais foram 

identificados, através de analises, como colapso tipo pancake e instabillity, uma vez 

que os pilares foram desestabilizados causando perda de resistência de outros 

elementos verticais, devido a força de compressão axial resultante da força de 

impacto. 

O engenheiro Ney Baptista Torres, teve seu CREA cancelado definitivamente, 

conforme a plenária ordinária nº 1.277, decisão nº PL-052/98, processo nº CF-

1714/96 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA), uma vez que 

foi concluído que a conduta do mesmo foi imprudente e negligente, desde a 

elaboração e execução do projeto até os reparos nas obras, os quais foram decisivos 

para a ocorrência do evento danoso. 

A empresa, de mesmo nome do engenheiro, Ney Baptista Torres, teve seu 

CNPJ baixado pelo motivo de omissão contumaz, ou seja, devido à falta de 

declaração do imposto de renda por 5 anos. 

Ao todo, o resgate as vítimas durou 50 horas e contou com participação de 

policiais militares, civis, médicos e muitos voluntários. O Corpo de Bombeiros enviou 

um efetivo de cerca de 100 homens para o trabalho. Vítimas e herdeiros ainda 

aguardam o julgamento dos pedidos de indenizações que cobraram do engenheiro 

responsável pela construção do prédio. O mesmo foi processado pelo Ministério 

Público por homicídio culposo (sem intenção de matar), mas foi beneficiado pela 

condição de ser réu primário com a extinção da punição. 

Apesar do prédio ter ruído há 22 anos, a prefeitura de Guaratuba ainda cobra 

valores referentes ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 



53 
 

(IPTU). Porém a mesma informou que desde 1996, o IPTU de todos os apartamentos 

é cobrado de acordo com a fração ideal, ou seja, a área que possuíam na edificação 

que já não existe. O terreno onde era localizado o edifício atlântico ainda está vazio, 

e é uma forma de lembrar da tragédia. São os vizinhos quem cuidam do lugar, porem 

os mesmos gostariam que fossem construído algo no local para que fosse esquecida 

a triste lembrança que ficou.  
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