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RESUMO 
 

 

As estruturas em cortina atirantada constituem obras convencionais adotadas para a 

estabilização de taludes e escavações de subsolos, sendo comumente analisadas por 

meio de programas computacionais. Neste contexto, torna-se muito importante aferir as 

variáveis mais relevantes no comportamento tensão-deformação de tais estruturas. O 

presente estudo teve por objetivo avaliar as influências da rigidez do paramento, da 

inclinação dos tirantes em relação a horizontal e do método executivo sobre o 

comportamento de uma estrutura de contenção em cortina atirantada. No estudo foi 

utilizado software GEOSTUDIO 2007, módulos SLOPE/W e SIGMA/W, por meio de 

abordagens convencionais por equilíbrio limite (método de Morgenstern e Price) e 

simulações numéricas por elementos finitos, respectivamente. As análises foram 

desenvolvidas adotando-se uma seção hipotética padrão em corte vertical no terreno 

com altura variando em três patamares, a saber: 6 m, 8 m e 12 m.  O talude escavado foi 

admitido como sendo constituído por um solo homogêneo e isotrópico, com parâmetros 

de resistência obtidos por meio de correlações com NSPT com topo horizontal. A 

influência da rigidez dos paramentos foi contemplada pela variação das espessuras dos 

paramentos e a influência da inclinação dos tirantes determinada adotando as 

inclinações entre 10° a 40° em relação a horizontal para o talude de 8 m de altura. As 

simulações contemplaram ainda a influência relativa da metodologia construtiva destas 

estruturas. Os estudos aplicados ao talude-tipo foram posteriormente extrapolados a 

uma estrutura real, implantada na cidade de João Monlevade/MG e caracterizada por 

problemas generalizados de instabilidades. Os resultados demonstraram o papel 

relevante da função estrutural do paramento e como elemento de estabilização do solo 

superficial, susceptível à erosão e movimentação após o desconfinamento. Uma face 

mais rígida tende a diminuir os deslocamentos e a plastificação do solo, promovendo, 

entretanto, um aumento dos momentos atuantes no paramento. Tirantes com a 

inclinação a partir de 30° provocaram o aumento significativo dos deslocamentos de 

face e a expansão das zonas de plastificação, porém, sem alteração nos momentos 

atuantes, resultados contrários aos obtidos ao utilizar o método construtivo em que a 

cortina é executada em etapa anterior ao início do processo de escavação. 

 

Palavras chave: Cortina Atirantada; Tensão-deformação; Rigidez; Modelagem 

Numérica; Deslocamentos de Face; Plastificação. 
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ABSTRACT 

 

 

The anchored-wall are conventional structures construction adopted for the stabilization 

of slopes and excavations of basements, and commonly analyzed by computer 

programs. In this context, it is very important to measure the most relevant variables in 

the stress-strain behavior of such structures. This study aimed to evaluate the influences 

of wall stiffness, the inclination of the anchor relative to the horizontal and executive 

method on the behavior of a containment structure in anchored-wall. In the study it was 

used the computer system GEOSTUDIO 2007, modules SLOPE/W and SIGMA/W, by 

means of conventional approaches for equilibration limit (Morgenstern and Price 

method) and numerical simulations for finite element, respectively. The analyzes were 

performed by adopting a standard hypothetical section in vertical section on the ground 

with a height varying in three levels, namely: 6 m, 8 m and 12 m. The slope excavation 

was assumed to be constituted by a homogeneous and isotropic soil with resistance 

values obtained through correlation with NSPT with horizontal top. The influence of the 

stiffness of the walls was considered in terms of different thickness and the influence of 

the inclination of the anchors was measured by adopting the inclinations of the anchors 

between 10 ° to 40 ° to the horizontal in the case of slope of 8 m height. The simulations 

also beheld the relative influence of the design methodology of these structures. Studies 

applied to the slope-type were then extrapolated to a real structure, located in João 

Monlevade/MG and characterized by generalized instability problems. The results 

demonstrated the important role of the spandrel structural function and as a stabilizing 

element of soil superficial, susceptible to erosion and displacement after decompression. 

A more stiff face tends to decrease the displacement and plasticizing soil, promoting, 

however, an increase in the active moments in wall. Anchor with inclination greater 

than 30 ° in relation the horizontal caused a significant increase in the face of 

displacement and expansion of areas of plasticizing, however, no change in active 

moments, contrary to the results obtained by using the construction method in which the 

wall is executed in the previous step to start the process of excavation. 

 

Key words: anchored-wall; Stress-strain; stiffness; Numerical modeling; Displacement 

of a Face; Plasticizing. 
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CAPÍTULO 1
 

INTRODUÇÃO 
 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A necessidade da execução de escavações urbanas cada vez mais profundas e o 

crescimento da implementação de obras de contenção e estabilização de áreas que 

sofreram intervenções antrópicas, em função do crescimento populacional nos centros 

urbanos, tem agregado aos engenheiros geotécnicos o grande desafio de compensar 

elevadas solicitações com um mínimo de deslocamentos de maciços cada vez mais 

verticalizados. Em grande parte destes casos, a utilização de cortinas ou paredes 

atirantadas constitui a solução técnica mais viável. 

 

A preocupação não está relacionada apenas com a garantia da estabilização de uma 

determinada área, mas também com o uso e ocupação eficiente do meio devido a 

consequente valorização das áreas urbanas. Deste modo, faz-se necessário o 

desenvolvimento de tecnologias que tornem viável e segura a ocupação e a exploração 

de áreas que inviabilizam as movimentações de massas. Com esse intuito foi 

desenvolvida por engenheiros civis ao redor do mundo a técnica de paredes ou cortinas 

atirantadas justificada pela sua praticidade, rapidez de execução, segurança, pequenas 

deformações, melhor aproveitamento do espaço com soluções verticalizadas e de 

grandes dimensões.  

 

O método de estabilização por ancoragens baseia-se na inserção de tirantes no solo por 

meio de cravação ou injeção que são incorporados aos paramentos de face por meio da 

aplicação da protensão. O atirantamento é normalmente realizado, à medida que se 

realiza a escavação, por meio de ancoragens instaladas no maciço de solo, em furos 

contendo no seu interior um elemento estrutural resistente a esforços de tração (tirante) 

e um tubo com válvulas para injeção da calda de cimento sob pressão para formação, 

em uma ou várias fases sucessivas, do bulbo de ancoragem (More, 2003). As cortinas 

podem ser ancoradas ou até mesmo apoiadas em outras estruturas devido a sua 

capacidade de garantir pequena deslocabilidade (Yassuda e Dias, 1996). 
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Nesta técnica o paramento de face não tem função secundária na contenção, trabalhando 

em conjunto com o tirante no equilíbrio entre os esforços horizontais e os 

deslocamentos. A cortina é dimensionada em função das características dos tirantes, das 

solicitações atuantes e principalmente em relação aos aspectos construtivos. A 

determinação da estrutura a ser empregada em um projeto de contenção depende de 

vários fatores, dentre eles, a dimensão do maciço a ser contido e suas características de 

resistência, os condicionantes da obra, susceptibilidade ao rompimento ou processos de 

desestabilização já presentes e o caráter provisório ou permanente da obra. 

 

Deste modo, neste trabalho será apresentada a verificação da influência de alguns 

parâmetros sobre o comportamento tensão-deformação de uma cortina atirantada. Os 

parâmetros selecionados para análise são: a altura e espessura da parede de contenção, 

inclinação dos tirantes e método executivo. O estudo paramétrico será realizado por 

meio de simulações numéricas bidimensionais por equilíbrio-limite, no módulo 

SLOPE/W do programa GEOSTUDIO 2007, e baseadas no método dos elementos 

finitos, no módulo SIGMA/W. O estudo tem a finalidade de avaliar a influência destes 

parâmetros sobre os esforços e os deslocamentos horizontais mobilizados na estrutura. 

 

Adicionalmente ao estudo paramétrico, será apresentado um estudo de caso de uma 

estrutura de contenção localizada na cidade de João Monlevade/MG, e caracterizada 

pela instabilidade instaurada em uma encosta as margens de Avenida Getúlio Vargas. A 

estrutura é real e será construída com a finalidade de estabilizar uma encosta que possui 

histórico de escorregamentos que ocasionou o abatimento da via localizada em sua 

crista.  

 

1.2. OBJETIVOS 

 

O trabalho tem por objeto a realização de um estudo paramétrico que visa analisar o 

comportamento tensão-deformação de uma cortina atirantada face à influência de 

determinadas parâmetros e em seguida a aplicação em um caso real. Os parâmetros 

selecionados para análise são: a rigidez da parede de contenção, inclinação dos tirantes e 

método construtivo. O estudo paramétrico será realizado por meio de análises 



3 
 

numéricas bidimensionais empregados o método de estabilidade em equilíbrio-limite 

(Morgenstern e Price) e método dos elementos finitos. 

Outro fator contemplado será a influência da rigidez em função da altura da escavação, 

que será considerada pelos modelos (taludes tipo idealizados pelo autor) em corte 

vertical com altura variando em três patamares (6, 8 e 12 metros).  

 

Portanto, o comportamento da cortina atirantada será avaliado frente as influências 

causadas aos deslocamentos horizontais, as zonas de plastificação e os esforços internos 

que atuam na parede de contenção e no solo contido.  

 

1.3. METODOLOGIA 

 

As análises foram direcionadas à influência das variáveis, altura e rigidez do paramento, 

inclinação dos tirantes e método construtivo, sobre o desenvolvimento dos 

deslocamentos horizontais de face, dos esforços internos (momento fletor) e 

plastificação do solo durante o processo construtivo da estrutura.  

 

Modelagens numéricas foram realizadas com o auxílio do programa GeoStudio 2007, 

utilizando os módulos SIGMA/W e SLOPE/W. No módulo SLOPE/W foram realizadas 

as análises de estabilidade por Equilíbrio Limite para determinação da segurança da 

concepção dimensionada, e no módulo SIGMA/W procederam-se os estudos de tensão-

deformação, utilizando o método dos elementos finitos e o critério de ruptura Mohr-

Coulomb. 

 

O estudo paramétrico foi desenvolvido a partir de uma seção em corte vertical 

executado em um maciço de solo homogêneo, com parâmetros de resistência obtidos 

por meio de correlações com NSPT do solo referente ao ensaio SPT (Standart Penetration 

Test).  A seção foi particularizada em três alturas, 6,0 m, 8,0 m e 12,0 m, com suas 

respectivas delimitações de extensão e profundidade.  

 

Várias estratégias foram tomadas para que outros parâmetros não influenciassem no 

estudo, além dos casos almejados. Deste modo, a contenção modelada foi dimensionada 

de acordo com a altura de corte atendendo os requisitos da NBR 5629:2006.  
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Para dar o prosseguimento aos estudos de tensão-deformação, após o pré-

dimensionamento das contenções, os modelos foram verificados quanto a estabilidade 

global e interna (local) no equilíbrio-limite por meio do modulo SLOPE/W. Em 

seguida, o modelo bidimensional da cortina atirantada foi modelada pelo módulo 

SIGMA/W pelo método de elementos finitos, com o intuito de analisar os 

deslocamentos das faces, a plastificação do solo durante o processo construtivo e o 

momento fletor no paramento. 

 

A influência da rigidez dos paramentos sobre a estrutura foi contemplada pela variação 

nos taludes tipos das espessuras dos paramentos nas modelagens no SIGMA/W, nos três 

taludes tipo com patamares de 6,0 m, 8,0 m e 12,0 m.  A variação da rigidez foi 

realizada a partir da modelagem de elementos de viga com rigidez representativa do 

paramento com as seguintes condições: 0,20m; 0,30m; 0,40m e 0,50m. Já a influência 

da inclinação dos tirantes foi estudada em relação ao talude tipo de 8,0m variando em 

ângulos de 10°, 20°, 30°e 40 em relação a horizontal.  

 

Os métodos construtivos analisados foram: a cortina ancorada descendente executada à 

medida que as escavações prosseguem e a cortina escavadas no qual o paramento é 

executado antes das escavações. Os dois casos foram modelados no programa 

SIGMA/W adotando duas rotinas diferentes. No primeiro, o corte era executado em 

uma etapa e apenas na etapa posterior o paramento e o tirante eram inseridos, no 

segundo caso, a cortina foi inserida em sua totalidade na primeira etapa e na próxima 

etapa era realizado a escavação e, posteriormente, em outra etapa era inserido os 

tirantes, assim sucessivamente. As escavações nas etapas construtivas foram realizadas 

a cada 2,0 m de profundidade respeitando o mesmo valor que foi admitido para os 

espaçamentos verticais e horizontais dos tirantes. 

 

Por fim, um estudo de caso foi apresentado seguindo a mesma metodologia empregada 

no estudo paramétrico, para um caso real localizado na cidade de João Monlevade/MG. 

Neste caso, o talude representativo da área possuía solo heterogêneo e parâmetros de 

resistências e de deformabilidade que foram obtidos por meio de correlações empíricas 

com NSPT resultante das sondagens a percussão realizadas na área. No estudo de caso, 
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foram avaliados a sensibilidade do comportamento mecânico do solo/estrutura em 

relação aos parâmetros geotécnicos e os limitantes geométricos impostos no estudo 

paramétrico (espessura do paramento, inclinação dos tirantes e método construtivo). 

 

1.4. JUSTIFICATIVA  

 

A utilização de sistemas computacionais tornou-se ferramenta indispensável no 

desenvolvimento e otimização de projetos de engenharia em geral, devido a eficiência e 

praticidade que esses mecanismos proporcionam ao projetista. Dentro dessa temática, o 

presente trabalho se justifica pela aproximação entre a teoria desenvolvida nas 

disciplinas ministradas na academia com a prática aplicada tradicionalmente em 

escritórios de engenharia, além disso, o trabalho a ser desenvolvido contribuirá para o 

desenvolvimento e aprimoramento desta técnica.  

 

A previsão do comportamento de obras em cortina atirantada ainda está muito 

incipiente, pelo fato de o desenvolvimento desta técnica estar baseada no acúmulo de 

experiência adquiridas em obras estrangeiras deste caráter e estimativa de dados obtidos 

de obras e ensaios em solo não aplicáveis a nossa região, assim, por este trabalho ser 

amparado por uma obra real, acrescentaria conteúdos em relação a simulação da obra 

que facilite a verificação do comportamento da estrutura durante o seu processo 

construtivo na tentativa de prever o seu desempenho. 

  

A avaliação da influência da rigidez da face na estabilidade durante o processo de 

execução e ao longo do período de vida útil é de grande importância em projetos de 

cortina atirantada sobre os aspectos econômico, prático e até mesmo de segurança da 

obra. O aspecto econômico está associado às possibilidades de redução do revestimento 

de concreto e armações superdimensionadas, o que diminui os gastos durante a obra. 

 

A praticidade está relacionada com a previsão do comportamento da estrutura de 

contenção, evitando assim, restruturações motivadas por dimensionamentos 

equivocados do paramento necessário. No que tange a prática, a simulação numérica 

possibilita a estimativa de todas as etapas do projeto, proporcionando a identificação de 

possíveis problemas relacionados ao desempenho da obra. A segurança da obra é função 
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do dimensionamento eficiente dos tirantes e do paramento com o intuito de evitar o 

deslocamento excessivo que provocaria a ruptura da estrutura, portanto, está 

diretamente ligada ao cálculo da rigidez e estrutura necessária para o seu revestimento 

externo. 

 

1.5. ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

 

O trabalho desenvolvido está apresentado de acordo com a seguinte estrutura, sob forma 

de capítulos: 

 

O Capítulo 1 apresenta a introdução ao problema pesquisado nesta dissertação incluindo 

os objetivos almejados, a metodologia utilizada, a justificativa, além da estrutura do 

trabalho. 

 

O Capítulo 2 aborda uma revisão bibliográfica dos conceitos que abrangem a técnica de 

cortinas atirantadas, a saber: a contextualização da técnica, a origem e o histórico e 

desenvolvimento no Brasil, elementos construtivos principais, classificação e método 

construtivo. 

 

O Capítulo 3 exibe os estudos preliminares para a elaboração de um projeto de cortinas 

atirantadas incluindo uma abordagem sobre os mecanismos de ruptura deste tipo de 

contenção, os critérios de projetos, modelos existentes para a determinação da 

capacidade de carga dos tirantes e alguns dos métodos de dimensionamento de cortinas 

atirantadas pela verificação da estabilidade global. 

 

O Capítulo 4 consiste em uma sucinta descrição do comportamento tensão-deformação 

dos solos englobando alguns dos principais modelos constitutivos para solos, diagrama 

de tensões-horizontais e complementarmente enfoca na caracterização do método 

numérico de Elementos Finitos utilizado nesta dissertação. 

 

O Capítulo 5 apresenta toda a estrutura e estratégias adotadas para a concepção dos 

taludes tipos e sua geometria, a descrição da metodologia empregada para a modelagem 

do estudo paramétrico, uma breve descrição das características principais do software 
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utilizado nesta pesquisa (GeoStudio 2007, módulos SLOPE/W e SIGMA/W), além dos 

resultados numéricos analisados no trabalho. Os resultando incluem: os estudos de 

estabilidade da contenção dimensionada, a influência no comportamento da estrutura 

dos parâmetros analisados (altura e rigidez da cortina, ângulo de inclinação dos tirantes 

e método construtivo) no que tangem os deslocamentos de face, plastificação e 

momento fletor no paramento. 

 

No Capítulo 6 é exposto o estudo de caso de uma cortina atirantada projetada para 

estabilizar uma encosta que apresentou instabilidades mobilizadas após elevados índices 

pluviométricos na cidade de João Monlevade/MG.  

 

O Capítulo 7 conclui esta pesquisa e sugere possíveis temas para estudos futuros na área 

da Geotecnia que englobam as contenções ancoradas. Enfim, são apresentadas as 

referências na qual este estudo foi embasado. 
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CAPÍTULO 2 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO DA TÉCNICA E PRINCÍPIOS GERAIS  
 

2.1. INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo pretende-se realizar um enquadramento histórico, relativamente às 

origens, evolução, constituição, exigências gerais de funcionamento, classificação e 

método construtivo da cortina atirantada. 

 

2.2. CONTEXTUALIZAÇÃO, ORIGEM E HISTÓRICO NO MUNDO 

 

A história da moderna construção de escavações em centros urbanos iniciou-se nos anos 

1920 e 1930 e nesta época os escoramentos usuais de escavações em áreas densamente 

habitadas eram feitos através de peças de madeira que eram cortadas para se adaptarem 

ao uso na medida das necessidades (IESP, 2006).  Nesta época a engenharia tratava o 

assunto com grande empirismo e não havia regras de utilização e controle, uma vez que 

o lema era que “na dúvida coloque mais madeira”. As madeiras que eram justapostas na 

direção horizontal eram chamadas de estroncas, já as madeiras inseridas inclinadas eram 

denominadas de escoras. 

 

Durante este mesmo período, devido a influência da Europa, iniciaram-se o 

desenvolvimento de técnicas de ancoragens em rocha para estruturas temporárias e 

depois para estruturas permanentes (Porto, 2015). 

 

No entanto, a aplicação pioneira mais impressionante refere-se à construção de 

ancoragens na Argélia, entre 1932 e 1934, como solução de reforço da barragem de 

Cheufras (Figura 2.1), preconizada por André Coyne (Xanthakos, 1991, apud Carvalho, 

2009). Assim, Andre Coyne, foi creditado como o pioneiro no desenvolvimento das 

ancoragens em rocha. A barragem de gravidade de Cheufras foi construída em 1880 

com materiais convencionais, porém após 5 anos sofreu colapso (1885). Deste modo, no 

ano de 1892 foi reconstruída, mas em 1930 apresentou novos problemas com a 

fundação. Desta forma, tornou-se necessário desenvolver novos recursos para 
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estabilização da barragem para o restabelecimento de sua integridade estrutural. O novo 

recurso foi a construção de 37 ancoragens verticais, cada uma com capacidade de 9810 

kN (1000 tf) espaçadas entre si de 3 a 5 m. A protensão naquela época foi aplicada por 

macacos hidráulicos, a partir do coroamento da barragem. 

 

  

Figura 2.1 – Barragem de Cheufras, na Argélia: a) vista em planta (adaptado de 

Xanthakos, 1991, apud, Carvalho, 2009); b) seção transversal tipo, perfil geológico 

e ancoragem (adaptado de Pinelo, 1980, apud, Carvalho, 2009) 

 

Em cerca de vinte e cinco anos após a aplicação pioneira é que se desenvolveu o uso de 

tirantes protendidos em solo, pois só foi a partir dos anos 1960 que foi desenvolvida a 

técnica de injeção em solos (IESP, 2006). 

 

As primeiras obras com ancoragem nos países como Alemanha, Itália, França iniciaram 

no final da década de 1950, numa evolução direta da técnica de ancoragem em maciços 

de rocha. Nesta época, as ancoragens eram constituídas por única barra de aço inserida 
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em furo preenchido com calda de cimento, atingindo normalmente capacidade de carga 

entre 100 a 200 kN (More, 2003).  

 

O desenvolvimento da técnica alavancou na Europa, no período de pós-guerra até o 

final de 1970, na qual houve a aceleração do desenvolvimento de técnicas para 

estabilização e contenção de maciços de solo estimulado pela necessidade de 

reconstrução de cidades destruídas pela guerra. Segundo IESP (2006), na Europa as 

evoluções mais significativas foram na injeção de calda de cimento em solo, a melhoria 

dos aços para concreto protendido e o surgimento dos macacos hidráulicos Freyssinet 

para a protensão de fios e cordoalhas de aço. Desta forma, a evolução do tirante 

protendido acompanhou a evolução do concreto protendido.  

 

O mesmo ocorreu com os Estados Unidos no período de pós-guerra, a construção de 

ancoragens era quase deixada aos cuidados dos empreiteiros como é o caso da empresa 

Spencer, White e Prentiss que observando os avanços europeus, usou tirantes em rocha 

e solo em quatro escavações de edifícios para suporte de paredes em 1960 e 1961, o 

primeiro em Milwaukee e dois na cidade de Nova York, implantando tirantes com 

procedimentos elementares de injeção sem aplicação de pressão elevada (IESP,2006). 

Em 1961, em função do avanço da técnica no Estados Unidos foi realizada a publicação 

do editorial Engineering News Record (a mais importante revista americana de 

engenharia da época), comemorando o grande progresso na engenharia quanto às 

técnicas de contenção utilizadas para as escavações (Porto, 2015). 

 

Estes trabalhos resultaram no desenvolvimento e na generalização destas soluções, 

conduzindo a uma vasta utilização e a inúmeras aplicações, o que motivou a introdução 

de normas, recomendações e regulamentos. Estes documentos, sem uniformidade 

técnica e com grande variação da abordagem, pretendiam abranger as ancoragens em 

solos e rochas, cobrindo uma variedade de aspectos de projeto, de construção e de 

ensaios (Carvalho, 2009). Desta forma, em 1972 surgiu a primeira norma alemã 

referente às ancoragens, denominada de DIN 4125 – Soil and rock anchors, temporary 

soil anchors, analysis, structural design and testing. 
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Atualmente na Europa, a norma EN 1537 publicada no ano de 1999 em toda a União 

Europeia ainda continua em vigor com a última revisão realizada no ano 2013. A norma 

europeia EN 1537 (2013) trata especificamente de ancoragens em solos e rochas. 

 

Portanto, desde os meados dos anos 50 até os dias atuais, as evoluções das tecnologias 

prosseguiram e estão em pleno avanço seja devido a novas exigências, à existência de 

novos materiais e equipamentos ou a novas soluções de aplicação. A Figura 2.2 

apresenta um cronograma em síntese da evolução da técnica de ancoragem no mundo. 

 

 

Figura 2.2 – Cronograma da evolução das técnicas de contenção no mundo 

(Adaptado de Porto, 2015) 

 

2.3. HISTÓRICO DA TÉCNICA DE ANCORAGENS NO BRASIL 

 

Apesar do largo emprego desta técnica no Brasil, em relação a outras técnicas de 

estabilização, a técnica de ancoragens é produto dos últimos 60 anos. As inovações na 

Europa na década de 50 chegaram ao Brasil e foram sendo absorvidas gradativamente, 

após o que as aplicações proliferaram e cresceram de forma gigantesca. Pode-se afirmar 

que esta técnica foi introduzida no Brasil quase que concomitantemente com o seu 

desenvolvimento na Europa, principalmente na França, Alemanha e Itália, tendo sido 

consequência direta do seu uso anterior em rocha (IESP, 2006). 
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O engenheiro brasileiro Antônio Costa Nunes ficou reconhecido internacionalmente 

como o pioneiro mundial na aplicação desta técnica, no final de 1957 (Yassuda e Dias, 

1996). Segundo Nunes (1987), no Rio de Janeiro após as chuvas catastróficas ocorridas 

em 1966 e 1967, impulsionaram o uso das ancoragens em diversas obras de 

estabilização das encostas na cidade e em estradas próximas, tais como a via Grajaú- 

Jacarepaguá e a estrada Rio-Teresópolis. 

 

Com o passar dos tempos, a principal aplicação desta técnica restringiu-se à estabilidade 

de encostas, com cargas de até 250kN, porém sofrendo sérios questionamentos técnicos 

sobre a viabilidade de sua utilização em estruturas definitivas, como relata Ostermayer 

(1974), devido ao pouco conhecimento que se tinha na época dos efeitos do tempo no 

comportamento da ancoragem (More, 2003). Segundo Habib (1969, apud Porto, 2015), 

as conquistas como ganho de capacidade de carga das ancoragens foram muito mais 

decorrentes do espirito audacioso e progressista das empreiteiras do que o real avanço 

nos conhecimentos teóricos sobre a técnica. 

 

Outro grande impulso ocorreu no início da década de 1970, com a implantação das 

obras do Metrô de São Paulo, na qual os engenheiros geotécnicos brasileiros se 

beneficiaram das novas tecnologias europeias advindas do consórcio HMD (Hochtief, 

Montreal, De Consult) encarregado do projeto da então designada Linha Norte-Sul. A 

evolução estava baseada na introdução do tirante reinjetável e protendido, sem a 

necessidade de injeção com alta pressão, com capacidade de transmitir aos solos 

esforços de até 150 tf. 

 

A partir do empenho dos engenheiros brasileiros que atuavam nas obras da Cia do 

Metrô de São Paulo e das empresas responsáveis pelos projetos para a Cia do Metrô de 

São Paulo, e ainda sobre a influência da publicação da primeira norma no mundo sobre 

ancoragens na Alemanha em 1972, a então denominada DIN 4125 – Soil and rock 

anchors, temporary soil anchors, analysis, structural design and testing, foi publicada 

em 1975 pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a primeira norma de 

tirantes injetados e protendidos, NB-565. Nesta norma eram discutidos os termos de 

qualidade, desempenho e aceitação das ancoragens, além da regulamentação dos ensaios 
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para os tirantes, a qual apresentava contornos muito próximos da norma atual NBR-

5629. 

 

Em seguida, no ano de 1977 a NB-565 foi aprovada e denominada como NBR 

5629:1977 – Estrutura ancoradas no terreno – Ancoragens injetadas no terreno (NBR 

5629, 1977). Nesta versão da norma já eram estabelecidos os parâmetros obrigatórios a 

serem observados e seguidos para as estruturas ancoradas no terreno executadas tanto 

para fins provisórios ou permanentes.  

 

Segundo More (2003), durante as décadas de 1980 e 1990 a técnica de execução de 

ancoragens reinjetáveis e protendidas em solo continuou em pleno desenvolvimento no 

Brasil, estimulada pela necessidade da realização de edifícios residenciais e centros 

comerciais com vários subsolos nas grandes cidades do país. Como exemplo o emprego 

nestas obras de paredes diafragmas com linhas de ancoragem com cargas de trabalho de 

até 1000 kN. 

 

Posteriormente, no ano de 1996, a então NBR 5629:1977 sofreu nova alteração 

passando a ser chamada de NBR 5629:1996 – Execução de tirantes ancorados no 

terreno (NBR 5629, 1996). Nesta versão a norma determinava as condições para 

execução, tais como procedimentos, materiais, equipamentos, acessórios, tratamentos 

dos materiais, análise e conferência dos tirantes ancorados provisórios ou permanentes. 

 

A última revisão ocorreu em 2006 sendo atualmente no Brasil a norma em exercício que 

regulamenta e direciona os projetos de cortinas atirantadas, a NBR 5629:2006 – 

Execução de tirantes ancorados no solo (NBR 5629, 2006). Porém, a norma já 

apresenta-se em revisão pelo Comitê Brasileiro de Construção Civil da ABNT 

(ABNT/CB-02, 2015). De acordo com Porto (2015), entre os principais motivos 

levantados para a necessidade de revisão estão: a inserção de novos tipos de tirantes, a 

utilização de sistemas de proteção adequados para a execução e os requisitos da recente 

norma de calda cimento, a NBR 7681:2013 (NBR 7681, 2013), que estipula o fator de 

água cimento inferior a 0,4, não sendo aplicável aos tirantes da atual norma em vigor.  
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Ainda segundo Porto (2015), durante as reuniões sobre a norma, ainda estão sendo 

abordados questões como a possível alteração do nome do documento para “Tirantes 

ancorados no terreno – Projeto e execução”, discussão e revisão das definições a serem 

inseridas na nova norma, como por exemplo, a necessidade de permanecer a formulação 

teórica para a capacidade de carga geotécnica da ancoragem e o controle de corrosão 

das ancoragens, além da inserção de tirantes auto-perfurantes, entre outros assuntos. 

  

Portanto, nos últimos anos a técnica de execução de ancoragem obteve um grande 

impulso no Brasil e ainda continua em pleno desenvolvimento principalmente pelo 

surgimento de grandes empreendimentos. Atualmente, ancoragens em solo são 

executadas intensamente em muitos países, principalmente nas grandes aglomerações 

urbanas, com cargas que em geral ainda não ultrapassam 1500 kN (More, 2003). 

 

De forma sucinta, pode referir-se que as técnicas associadas às ancoragens evoluíram 

fundamentalmente nos últimos anos. Nos primeiros 20 anos desse período, entre 1953 e 

1972 no mundo, considera-se relevante referir que foram registadas mais de 35 patentes 

de sistemas de construção de ancoragens em terreno, solos e maciços rochosos 

(Carvalho, 2009). 

 

A utilização de obras ancoradas em solo ou rocha é hoje em dia muito empregada no 

Brasil, seja na execução de obras de contenção quanto na estabilização de encostas 

naturais ou que já sofreram intervenções.  

 

2.4. ABORDAGEM DA TÉCNICA 

 

As cortinas atirantadas ou paredes ancoradas são estruturas compostas por dois 

elementos principais: o paramento, que é a cortina propriamente dita, que pode ser 

formada por placas pré-moldadas, estacas ou até grelhas de concreto armado, que tem 

como função conter o maciço de solo ou de rocha absorvendo suas solicitações, o 

segundo elemento é o tirante, que pode ser constituído por barras ou fios, que tem como 

função transmitir os esforços para o maciço. Portanto, para projetar uma estrutura de 

contenção em cortina atirantada é necessário a verificação da estabilidade local e global 

da estrutura desde a verificação do dimensionamento estrutural do paramento, do 
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tirante, da ligação entre o paramento e o tirante, até a verificação da capacidade de carga 

do solo. 

 

De acordo com More (2003), a ancoragem é basicamente constituída por um ou mais 

elementos de aço protegidos contra a corrosão (barras, fios ou cordoalhas 

genericamente designadas como tirantes) capaz de suportar esforços de tração e de 

transmiti-los ao solo por meio da interação com o bulbo, sendo este formado por injeção 

de calda de cimento sob pressão e fixado ou ancorado na região estável do maciço. 

 

As cortinas podem ser ancoradas ou até mesmo apoiadas em outras estruturas devido a 

sua capacidade de garantir pequenas deslocabilidade (Yassuda e Dias, 1996). A pequena 

deslocabilidade da estrutura pode ser justificada pela existência das ancoragens, que 

garantem um comportamento mais rígido permitindo que as solicitações advindas do 

empuxo do terreno sejam distribuídas de forma diferente dos modelos teóricos 

triangulares usuais. A rigidez relativa solo-estrutura é fundamental na determinação dos 

esforços atuantes. 

 

Cada ancoragem é constituída pela cabeça, comprimento livre e comprimento de 

ancoragem, sendo a sua capacidade de carga condicionada pela preservação da 

resistência intrínseca de cada um de seus componentes e pelas reações mobilizadas no 

terreno ao longo do comprimento de ancoragem (Carvalho, 2009). 

 

Segundo More (2003), o comportamento de uma ancoragem em solo é 

fundamentalmente governado pelo mecanismo de transferência da carga suportada pelo 

tirante para o maciço de solo através de interações na interface solo-bulbo (Figura 2.3). 

A interação por sua vez resulta num acréscimo das tensões normais efetivas do solo, o 

que provoca o aumento da sua resistência ao cisalhamento, portanto, com o aumento 

desta há o aumento do fator de segurança contra a ruptura. 

 

No projeto de uma cortina atirantada, a hipótese básica é que as forças horizontais 

geradas pelas pressões de contato do solo sobre a estrutura devem ser equilibradas pelos 

tirantes, enquanto que o alívio das tensões normais verticais causados pela escavação 

evidentemente não o é (More, 2003). Desta forma, com o aumento da profundidade da 



16 
 

escavação geram o aumento significativo dos valores das tensões cisalhantes induzidas 

durante o processo de escavação. 

 

 

Figura 2.3 – Esquema do mecanismo de transferência de carga em ancoragens 

(Juran e Elias, 1991, apud More, 2003) 

 

O comportamento geotécnico das cortinas ancoradas é influenciado por uma série de 

fatores independentes, entre eles: processo executivo tanto dos tirantes quanto da 

cortina em relação as etapas de escavação, tipo de solo e seus paramentos de resistência, 

diâmetro de perfuração, espaçamento entre ancoragem, espessura da cortina, rigidez do 

bulbo de ancoragem, inclinação dos tirantes, carga de protensão, entre outros. 

 

O conhecimento minucioso da influência de cada uma das variáveis envolvidas no 

problema permite detectar eventuais não conformidades dos métodos de previsão do 

comportamento das ancoragens. 

 

A tendência de uma cortina normalmente é mover-se na direção do terreno escavado, 

induzindo na superfície do terreno o recalque próximo a estrutura. Segundo More 

(2003), a protensão da primeira linha de tirantes pressiona, porém, a cortina contra as 

paredes da escavação, fixando-a no ponto de ancoragem e com o avanço da escavação, a 

estrutura tende agora a girar ao redor da primeira linha de ancoragem, causando 

deslocamentos laterais no novo nível de escavação que, por sua vez, serão novamente 

restringidos pela aplicação da protensão na próxima linha de ancoragem. 
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Desta forma, o movimento da cortina é coordenado à medida que a escavação prossegue 

com uma combinação de movimentos de rotação e de translação, influenciados por uma 

série de fatores como o embutimento da cortina no solo de fundação, inclinação dos 

tirantes, espessura e rigidez da estrutura, valores de sobrecarga, hipótese de distribuição 

das pressões de contato na interface solo/cortina, etc. (More, 2003). A exemplo deste 

comportamento a Figura 2.4 demostra as forças nos tirantes e as tensões de 

cisalhamento na interface solo-cortina que se desenvolvem à medida que a escavação 

prossegue. 

 

 

Figura 2.4 – Sistema idealizado de força sobre as cortinas atirantadas 

(Hanna, 1982, apud More, 2003) 

 

Diversas são as possibilidades de aplicação das ancoragens, usualmente os diversos 

autores sobre o tema (More, 2003; Yassuda e Dias, 1996; Carvalho, 2009; Bastos, 1998; 

Gurgel, 2012; Mendes, 2010; Porto, 2015) dão destaques a aplicação de ancoragens em 

contenções, realizam estudos sobre os fatores influenciam o comportamento das 
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ancoragens e até mesmo em alguns deles há o estimulo do uso de sistemas 

computacionais na previsão do comportamento dos mesmos, que também é objeto desse 

trabalho. Outros trabalhos relevantes e que servem como referência importante no 

Brasil, são eles: o livro da ABMS/ABEF – Fundações: teoria e prática Fundações, 

Hachich et al. (2016), que apresenta um capítulo abordando os tirantes e outro para 

reforço do terreno, assim como o capítulo 18 do livro Reforço do Terreno de Abramento 

et. Al. (1996), o manual técnico da Geo-Rio (1999), bem como o manual da ABEF 

(1999), que apresenta procedimentos para execução de chumbadores (ou grampos), e os 

anais do Workshop sobre Solo Grampeado, ABMS de 2003 (Dias et. al., 2006). 

Atualmente, a técnica de atirantamento já atingiu um grau de desenvolvimento muito 

satisfatório, ganhando a confiança de projetistas (Dias et. al., 2006). 

 

Algumas das principais vantagens da utilização da técnica de ancoragens são: 

 

a) A segurança durante a execução, uma vez que a ancoragem pode ser feita à 

medida que as escavações vão sendo realizadas, ou seja, a estrutura entra em 

pleno funcionamento à medida que as obras trazendo segurança durante a fase 

de execução;  

b) Não são necessários movimentos de terra extensivos, uma vez que não exige que 

haja escavações além da que se procura;  

c) Os tirantes são elementos ativos devido à protensão, o que implica que podem 

suportar esforços com um mínimo de deslocamentos da estrutura;  

d) Pequenos deslocamentos, pois a estrutura minimiza as deformações no maciço, 

o que configura em um aspecto importante quando existem construções nas 

proximidades; 

e) Empregabilidade em obras de contenções de estradas para estabilização de 

taludes de cortes, túneis, edifícios com estruturas de subsolo; capacidade dos 

elementos estruturais esbeltos em suportarem elevadas cargas de tração;  

f) Simplicidade construtiva, pois a carga de reação provém do interior do maciço 

de solo e os elementos estruturais utilizados são simples (fios, cordoalhas, 

chapas de aço, porcas e parafusos, entre outros) e de fácil manuseio o que torna 

o canteiro de obras bastante desimpedido, se comparado com outras soluções 
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que exigem o emprego de pesadas longarinas, estroncas, contraventamentos, 

apoios intermediários, etc. (More, 2003); 

g) Garantia da qualidade da execução da obra devido as verificações da capacidade 

de carga dos tirantes e segurança das obras pois os todos os tirantes são 

ensaiados individualmente (ensaios de recebimento). 

Os principais aspectos negativos da utilização da técnica de ancoragens incluem: 

 

a) Os tirantes não são passiveis de reutilização como no caso das estroncas por 

causa do método de funcionamento e do processo construtivo, não são retirados 

do terreno após a sua utilização; 

b) Atendendo a norma (NBR 5629:2006), os tirantes devem possuir comprimento 

livre de no mínimo 3 m e o comprimento ancorado usualmente de no mínimo 

5,0 m, o que configura elementos extensos que muitas vezes significa penetrar 

no terreno vizinho, tornando-se um empecilho na implantação de obras futuras 

no mesmo local; 

c) Por se tratar de serviço especializado, requer equipe, equipamento e técnicas de 

controle especializadas, aumentando o seu custo da instalação (More, 2003); 

d) Dependendo do tipo de solo podem provocar deformações consideráveis na 

superfície do terreno devido a formação do bulbo; 

e) Risco de corrosão do elemento tracionado (Litlejohn, 1990 apud More, 2003); a 

maioria dos problemas de corrosão ocorrem no trecho livre, na região da cabeça 

ou até 1m abaixo. No caso do bulbo, o desenvolvimento de corrosão é muito 

incomum e se deve a injeções mal feitas ou descentralização da armadura; 

f) Tirantes muito longos tendem a apresentar algum desvio e, consequentemente, 

riscos do desenvolvimento de atrito no trecho livre cujos valores podem superar 

aqueles admitidos pela norma brasileira (More, 2003); 

g) Não são obstáculos externos, porém como são elementos totalmente enterrados 

podem servir de obstáculos para obras futuras e até mesmo para estudos ou 

exumação das estruturas no caso de rupturas; 

 

2.5. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS PRINCIPAIS  

 

Os elementos construtivos principais de uma cortina de ancoragem são: o paramento e o 

tirante. O paramento tem como função conter e absorver as solicitações do maciço e o 
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tirante ou ancoragem como elemento estrutural de transferência de carga. Cada 

ancoragem é constituída pela cabeça, pelo comprimento livre também denominado de 

trecho livre e pelo comprimento de ancorado ou bulbo de ancoragem. A Figura 2.5 

apresenta os componentes de um tirante conforme descreve a NBR 5629:2006 com a 

notação descrita a seguir: 

  

1 – cabeça; 

1a – placas de apoio (uma ou mais 

chapas, groute, etc); 

1b – cunha de grau (metálica, groute ou 

concreto armado); 

1c – bloco de ancoragem (parafuso, 

cunha, etc); 

2 – estrutura ancorada ou paramento; 

3 – perfuração do terreno; 

4 – bainha; 

5 – aço, fibra, etc; 

6 – bulbo de ancoragem. 

 

 

Figura 2.5 – Elementos dos tirantes (NBR 5629, 2006) 

 

A seguir, são expostos e discutidos os diferentes elementos que compõem uma estrutura 

ancorada. 

 

2.5.1. Cabeça do tirante 

 

A cabeça do tirante é o elemento que transfere a carga do tirante à estrutura e, 

dependendo do tipo de protensão e da constituição do tirante, pode apresentar diferentes 
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configurações. Geralmente, a cabeça do tirante é formada pelos seguintes elementos: 

placas de ancoragem ou placas de apoio, porcas, anel de compensação de ângulo ou 

cunha de grau e bloco de ancoragem que pode ser concreto armado como ilustrado na 

Figura 2.6.  

 

Figura 2.6 – Esquema tipo da cabeça de ancoragem de um tirante constituído de 

monobarra 

 

A placa de apoio permite à distribuição da carga aplicada pelo tirante sobre o paramento 

e normalmente é constituída por chapas metálicas (uma ou mais) com dimensões 

própria para a carga que será transmitida.  

 

O anel de compensação de ângulo é um acessório empregado para permitir o correto 

alinhamento da cabeça do tirante com o paramento, que no caso do paramento vertical 

com 90º, o anel apresenta respectivo ângulo de inclinação do tirante com a horizontal, 

sendo normalmente constituído por um cilindro ou chapas paralelas de aço. 

 

A norma NBR 5629:2006 denomina genericamente de bloco de ancoragem as peças que 

prendem o tirante na região da cabeça. Na prática, estas peças podem ser de três tipos: 

a) porcas, usadas em tirantes de barra onde existem roscas; b) cunhas, em tirantes com 

fios ou cordoalhas múltiplas; c) botões, onde a ponta de cada fio é prensada num 

macaco para formar um bulbo com diâmetro maior, para ser em seguida presa a uma 

peça de aço, com múltiplos furos de diâmetro praticamente igual ao dos fios (More, 

2003).  

 

As imagens apesentadas na Figura 2.7 ilustram os tipos de cabeça de tirantes 

empregadas dependendo da sua constituição. 
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a)   

b)  

c)  

Figura 2.7 – Exemplo de acessórios para cabeças de tirantes constituídos de: a) 

Monobarra; b) fio de aço; c) cordoalhas; (Carvalho, 2009) 

 

A cabeça do tirante é uma zona vulnerável e merece cuidados especiais, uma vez que a 

maioria das causas de danos ocorridos em obra de ancoragens foi a corrosão verificada 

no interior das cabeças e em zonas localizadas nos dois primeiros metros de 

comprimento do livre. Com efeito, a cabeça das ancoragens entre outros fatores é a zona 

mais exposta a variações atmosféricas e acesso fácil a agentes nocivos, assim devem 

receber a correta proteção de pinturas anticorrosivas, resinas ou outros selantes 

endurecedores, ou ainda, o que é muito empregado no Brasil é a proteção da parte 

exterior da cabeça com revestimento de concreto. Uma descrição detalhada sobre o 

fenômeno da corrosão e os métodos de proteção contra é apresentada por Carvalho 

(2009). A Figura 2.8 apresenta alguns exemplos de tipos de proteção exterior de cabeças 

de ancoragens. 
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Figura 2.8 – Exemplo de alguns tipos de proteção exterior de cabeças de 

ancoragens e aplicação de substâncias anticorrosiva: a) anticorrosivo; b) e c) 

proteção com caixas metálicas; d) e e) proteção com concreto (Carvalho, 2009) 

 

2.5.2. Trecho livre 

 

O trecho livre da ancoragem, também designado por comprimento livre (Figura 2.11a), 

corresponde ao comprimento do tirante compreendido entre a cabeça e o trecho de 

ancoragem do tirante. O trecho livre consiste na parte de armadura que se encontra livre 

para se deformar elasticamente e transferir para o paramento a carga proveniente do 

bulbo de ancoragem. A função mais importante do trecho livre é deformar-se 

livremente, sem obstáculos, durante a aplicação da protensão. Portanto, na parte que 

corresponde ao comprimento livre não deve haver transferência de carga do terreno, 

estando intencionalmente isolado do solo envolvente, para se movimentar livremente 

durante a interação solo-ancoragem. 

 

Neste trecho a armação do tirante apresenta-se isolada do terreno por uma mistura 

plástica como forma de proteção contra a corrosão e que impede o contato do elemento 

resistente a tração com a bainha (calda cimento), o que possibilita haver também um 

tubo plástico entre o terreno e a bainha que envolve o trecho livre como forma de 

proteção extra. No caso de tirantes com armação de fios ou cordoalhas, no trecho livre é 

normalmente protegido com graxa, envolta individualmente por tubos plásticos e, em 

algumas situações especiais, o conjunto é ainda protegido no interior de um tubo 

adicional. 

 

A NBR 5629:2006 determina que a distância entre a cabeça do tirante e o ponto inicial 

do bulbo de ancoragem não pode ser inferior a 3,0 m para garantir que o bulbo de 
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ancoragem fique em uma profundidade além da cunha de ruptura do maciço (Figura 

2.9). 

 

 

Figura 2.9 – Esquema de tirante com detalhe do trecho livre 

 (Yassuda e Vieira Dias, 1996, apud Gurgel, 2012) 

 

2.5.3. Trecho ancorado 

 

O trecho ancorado ou bulbo de ancoragem corresponde ao comprimento da armadura do 

tirante envolto pela calda cimento injetada, cuja função é transmitir ao solo os esforços 

resistidos pelo trecho livre. A calda cimento presente no bulbo também pode 

desempenhar o papel de elemento protetor contra a corrosão da armadura de aço no 

trecho ancorado. A Figura 2.10 apresenta o detalhe típico de um tirante com amadura 

composta de barra com a representação de dois cortes, sendo o primeiro na região do 

trecho livre discutido anteriormente e outro corte na região do bulbo, conforme ilustrado 

na Figura 2.11.b. 

 

 

Figura 2.10 – Esquema longitudinal do tirante de monobarra 

(Adaptado de GeoRio, 2000) 
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a) b)  

 

Figura 2.11: Seção transversal do tirante em monobarra: a) Seção do trecho livre; b) 

seção no bulo ou trecho ancorado  

 

A execução do trecho ancorado envolve procedimentos complexos e altamente 

especializados que requerem cuidados com a montagem da armadura, com a realização 

do furo, com a colocação da ancoragem no interior de furo e ainda com uma variedade 

de outras operações, tais como: a realização das injeções, a aplicação da protensão, o 

controle de qualidade e a monitorização e a inspeção. 

 

A prática atual permite que trecho ancorado possa ser executado com injeções únicas ou 

múltiplas. No caso do emprego da injeção pela ação da gravidade é necessário 

certificar-se que o peso da armadura não irá provocar a descentralização ou o contato da 

mesma como o terreno utilizando apenas centralizadores e se a resistência ao 

arrancamento mobilizada ao longo da superfície de contato do material aglutinante com 

o solo será aquela desejada. Já as injeções por múltiplas fases permitem que a armadura 

da ancoragem possa alcançar um melhor posicionamento no corpo do bulbo. O processo 

de injeção em múltiplas fases provoca a cada nova injeção a ruptura da calda anterior, o 

que garante que o fluido aglutinante desta nova fase flua por estas fissuras alojando-se 

entre a ancoragem e o solo à medida que o bulbo aumenta de diâmetro.  

 

A carga é transferida da armadura para a calda e desta para o terreno. No entanto, no 

caso em que é executada a bainha, a carga transfere-se da armadura para a calda, da 

calda para a bainha, da bainha para a calda e finalmente da calda para a interface calda-

terreno. De acordo com More (2003), no processo de transferência de carga solo-bulbo 

a resistência frontal do bulbo para efeitos de projeto é geralmente desprezada e a 
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capacidade de carga da ancoragem é considerada função apenas da sua resistência 

lateral, cuja mobilização depende do deslocamento relativo ocorrido entre o bulbo e o 

solo. 

 

De acordo com a NBR 5629:2006, com as regras gerais de estabilidade definidas no 

projeto, o comprimento do trecho ancorado deve localizar-se para além superfícies 

potenciais críticas de ruptura com o cobrimento mínimo de 5,0 m de terreno sobre o 

centro do bulbo (veja Figura 3.6 no próximo capítulo). O aço deve receber uma pintura 

anticorrosiva, que não prejudica significativamente a sua aderência com a calda de 

cimento, e um recobrimento mínimo de 2,0 cm de calda no contato com o terreno 

(More, 2003). No caso de solos agressivos, o valor do recobrimento recomendado pela 

norma é 3,0 cm, podendo-se utilizar bainhas de proteção nos casos de solos muito 

agressivos. Desta forma, para que o aço receba o cobrimento necessário de calda no 

trecho ancorado, é usual a utilização de espaçadores plásticos em intervalos de 2,0 a 3,0 

m para manter o distanciamento mínimo e a armadura centralizada (Gurgel, 2012). 

 

A calda cimento que envolve o trecho ancorado geralmente é executada na proporção 

0,5 entre pesos de água e cimento por meio de injeção para formar um bulbo cujas 

dimensões dependem da pressão de injeção e do número de etapas da operação de 

injeção. O número de fases de injeção e a quantidade de calda injetada dependem muito 

do tipo de solo e da 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 

(More, 2003). Durante a execução deveriam ser realizados ensaios nas primeiras 

ancoragens da obra para indicar se deve ou não ser necessário o incremento do número 

das fases de injeção. 

 

O bulbo não deve romper-se por arrancamento e tampouco sofrer deformações 

demasiadas sob a ação de cargas de longa duração (fluência), com uma margem de 

segurança adequada. Pela NBR 5629:2006, os valores do fator de segurança contra o 

arrancamento devem ser no mínimo 1,75 (para tirantes definitivos) e 1,50 (tirantes 

provisórios), enquanto que ao menos 1,50 contra a fluência (More, 2003). 
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O diâmetro do furo geralmente é cerca de 10 a 15 cm, porém dependendo da montagem 

do tirante e do número de fases de injeção o diâmetro do bulbo pode chegar até 2,2 

vezes o tamanho inicial do furo (Porto, 2015). 

 

No caso do comprimento do trecho ancorado, na prática da engenharia, este é 

considerado diretamente proporcional ao comprimento de ancoragem, mesmo para 

aquelas executadas sob baixas pressões de injeção, utilizando geralmente valores 

médios da resistência ao cisalhamento na interface solo-bulbo, como os dados sugeridos 

por Jimenez Salas (1980) apud More (2003), listados na Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1 – Resistência média ao cisalhamento de bulbos injetados  

(adaptado de Jimenez Salas, 1980, apud More, 2003) 

Tipo de terreno 
Resistência média ao 

cisalhamento (MPa)  

Rochas duras 1,00 a 2,50 

Rochas soltas 0,30 a 1,00 

Areias e Pedregulhos 0,70 a 1,00 

Areia média a fina 0,30 a 0,60 

Argila com resistência a compressão simples  

a) > 0,4 MPa > 0,80 

b) 0,10 a 0,40 MPa 0,40 a 0,80 

c) 0,05 a 0,10 MPa 0,25 a 0,40 

 

2.5.4. Paramento de Face 

 

O paramento de face de uma cortina atirantada consiste em uma parede de concreto 

armado com espessura em geral entre 200 a 400 mm, dimensionada em função das 

cargas nos tirantes e das solicitações atuantes, fixada no terreno por meio de ancoragens 

pré-tensionadas. A parede de concreto pode ser contínua formada por placas pré-

moldadas ou moldas in loco ou ainda composta por elementos independentes, como 

estacas espaçadas e grelhas de concreto armado. A função básica do paramento é 

absorver as solicitações impostas pelas ancoragens.  

 

Em estruturas que os elementos resistentes são passivos, ou seja, estruturas como solo 

grampeado, no qual não há aplicação de pré-esforço e a alta densidade dos reforços 

implica em uma pequena magnitude de empuxo de terra atuante sobre o paramento que 
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não apresenta função primordialmente estrutural. Deste modo, ao contrário desses 

elementos passivos, o paramento de uma cortina atirantada é uma estrutura rígida 

dimensionada para absorver as cargas geralmente elevadas aplicadas nos tirantes com 

função puramente estrutural. 

 

Historicamente, na década de 1960 havia uma larga utilização de sistemas que 

empregavam tirantes em contenções com cargas de até 200 kN, assim, pelo fato da 

técnica se basear nas experiências dos seus executores os espaçamentos entre tirantes 

eram raramente superiores a 3,0 m e geralmente, o paramento era constituído por placas 

de concreto armado com até 20 cm de espessura. Porém, a prática atualmente permitiu 

que os espaçamentos entre tirantes aumentassem e, consequentemente, a elevação de 

suas cargas de trabalho para 400 a 800 kN, utilizando placas de concreto armado com 

espessura de 30 a 40 cm e para paredes diafragma com até 1,20 m de espessura (More, 

2003). 

 

Segundo Hashash e Whittle (2002) apud Mendes (2010), espera-se que o aumento da 

flexibilidade da cortina provoque redução significativa no digrama de tensões. Contudo, 

a influência da rigidez do paramento sobre a tensão horizontal e deslocamentos, 

independentemente da carga aplicada no tirante é objeto deste estudo e será abordado no 

Capítulo 5. 

 

2.6. CLASSIFICAÇÃO QUANTO AOS TIPOS DE TIRANTES 

 

De acordo com Yassuda e Dias (1996), More (2003), Joppert Jr. (2007) e Carvalho 

(2009), Gurgel (2012), os tirantes podem ser classificados em função da vida útil, da 

forma de trabalho, da constituição e pelo sistema de injeção de nata de cimento, como 

apresentado de forma sucinta a seguir: 

 

2.6.1. Vida útil 

 

A NBR 5629:2006 diferencia quanto a vida útil, os tirantes em dois grupos: os 

provisórios e os permanentes. O primeiro grupo engloba os tirantes que serão instalados 

em obras por um tempo não superior a dois anos, ao passo que os tirantes empregados 
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em obras que possuem tempo de utilização superior a dois anos constituem os tirantes 

permanentes. 

 

A distinção entre os tipos de tirante é importante devido aos valores do coeficiente de 

segurança para o dimensionamento da seção do aço, na qual para obras provisórias os 

tirantes devem ser projetados com coeficiente de segurança de 1,50 e para as obras 

permanentes o coeficiente de segurança a ser adotado é igual a 1,75. Além disso, existe 

distinções de acordo com a vida útil da obra nas recomendações da norma quanto ao 

sistema de proteção anticorrosiva, ensaios e as precauções construtivas. A Figura 2.12 

ilustra o detalhe típico de um tirante permanente. 

 

 

 

Figura 2.12 – Detalhe típico de tirante permanente em monobarra (GeoRio, 2000) 

 

Conceitualmente, as ancoragens provisórias são elementos de natureza temporárias, face 

a sua durabilidade limitada, tornando-se desnecessários e inoperacionais após 

determinada fase dos trabalhos, independentemente do intervalo de tempo entre a sua 
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construção e a fase da sua desativação. As ancoragens definitivas, ao contrário das 

provisórias, devem garantir de forma permanente a estabilidade das obras (Carvalho, 

2009).  

 

2.6.2. Quanto à forma de trabalho 

 

Quanto a forma de trabalho, os tirantes podem ser denominados de passivos ou ativos. 

A classificação de ativo ou passivo está relacionada com o esforço externo de tração 

aplicada na ancoragem.  

 

Nos tirantes ativos ou protendidos, aplica-se uma força inicial a estrutura independente 

da interação final do solo e a estrutura, ou seja, a carga é aplicada sem qualquer 

dependência com a mobilização de esforços entre o maciço e a estrutura. 

 

Os tirantes passivos, são elementos livres de esforços previamente aplicados, entretanto 

apresentam-se tensionados ao mínimo deslocamento ocorrido no maciço após a sua 

aplicação. A atuação do tirante passivo inicia-se a medida que o maciço se desloca, 

portanto, os esforços são mobilizados em reação ao deslocamento. Na prática, os 

tirantes passivos são denominados de grampos ou chumbadores. Os grampos são 

utilizados na estrutura denominada de solo grampeado para aumentar a resistência ao 

cisalhamento do solo e os chumbadores com a mesma função dos grampos também 

podem ser instalados em maciços rochosos ou terroso para ancorar possíveis sistemas 

de contenção sem a carga de protensão. 

 

2.6.3. Quanto à constituição 

 

Em uma estrutura protendida a armadura é um componente dominante no que se refere 

à segurança dos elementos suportados e a longevidade da obra. As estruturas ancoradas 

protendidas podem ser constituídas por barras, fios, cordões ou por associação de 

barras, fios ou cordões em feixes paralelos. Segue-se uma breve descrição para cada 

tipo: 
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a) Tirante constituído de monobarras de aço: são tirantes com armaduras compostas 

por uma única barra em aço, geralmente rosqueada para garantir a aderência entre o 

aço e o elemento aglutinante. Após a aplicação da proteção o elemento de barra é 

travado por uma porca na cabeça do tirante que é apoiada sobre uma placa de 

distribuição.  

 

A aplicação de monobarras como elemento principal de armação das ancoragens são 

empregadas desde o final da década 1960 e até os anos de 1970 eram compostas de 

barras de aço CA-50 com carga de trabalho de 100 a 200 kN, ou ainda barras de CA-

60A com cargas de 120 a 240 kN em diâmetros entre ¾” e 1.¼”. No entanto, com a 

evolução da técnica e com o passar do tempo houve uma procura por tirantes de maior 

capacidade de carga, o que exigia a utilização de aços mais resistentes em relação aos 

empregados na construção civil. Desta forma, segundo More (2003), surgiram no 

mercado barras de aço especiais (tensão de escoamento de 850 MPa, diâmetros entre 19 

e 32 mm), com mossas protuberantes que funcionam como roscas, permitindo a 

execução de emendas com luvas especiais bem como a fixação da cabeça através de 

porcas.  

 

Atualmente, já existem no mercado tirantes de barras com carga de trabalho de até 1897 

kN (SAS 835/1035 (85/105) - a sigla significa Stahlwerk Annahütte Systems e os 

numerais indicam a resistência de 835 MPa como tensão de escoamento e 1035 MPa 

como a tensão de ruptura do aço) da empresa Alemã SAS Protensão, com diâmetro de 

75 mm. A Figura 2.13 apresenta exemplos de armação em monobarra e acessório.  

 

 

Figura 2.13 -  Exemplos de barras com acessórios utilizados em tirantes ancorados 

(Carvalho, 2009) 
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b) Tirantes de barras múltiplas: são ancoragens constituídas por mais de uma barra de 

aço. Este sistema é mais complexo não pela sua concepção que é a mesma dos 

tirantes de fios ou cordoalhas, mas pelo sistema de incorporação do tirante no 

paramento, pois o mesmo requer um sistema de roscas e porcas, pouco empregado 

no Brasil.  

 

A aplicação de tirantes com múltiplas barras apresenta bons resultados, porém, este tipo 

de solução requer furos de grandes dimensões, o que dificulta a execução dos trabalhos. 

 

c) Tirante de fios: são ancoragens com armação composta por fios, normalmente lisos, 

trefilados a frio a partir de ligas de carbono, normalizados pela NBR 7482:2008 ou 

EB-780/90. De acordo com a norma NBR 7482:2008 – Fios de aço para estruturas 

de concreto protendido – Especificação, os fios apresentam-se com diâmetros 

internos variando de 4,0 mm a 9,0 mm, fornecidos em rolos com diâmetros internos 

mínimos variando de 1,2 m a 1,8 m. Na prática, no Brasil podem ser encontrados 

no mercado fios com o diâmetro de 8 mm e 9 mm. 

 

Os fios para ancoragem ativas são classificados em duas categorias para cada diâmetro 

nominal, conforme o comportamento em relaxação normal – RN e relaxação baixa – 

RB. Comercialmente são fabricados em aço 145RB, 150RB, 160RB ou 160RN, 170RN 

ou 175RN com acabamento superficial liso ou entalhado.  

 

O diâmetro dos furos para execução deste tipo de contenção é variável, sendo 

frequentemente utilizados diâmetros com cerca de 115 mm denominado de diâmetro H 

(igual ao diâmetro externo de um revestimento para solo). O diâmetro do furo limita o 

número de fios a serem empregados e ao limita-los restringe-se a carga de trabalho da 

armação. Para furos com o diâmetro H o valor limite de número de fios é de 12 e a 

carga de trabalho permanece em torno de 419 kN. Ensaios executados em solos areno-

argilosos de compacidade média indicam que os bulbos obtidos a partir de furos H, com 

duas fases de injeção sob pressão controlada, podem atingir diâmetros médios da ordem 

de duas vezes o diâmetro original da perfuração (More, 2003). 
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A incorporação desta ancoragem é realizada por meio acessórios que permitem a 

prensagem dos fios, após a aplicação da protensão com um macaco hidráulico, sobre a 

ponta de cada fio, o que provoca aumento de seção deste fio ao se pretender em uma 

peça de aço com furos de dimensões semelhantes às dos fios, assim é realizada a 

distribuição dos esforços (Figura 2.14). 

 

 

Figura 2.14 – Exemplos de: a) fio de aço; b) cabeça; c) barra aplicada na cabeça da 

ancoragem de fios para realização de ensaios de verificação de carga 

(Carvalho, 2009) 

 

d) Tirante de cordoalhas:  são ancoragens constituídas por um grupo de fios, cerca de 

3 a 7 fios, posicionados em uma malha helicoidal à volta de um eixo comum 

gerando um cordão, ou seja, um fio direto denominado de cordoalha, produzidas 

sempre na condição de relaxação baixa. Os cordões são fabricados a partir de fios 

lisos trefilados a frio de ligas de aço-carbono. As cordoalhas empregadas em 

ancoragens ativas em solos ou rochas são semelhantes às usadas em obras civis de 

concreto protendido (Figura 2.15). 

 

 

Figura 2.15 – Exemplos de cordoalhas utilizadas em tirantes ativos 

(Carvalho, 2009) 
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Conforme a norma NBR 7483:2008 – Cordoalhas de aço para concreto protendido – 

Especificação, as cordoalhas classificam-se em relação a resistência à tração nas 

categorias CP-190 e CP-210. Ainda segundo a NBR 7483:2008, o diâmetro nominal da 

cordoalha de sete fios pode variar de 9,5 mm a 15,2 mm, tanto para as cordoalhas de 

CP-190 como para as cordoalhas de CP-210 e o diâmetro nominal das cordoalhas de 

três fios varia de 3,0 mm a 5,0 mm, tanto para as cordoalhas de CP-190 como para as 

cordoalhas de CP-210.  

 

Geralmente, as ancoragens com armadura deste tipo apresentam propriedades que 

reduzem ao mínimo as perdas de longo prazo, devidas à relaxação, da força instalada na 

ancoragem (Carvalho, 2009). As cabeças das ancoragens constituídas de cordoalhas são 

executadas, de forma geral, com blocos ou por peças com cunhas, também designadas 

clavetes, que encaixam em orifícios tronco-cónicos existentes ao nível da chapa da 

cabeça (Figura 2.16). 

 

 

Figura 2.16 – Exemplo de acessório para a cabeça de ancoragem de cordoalhas 

(Incotep, 2015) 

 

e) Tirante autoinjetável: o elemento de tração também é constituído por apenas uma 

barra de aço, sendo que a principal diferença com o tirante composto de monobarra 

é o processo executivo, pois o mesmo pode atuar como elemento de perfuração e 

armadura estrutural. A presença de uma broca na extremidade do tirante permite 

que a barra da perfuratriz do tirante autoinjetável seja o próprio tirante, ou seja, 

durante a perfuração há instalação do tirante pois o mesmo já é parte do sistema de 

perfuração.  

 

A broca de perfuração instalada no tirante tem o diâmetro de acordo com o tipo de solo 

onde o furo será executado. Nesta broca existem orifícios laterais que permitem a 
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passagem da calda de cimento que pode ser injetada sobre pressão para formar os 

bulbos.  

 

O principal fabricante no Brasil é a “Incotep Sistemas de Ancoragem”, que afirma que a 

partir do sistema de injeção da calda sobre pressão pelos furos da broca os diâmetros 

dos bulbos podem alcançar até duas vezes o diâmetro da mesma. Além disso, a barra 

possui uma seção vazada em toda a sua extensão que permite a injeção da calda de 

cimento.  

 

A montagem e a execução dos tirantes autoinjetáveis é simples e rápida, pois o mesmo 

já possuem barras, luvas, tricones e demais acessórios padronizados fornecidos pelos 

fabricantes, bastando montar o tirante na própria obra. A Figura 2.17 ilustra um detalhe 

típico de um tirante autoinjetável. 

 

 

Figura 2.17 – Detalhe típico de um tirante autoinjetável (Adaptado da Incotep, 2016) 

 

f) Tirante de materiais sintéticos – são tirantes fabricados com novos materiais 

resistentes à corrosão e apresentando elevada resistência à tração, como fibras de 

carbono ou fibras de poliéster (More, 2003). Ainda, segundo More (2003), no 

Brasil ainda não são aplicados em larga escala como elementos de ancoragem. 
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2.6.4. Quanto ao sistema de injeção 

 

No que se refere ao sistema de injeção, o processo pode ser executado de três formas 

distintas, a saber: fase ou estágio único de injeção, injeção mais um estágio (reinjeção) e 

estágios múltiplos. Em seguida aborda-se estes métodos: 

 

a) O estágio único: é o procedimento comum para o caso de tirantes projetados para 

atender baixa carga de solicitação e pode ser realizado pelo simples preenchimento 

do furo por gravidade ou com aplicação de alguma pressão. O estágio único 

compreende então a injeção apenas da bainha. 

 

A injeção em uma única fase por gravidade caracteriza-se pela formação de um bulbo 

de diâmetro uniforme, adquirindo a forma do furo perfurado, preenchido com calda ao 

longo de um eixo reto. Esta solução adequa-se a maciços rochosos e a solos argilosos 

duros a muito duros com boa capacidade de suporte, na qual a aplicação de pressão 

durante a injeção não implica no aumento do bulbo ou na melhoria da aderência na 

interface entre o maciço e o bulbo. Geralmente, o preenchimento do furo com a calada 

cimento ocorre logo após a perfuração, antes mesmo da instalação do tirante. 

 

No caso de injeção por pressão em apenas uma fase, o envolto de calada cimento da 

ancoragem é construída com pressões baixas, inferiores a 1 MPa que geram um 

pequeno alargamento do furo e provoca o escoamento da calda sob o efeito das pressões 

de injeção através dos poros e fraturas naturais do maciço (Carvalho, 2009). Na prática, 

o furo é encamisado e a perfuração é realizada por meio de trado rotativo e à medida em 

que a camisa é retirada injeta-se a calda sob pressão até envolver todo o bulbo de 

ancoragem. Este método pode ser aplicado em ancoragens de maciços compostos por 

rochas brandas fissuradas e aluviões granulares para o preenchimento dos poros. 

Existem ainda empresas que aplicam esta técnica também em solos granulares finos. 

 

b) Injeção mais um estágio ou reinjeção: é a injeção da bainha acrescida de um estágio 

de injeção sobre pressão. Nas ancoragens em que os bulbos foram realizados pelo 

processo de injeção mais um estágio é frequente aplicar pressões durante as 

reinjeções para que esta provoque a abertura de fissuras na bainha necessárias para 
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que o fluido aglutinante flua e forme o bulbo de ancoragem. As reinjeções, na 

maioria das vezes, realizam-se com um sistema de tubos de injeção com válvulas 

manchetes que são acionadas por um obturador. 

 

O processo de reinjeção geralmente ocorre 12 a 24 horas após a execução da bainha, 

dependendo do cimento utilizado, pois depois deste período tem-se a garantia que a 

calda cimento já está rígida. Porém, não é correto realizar a reinjeção após a cura da 

bainha, uma vez que não é confiável que as válvulas manchetes irão abrir novamente. 

 

c) Injeção em estágios múltiplos: as ancoragens executadas pelo processo de múltiplos 

estágios de injeção são montadas com um tubo com válvulas de injeção, instalado 

simultaneamente com a ancoragem. As válvulas tipo manchete localizam-se no 

comprimento do trecho de ancoragem e permitem a aplicação de injeções 

adicionais a altas pressões sejam realizadas após a pega das caldas injetadas 

anteriormente. Desta forma, a injeção é realizada a partir de um obturador que 

quando posicionado em uma determinada válvula, injeta-se o fluido aglutinante.  

 

As pressões elevadas provocam a abertura das válvulas que vão gerar fissuração na 

coluna de calda existente na seção onde estas válvulas se localizam, permitindo que a 

calda adicional penetre e (ou) consolide o terreno envolvente (PTI, 1996 apud Carvalho, 

2009). As válvulas abrem apenas com pressões superiores a 1 MPa, fechando-se quando 

reduzida a pressão, para evitar o refluxo (Carvalho, 2009). Outra forma de injeção com 

múltiplos estágios é a não utilização de obturador para isolar as válvulas, porém neste 

caso não há um controle da calda injetada sobre a válvula aberta. Após cada estágio de 

injeção o tubo é lavado com água injetada a baixas pressões, de forma que as válvulas 

permaneçam fechadas e o caminho dentro do tubo fique livre para as injeções 

posteriores. 

 

De acordo com Souza (2001), o sistema de injeção com obturador duplo e com controle 

de injeção de nata cimento por válvula manchete e em fases sucessivas, normalmente 

com pressões elevadas e crescentes durante cada estágio de injeção, possibilita, 

dependendo das características do terreno, executar bulbos com diâmetro médio maior 

que o diâmetro perfurado e com grande melhoria das características de deformabilidade 
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e de resistência do solo adjacente. Além disso, garante-se com maior acurácia a 

uniformidade do bulbo. 

 

A multiplicidade de injeções com pressões elevadas obriga as partículas cimentícias a 

penetrar nas irregularidades do maciço, produzindo uma expansão da seção do bulbo de 

ancoragem. Neste caso, a geometria do bulbo de ancoragem pode adquirir um aspecto 

de raiz concretizado uma forma com dimensões além do diâmetro do furo. 

 

Nas ancoragens com injeções executadas com múltiplos estágios, entende-se que para 

execução deste foi realizado um ensaio ou estudo para verificação da real necessidade 

de vários estágios de injeção pois, dependo do tipo de solo as reinjeções não 

caracterizam fundamentalmente o aumento da capacidade de carga. Neste contexto, 

surgiu a definição do grau de injetabilidade dos solos que se trata da magnitude da 

influência da injeção na melhoria das propriedades mecânicas dos solos. A Tabela 2.2 

apresenta de acordo com Souza (2001), o grau de injetabilidade de determinados dos 

solos sob a influência do sistema de injeção em fases sucessivas (ancoragens 

reinjetáveis). 

 

Tabela 2.2 – Grau de injetabilidade de solos (Adaptado de Souza, 2001) 

Tipo de solo 

Compacidade 

ou 

consistência 

Grau de injetabilidade parcial 
Grau de 

injetabilidade 

global 

Aumento do 

diâmetro do 

bulbo 

Aumento 

da tensão 

normal 

Tratamento 

do solo 

Areia média e 

grossa 
Fofa Alto Baixo Alto Alto 

Areia média e 

grossa 
Compacta Baixo Alto Médio Médio 

Areia fina Fofa Alto Baixo Médio Médio 

Areia fina Compacta Baixo Alto Baixo Baixo 

Argila Mole à media Alto Baixo Médio Médio 

Argila Rija a Dura Baixo Alto Baixo Baixo 

Silte Fofo Alto Baixo Médio Médio 

Silte Compacto Baixo Alto Baixo Baixo 

 

Interpretando a Tabela 2.2, pode-se concluir que para ancoragens executadas em areias 

fofas a utilização de um maior número de estágios de injeção da calda de cimento tem 

uma grande influência positiva sobre as características de resistência do solo, ao 
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contrário do que ocorre na argila com consistência rija a dura. Nos solos com alto grau 

de injetabilidade, os bulbos das ancoragens podem ser dimensionados com menores 

comprimentos, porém o sistema de injeção pode ser indicado com maior número de 

estágios de injeção ao contrário dos solos com baixo grau de injetabilidade. Segundo 

Porto (2015), cada sistema de injeção possui as suas peculiaridades, que muitas vezes 

ficam a cargo da experiência das empreiteiras.  

 

2.7. MÉTODO CONSTRUTIVO 

 

Os tirantes protendidos veem sendo empregados cada vez mais para o suporte de 

paredes de escavações, tanto na execução de prédios, tuneis ou galerias quanto em obras 

de estabilização de encostas, vias e taludes urbanos (resultantes do processo de 

ocupação irregular). Os sistemas utilizados para as ancoragens vão desde estruturas 

mais simples com apenas uma linha de tirantes até os casos mais complexos envolvendo 

várias linhas. 

 

Na prática, as cortinas com múltiplas linhas de ancoragem executadas em áreas de 

escavação obedecem ao método executivo denominado de “método descendente”. O 

método descendente consiste na execução das linhas de ancoragens por etapas, na qual a 

execução de uma dada linha só é iniciada após a linha de tirantes imediatamente acima 

estiver integralmente pronta. Além disso, dentro da própria linha, o atirantamento é 

executado em nichos alternados de modo que um nicho não executado funcione como 

suporte para aquele que vinha sendo trabalhado, evitando assim que o processo de 

escavação cause a descompressão do terreno pelo efeito da protensão dos tirantes 

reduzindo as deformações a valores mínimos (More, 2003).  

 

No caso de obras que envolvem aterros o processo de execução da cortina normalmente 

empregado é o ascendente, de forma que a medida que o aterro é erguido os tirantes são 

executados, desde que o trecho ancorado esteja enclausurado em terreno natural.  

 

A técnica de execução de estruturas de contenção e estabilização em tirantes 

protendidos segundo a NBR 5629:2006 pode ser resumida nas seguintes etapas:  
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1ª Etapa – Montagem: montagem dos elementos de tração no que se refere as 

especificações de projeto como número de fios, cordoalhas ou barras, comprimento do 

trecho livre e do bulbo de ancoragem, proteção contra corrosão e espaçadores. 

  

2ª Etapa – Perfuração: locação, perfuração do solo ou rocha, com a profundidade, 

diâmetro e inclinação de projeto, seja manual ou mecânica, com uso de fluido 

estabilizante (água, lama sintética ou ar pressurizado) ou revestimento dependendo das 

características do terreno; 

 

3ª Etapa – Instalação do tirante e preenchimento da perfuração com nata de cimento 

(bainha) e proteção com tubo plástico no trecho livre; 

 

4ª Etapa – Injeção da nata de cimento no bulbo realizada por gravidade ou pressão por 

meio de uma mangueira até o bico de injeção com perfurações laterais (obturador) após 

a cura parcial da bainha. A injeção pode ser realizada em apenas um estágio ou por 

múltiplos estágios; 

 

5ª Etapa – Ensaios, Protensão e Incorporação: a partir do momento que a nata de 

cimento atingiu a resistência de projeto são realizados os ensaios para verificação do 

desempenho das ancoragens. Após a aceitação nos ensaios, os tirantes são submetidos a 

protensão que alinhada ao travamento da placa de ancoragem (por confinamento) 

incorpora todos os esforços da estrutura da cortina ao tirante. 

 

6ª Etapa – Preparo da cabeça: é feita em tirantes definitivos com a concretagem do 

bloco de ancoragem, após a concretagem é injetada nata de cimento no bloco de 

ancoragem para preencher eventuais vazios. 

 

Antes mesmo do início dos trabalhos para este tipo de obra, de cunho de contenção e 

estabilização que envolve a perfuração e alteração das tensões “in situ” dos solos 

adjacentes a área de interseção, é sumariamente importante obter a autorização para a 

perfuração de terreno de terceiros, caso este for afetado, bem como localizar as 

possíveis interferências (tubulações, galerias, estacas, etc.) para que as mesmas não se 

transformem em obstáculos. A autorização para a perfuração de terrenos de terceiros e 
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as informações básicas da área é de responsabilidade do proprietário da obra e a mesma 

deve ser documentada e exigida pelo projetista. Da mesma forma, a locação da 

perfuração é outro item de suma importância e a mesma deve ser feita cuidadosamente, 

de modo que os tirantes sejam instalados na posição prevista em projeto. De maneira 

geral segue a descrição das principais etapas de execução: 

 

2.7.1. 1ª Etapa – Montagem 

 

Os serviços são iniciados pela montagem preliminar do tirante que é realizada 

normalmente no canteiro de obras (“in loco”) envolvendo seus principais componentes, 

tais como, espaçadores, emendas, tubos de injeção e elemento resistente a tração, seja 

ele a monobarra, ou cordoalha, ou ainda as barras múltiplas ou fios. 

 

No caso dos tirantes constituídos por monobarra a montagem é caracterizada pela 

seleção da barra, organização dos trechos de emendas, inserção dos espaçadores e dos 

tubos de injeção para estarem prontos para a hora do uso. O tubo de injeção é composto 

de válvulas tipo “manchete” na região do trecho ancorado. Os espaçadores e as 

manchetes normalmente são espaçados a cada 0,50 m no bulbo de ancoragem e a cada 

1,0 m no trecho livre. Já para o caso de tirantes de fios ou de cordoalhas a montagem é 

iniciada pelo corte dos fios, seguindo do posicionamento dos espaçadores e a aplicação 

da proteção contra a corrosão. Nos tirantes autoinjetáveis é aplicada a pintura 

anticorrosiva e em seguida é realizada a instalação do tricone (ponta de perfuração) no 

trecho inicial da primeira barra a ser introduzida, e a medida que evoluem a perfuração 

as demais barras são inseridas desde que a devida proteção contra corrosão já fora 

realizada (Figura 2.18). 

 

 

Figura 2.18 – Armação, acessórios e sistema de instalação dos tirantes 

autoinjetáveis (Incotep, 2016) 
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Segundo a NBR 5629:2006, a montagem dos tirantes deve ser feita de tal maneira que: 

se utilize bancada especial, coberta e devidamente protegida contra as intempéries; o 

seu comprimento seja tal que garanta a dimensão total indicada no projeto, incluindo-se 

o tamanho necessário para a operação da protensão; as emendas (luvas, soldas, etc.) são 

toleradas, desde que se garanta, por ensaios, que a resistência destas atenda às cargas de 

projeto; sejam providos de dispositivos que garantam o cobrimento mínimo 

especificado (espaçadores); e sejam providos de toda proteção anticorrosiva prevista 

para o tipo de tirante a ser executado, em seu trecho livre e ancorado. 

 

De acordo com Ferrari (1980, apud Porto, 2015), a proteção anticorrosiva constitui no 

uso combinado de pintura de aço com produtos especiais, resina epóxi, tintas 

betuminosas e envolvimento da ferragem por bainhas plásticas. Tanto o trecho livre 

quanto a cabeça dos tirantes também devem receber a proteção contra corrosão que no 

caso do trecho livre pode ser até com calda cimento no caso de ancoragem provisórias 

ou como primeira proteção de um sistema duplo de proteção. 

 

2.7.2. 2ª Etapa – Perfuração 

 

A locação dos furos onde serão instalados os tirantes precede o processo de perfuração e 

tem grande importância para com o funcionamento da estrutura projetada. A locação da 

perfuração deve ser realizada cuidadosamente, de modo que o tirante nela instalado 

tenha a posição prevista em projeto.   

 

O processo de perfuração de acordo com NBR 5629:2006, pode ser realizado por 

qualquer sistema de perfuração (equipamento mecanizado ou manual) desde que o furo 

resultante seja retilíneo, com diâmetro, inclinação e comprimento previstos, e desde que 

obedeça às tolerâncias de projeto e garanta a estabilidade do furo até que seja feita a 

injeção do material aglutinante.  

 

No caso das características geotécnicas do solo ofereça risco de desmoronamento do 

furo ou fechamento da seção em curto prazo, durante o processo de perfuração pode ser 

instalado um material de revestimento para o furo, como tubo metálico ou PVC, ou 
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ainda um fluído estabilizante. A NBR 5629:2006 determina que o fluído estabilizante 

pode ser utilizado, caso o executor garanta a capacidade de carga do tirante e desde que 

este não contenha produtos agressivos aos elementos componentes do tirante, nem 

produtos que interfiram na cura e/ou pega do aglutinante.  

 

A perfuração no trecho ancorado deve prosseguir de forma que não cause a abrasão, ou 

seja, a deterioração do terreno, que possa acarretar a perca da resistência do mesmo e 

em particular por encharcamento no caso de solos coesivos. Além disso, a perfuração 

não deve causar a perturbação das estruturas vizinhas e nem mesmo danificar as 

estruturas vizinhas. 

 

A norma ainda preconiza que deve ser verificado se o recobrimento de terra sob o 

trecho central da ancoragem do tirante é suficiente para ancoragem prevista, sendo 

recomendado um recobrimento mínimo de 5,0 m para garantir a distribuição de tensão 

no maciço. 

 

Geralmente, o equipamento mais utilizado para a perfuração de maciços rochosos e em 

solos para a inserção de tirantes em monobarras, fios ou em cordoalhas é a perfuratriz 

que tem como aliados para a limpeza dos furos pela a água ou lama ou ar comprimido 

no caso do equipamento de perfuração ser de martelo de fundo ou trado. A Figura 2.19 

ilustra o equipamento de perfuração a trado. 

 

 

Figura 2.19 – Exemplo de perfuratriz a trado e as hastes rotativas helicoidais 

(Carvalho, 2009) 
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 Já para o caso de tirantes autoinjetáveis, o processo de perfuração é diferenciado dos 

demais, uma vez que o equipamento (perfuratriz) que ao mesmo tempo introduz a haste 

no terreno e injeta o material aglutinante, em seguida, após perfuração de todo 

comprimento previsto, a perfuratriz é desmembrada da haste que dá origem ao tirante 

(Figura 2.20).  

 

Figura 2.20 – Perfuração de um tirante Auto-injetável (Joppert Jr, 2006) 

 

2.7.3. 3ª Etapa – Instalação dos Tirantes 

 

Esta etapa consiste no posicionamento do tirante no furo livre de detritos resultantes do 

processo de perfuração.  Porém, antes da instalação efetiva dos tirantes, os seguintes 

itens devem ser observados, tais como: a correta locação do tirante dentro da tolerância 

do projeto e sua identificação, diâmetro e inclinação do furo; a existência de 

revestimento (quando usado); o comprimento de perfuração atende, no mínimo, ao 

indicado no projeto; em nenhum caso, entretanto, o início do bulbo deve distar menos 

de 3 m da superfície do terreno de início de perfuração (NBR 5629:2006); existência de 

obstáculos durante a perfuração;  presença de nível freático não indicado em projeto; os 

comprimentos livres e do bulbo estão confirmados; a não existência de falhas na 

proteção anticorrosiva no tirante e nos locais de emendas, que devem ser inspecionados 

e corrigidos, caso necessário; e a comprovação  que os dispositivos de fixação da cabeça 

são correspondentes aos esforços atuantes e a inclinação do respectivo tirante em 

relação ao paramento de ancoragem. 
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Assim, após a limpeza do furo e a retirada dos detritos é realizado o preenchimento do 

furo por meio do tubo injetor com nata cimento, com relação de água cimento com 

cerca 0,50, até o extravasamento da calda na “boca” do furo. Ainda segundo a NBR 

5629:2006 o tirante pode ser instalado antes ou após o preenchimento do furo com calda 

de cimento ou aglutinante, porém, neste último caso, a introdução deve ser executada 

imediatamente após a colocação da calda ou aglutinante no furo. O preenchimento do 

furo por calda de cimento ou aglutinante pode ser realizado do fundo para a boca. 

 

A norma ainda recomenda que no caso de tirantes permanentes a instalação do tirante 

seja em furos protegidos com revestimento ao longo de todo o comprimento ou que 

sejam utilizados de espaçadores dotados de dispositivos para evitar o acúmulo de 

material durante a introdução do tirante no furo. No caso da utilização de revestimento, 

o mesmo só deverá ser retirado após o preenchimento do furo com calda de cimento e a 

introdução do tirante, ainda durante a injeção. 

 

No caso de ser necessária a execução de aterro após a execução dos tirantes, a 

compactação deve ser executada com os cuidados necessários para não prejudicar a 

integridade e a linearidade do trecho livre. Para tanto, pode-se prever uma proteção 

especial composta de tubo adicional de PVC ou similar. 

 

2.7.4. 4ª Etapa – Injeção 

 

Posteriormente a instalação do elemento de tração no furo é realizada a abertura do 

bulbo de ancoragem pela injeção de nata (calda) de cimento ou argamassa. O processo 

de injeção de calda de cimento tem aproximadamente 200 anos, um curto período 

quando comparado ao desenvolvimento da engenharia civil, que surgiu junto com os 

primórdios da civilização humana (Silva, 2009).  

 

No início da implantação da técnica de ancoragem em terrenos as injeções eram 

realizadas do fundo para a “boca” do furo pela ação da gravidade. Porém, com o 

aumento constante das exigências por parte dos projetistas para aplicação desta técnica 

em obras de estabilização com maiores dimensões e solicitações, surgiu o 



46 
 

aprimoramento da técnica com a utilização de pressões para injeção e a sua 

multiplicidade de estágios.  

 

O processo de injeção pode ser definido como um procedimento em que a calda de 

cimento é injetada no interior das cavidades, fissuras ou fendas existentes em formações 

de solos e rochas ou perfurações intencionalmente executadas, com a finalidade de 

aumentar a resistência e minorar a deformabilidade destas formações (Nonveiller, 

1989).  

 

Segundo Porto (2015), a injeção sob pressão provoca o adensamento do solo 

circundante e até uma proteção do mesmo, compensando assim, o alívio causado pela 

perfuração. Desta forma, os projetistas, pesquisadores e executores (engenheiros), 

acreditam em sua maioria que a pressão aplicada durante a injeção é a solução para 

obtenção de capacidade de carga elevadas e uniformidade do comportamento da 

estrutura ancorada. Porém, ao estudar várias publicações de Cambefort (1964), 

Nonveiller (1989), Souza (2001) e Porto (2015), entende-se que o aumento da 

capacidade de carga está relacionado ao tipo de solos e sua compacidade e/ou 

consistência, além da relação entre a viscosidade do fluido injetado e a condutividade 

hidráulica do solo. 

 

A injeção pode ser feita em uma, duas, ou mais fases, ficando a critério do executor, 

desde que garanta o preenchimento total do furo e a capacidade de carga do tirante. O 

processo de injeção é iniciado após a cura parcial da bainha por meio de um tubo de 

injeção que pode aplicar pressão apenas na boca do furo, ou seja, em fase única ou 

ainda ser composto por válvulas (manchete) que permitem a reinjeção por meio de tubo 

auxiliar que contenha válvulas especiais que permita o fluxo do aglutinante em uma ou 

mais fases. 

 

A injeção em fase única se dá pelo simples preenchimento do furo ou com aplicação de 

alguma pressão na boca do furo, esse sistema é usado em locais de solo com boa 

capacidade de suporte ou em rocha, onde a aplicação de pressão de injeção implica em 

pouco ou nenhum alargamento do bulbo (Yassuda e Dias, 1996). 
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Já a injeção em fases múltiplas é utilizada em situações onde é desejável maior 

aderência entre o bulbo e o material de suporte e consiste na aplicação por pressão da 

calda cimento em um ou mais estágios com a finalidade de provocar a entrada de nata 

nos poros e fissuras do solo ou rocha. Para este processo é necessário um sistema 

auxiliar instalado junto ao tirante para proceder com a injeção e trata-se de um tubo 

PVC de 32 a 40 mm (tubo de injeção) com válvulas “manchete” na região da 

extremidade que entra na parte interna do furo, cada válvula é espaçada com cerca 0,5 a 

2,0 m, confinadas pela calda de cimento semirrígida (bainha). Assim, quando se 

posiciona o obturador duplo em uma determinada válvula e injeta-se o fluido de calda 

de cimento sob pressão, a válvula flexível se abre e o fluido fissura a bainha, para 

depois se comunicar com o solo circundante (Silva, 2009). A Figura 2.21 apresenta o 

princípio de funcionamento deste sistema de injeção. 

 

 

Figura 2.21 – Representação do tubo de injeção com válvulas tipo manchette 

(Guimarães Filho, 1994, apud Silva, 2009) 

 

Segundo More (2003), as válvulas “manchete” são pequenos trechos perfurados do tubo 

recobertos por uma mangueira flexível, com o propósito de permitir a saída da calda 

durante a injeção (a válvula abre, isto é, a mangueira levanta) e evitar o retorno quanto 

esta cessar. Como a válvula “manchete” só permite o fluxo da calda em sentido único, 

sendo capaz de manter uma pressão residual na calda injetada já que esta é impedida de 

retornar para o interior do tubo, a formação do bulbo alargado acontece gradualmente 

(More, 2003). 
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O tubo de injeção ao final de cada fase deve ser lavado com água e após o tempo de 

pega da injeção anterior prossegue-se com a próxima fase de injeção. De acordo com 

Yassuda e Dias (1996), o intervalo entre uma injeção e outra costuma ser por volta de 

10h. 

 

Segundo Silva (2009), o processo de injeção exige especificações em relação à 

composição da suspensão injetada, a taxa de bombeamento e o controle de pressão, para 

satisfazer ao critério de saturação para um determinado intervalo de tempo, assim, o 

controle destes parâmetros implica no controle de qualidade da injeção. Normalmente, 

são aplicados de 1 a 1,5 sacos de cimento (50 kg) por válvula manchete a cada fase de 

injeção de acordo com o grau de injetabilidade do solo, o que resulta de 1 a 4 fases de 

injeção (Porto, 2015).  

 

Ainda segundo Porto (2015), de forma pratica, com a finalidade de evitar o 

superdimensionamento do bulbo de ancoragem, recomenda-se ensaiar um tirante 

injetado com uma única fase para a validação da capacidade de carga geotécnica, 

evitando assim, injeções demasiadas. De forma resumida a tabela 2.3 apresenta os tipos 

de injeção usualmente praticados no mercado. 

 

Tabela 2.3 – Caracteristicas dos principais tipos de injeção aplicados no mercado 

(Adaptado de Porto, 2015) 

Tipo de 

injeção 

Existência 

de Válvula 

de Reinjeção 

Características 

principais 
Eficiência Indicações 

Fase única Não 
Preenchimento simples 

do furo, apenas a bainha. 
Baixa 

Carga baixas (100 

kN a 200 kN) 

Reinjeção 

com uma fase 
Não 

Injeção da bainha 

acrescido de uma única 

fase de injeção na boca 

do tubo. 

Média 
Cargas médias 

(200 kN a 500 kN) 

Reinjeção 

múltipla 
Sim 

Caso em que a pressão 

de injeção na primeira 

fase não atinja a pressão 

adequada, repete-se o 

processo com novas 

fases até alcançar a 

capacidade de carga 

desejável em projeto. 

Alta 
Cargas acima de 

500 kN 
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A NBR 5629:2006 estabelece que no processo de injeção deve ser utilizada calda de 

cimento conforme a NBR 7681, com as seguintes dosagens em massa, referidas ao fator 

água/cimento em massa: 

a) 0,5, para a execução da bainha (injeção inicial de chumbamento para a fixação do 

tirante), sendo aceita outra dosagem, desde que comprovada por ensaios específicos de 

que sua resistência aos 28 dias supera 25 MPa; 

b) 0,5 a 0,7, para execução de reinjeção. 

 

2.7.5. 5ª Etapa – Ensaios e Protensão 

 

Segundo a NBR 5629:2006, os ensaios devem ser executados após um tempo mínimo 

de cura, coerente com as características do cimento injetado no bulbo e o ritmo de 

produção previsto de obra, a saber:  

a) para cimento Portland comum, cura de sete dias; 

b) para cimento ARI (alta resistência inicial), cura de três dias; 

c) para outros materiais ou cimentos com aditivos conforme recomendações dos 

fabricantes ou ensaios específicos, de acordo com as dosagens adotadas. 

  

A NBR 5629:2006 define os ensaios como procedimentos executados para verificação 

do desempenho de um tirante, classificados em básico, de qualificação, de recebimento 

e de fluência.  

 

De acordo com Porto (2015), a comissão de revisão da NBR 5629:2006 CE-02:152.10, 

está avaliando a possibilidade de unificar os ensaios de qualificação, fluência e básico, 

de tal forma que esse novo ensaio de “qualificação generalizado” seria definido como 

ensaio para verificação do desempenho de um determinado tipo de tirante, num 

determinado terreno. Pode ser com escavação posterior do bulbo para observação e/ou 

com medição da fluência, para avaliação da estabilização do tirante sob a ação de carga 

de longa duração (ABNT/CB-02, 2015, apud Porto, 2015). 

 

A NBR 5629:2006 estabelece que a medição da força de tração dos ensaios deve ter um 

valor inicial igual a Fo = 0,1 fyk S, onde fyk é a resistência característica à tração do 
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elemento resistente do tirante e S é a menor seção do elemento resistente à tração do 

tirante, ou seja, a carga inicial do ensaio (Fo) deve corresponder a 10% da força de 

escoamento do tirante, sendo que no caso de elemento com rosca, deve ser dada atenção 

especial a este aspecto. Além disso, os deslocamentos que ocorrem nas cargas menores 

ou iguais à carga inicial (Fo) não são medidos.  

 

Segundo Porto (2015), a comissão de revisão da NBR 5629:2006, CE-02:152.10, está 

avaliando a possibilidade de modificação a carga inicia do ensaio (Fo) para uma carga 

da ordem de 10% da carga máxima prevista no ensaio, não sendo necessário, portanto 

atingir 10% da força de escoamento do aço do tirante. A Tabela 2.4 resume os estágios 

de cargas a serem aplicadas nos ensaios de verificação do desempenho dos tirantes 

segundo a NBR 5629:2006. 

 

Tabela 2.4 – Cargas a serem aplicadas nos ensaios para verificação do desempenho 

dos tirantes 

Tipo  Caso Estágios de Carga Frequência 

Qualificação 

Permanente 

ou 

Provisório 

Fo=0,4; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; e 1,75 (Ft). 

Descarregar sempre a cada novo estágio até 

Fo e recarregar até um estágio superior. 

1% dos tirantes por obra, por 

terreno com no mínimo dois 

ensaios em cada 

empreendimento.  

Recebimento 

Permanente 

ou 

Provisório 

Tipo A:  Fo e 0,3; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 

e 1,75(Ft); 

Tipo B:  Fo e 0,3; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4 (Ft); 

Tipo C:  Fo e 0,3; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5(Ft); 

Tipo D:  Fo e 0,3; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2(Ft); 

Em todos os estágios deve ser realizado o 

descarregamento até Fo. 

Tirantes definitivos: Tipo 

A em pelo menos 10% dos 

tirantes e Tipo B nas restantes; 

Tirantes provisórios: Tipo 

C em pelo menos 10% dos 

tirantes da obra e do tipo 

D nos restantes. 

Fluência 

Permanente 

ou 

Provisório 

0,4; 0,75; 1,0; 1,25; 1,50 e 1,75(Ft) 

 

1% dos tirantes por obra, por 

terreno com no mínimo dois 

ensaios em cada 

empreendimento. 

*Ft = Carga de trabalho dos tirantes. 

 

Segue abaixo uma descrição sucinta do procedimento dos ensaios para tirantes 

determinados pela ABNT na NBR 5629:2006: 

 

a) Ensaio Básico 

 

Aquele executado somente para a verificação da adequação de um novo tipo de tirante 

injetado. De acordo com a NBR 5629:2006, este ensaio é realizado para verificar a 
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correta execução do tirante, principalmente a conformação do bulbo de ancoragem, a 

centralização do tirante no bulbo, a qualidade da injeção e a definição do comprimento 

livre do tirante, através de escavação deste após o ensaio de qualificação. Desta forma, 

verifica-se o comportamento do tirante sob a ação de carga por meio dos deslocamentos 

elástico e permanente, e da capacidade de carga (NBR 5629, 2006). 

 

Neste tipo de ensaio é possível identificar algumas patologias ou falhas ao exumar o 

bulbo do tirante. As Figura 2.22 apresentada por Carvalho (2009), ilustra algumas 

patologias que podem ser determinadas pelo ensaio, tais como: a descentralização no 

bulbo de ancoragem, descontinuidade da calda cimento, estrangulamento do bulbo e 

cobrimento do bulbo inferior ao especificado por norma.  

 

 

Figura 2.22 – Exemplos de resultados inaceitáveis: a) seções transversais; b) seções 

longitudinais. (Carvalho, 2009) 

 

b) Ensaio de Qualificação 

 

O ensaio de qualificação é utilizado para verificação ou adequação do desempenho de 

uma determinada ancoragem injetada em um dado terreno. Neste ensaio são verificados 
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a capacidade de carga do tirante e seus deslocamentos sob carga, calculando o seu 

comprimento livre e avaliando o atrito ao longo deste comprimento livre, a partir dos 

deslocamentos observados (NBR 5629:2006). O ensaio de qualificação deverá ser 

realizado em pelo menos 1% dos tirantes por obra, por tipo de terreno, com pelos menos 

2 tirantes por empreendimento.  

 

O ensaio de qualificação é executado em ciclos de carregamento e descarregamento, 

obedecendo à seguinte sistemática: inicia-se o ensaio a partir da carga inicial (Fo) e 

segue-se o carregamento até a carga do primeiro estágio (0,4 Ft), após o estágio procede 

o alívio até a carga Fo, posteriormente carrega-se novamente a partir do Fo até o estágio 

seguinte e retorna ao Fo, assim sucessivamente seguindo a ordem dos estágios 

apresentada na Tabela 2.4, finalizando com a carga máxima prevista. Após cada estágio 

de carregamento e descarregamento devem ser realizadas as medições de deslocamentos 

da cabeça, para obtenção dos deslocamentos permanentes. Segundo a NBR 5629:2006, 

a carga máxima do ensaio deve ser correspondente à carga de trabalho (Ft), multiplicada 

pelo fator de segurança adotado, e no máximo igual a 0,9 da carga de escoamento do 

tirante. 

 

A interpretação dos resultados deve ser feita por meio dos gráficos ilustrado na Figura 

2.23. De acordo com a NBR 5629:2006, os resultados do ensaio devem ser apresentados 

pelo gráfico das cargas pelo deslocamento totais, permanente e não plástico, (Figura 

2.23a) e o gráfico de carga por deslocamentos elásticos e permanentes (Figura 2.23b). 

 

a)  b)  

Figura 2.23 – Ensaio de qualificação: a) Cargas pelos deslocamentos totais; b) 

repartição em deslocamentos elásticos e permanentes (NBR 5629:2006) 
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No primeiro gráfico é possível obter o comportamento do tirante durante os ciclos de 

carregamento e descarregamento com a medição dos deslocamentos totais, permanente 

e o elástico. Já no segundo gráfico se obtém um maior número de informações com a 

mensuração do deslocamento elástico separado do deslocamento permanente. A 

aceitação e a rejeição do tirante são determinadas pelo traçado das retas (linha “a”, linha 

“b” e linha “c”).  

 

Segundo a norma, a linha “a” é o limite superior que corresponde ao deslocamento 

elástico da cabeça do tirante, considerando um comprimento livre (LL) mais metade do 

comprimento do bulbo (Lb), essa reta mostra o máximo alongamento teórico possível 

no tirante, ou seja, considera o maior comprimento e não leva em conta as perdas de 

carga. A linha “b” é a linha do limite inferior e corresponde ao deslocamento da cabeça 

de um tirante cujo comprimento livre (LL) é reduzido de 20%. 

 

Desta forma, a linha “b” representa a curva “deslocamento elástico x força” de um 

tirante com perdas de cargas relativas altas no trecho inicial do tirante. De acordo com 

Yassuda e Dias (1996) a redução de 20% do trecho é aplicável em função da tolerância 

de que até 20% do trecho livre possa ter alguma aderência com o terreno e não sendo 

está parcela efetivamente livre. 

 

A NBR 5629:2006 determina que será considerado como aceito o tirante que apresentar 

nos resultados do ensaio: a curva real dos deslocamentos elásticos entre a linha “a” e a 

linha “b” e cuja perda de carga por atrito seja menor ou igual a 15% da carga limite 

(igual a 0,9 da carga de escoamento do tirante). 

 

Yassuda e Dias (1996), complementam os dizeres normativos com algumas observações 

que devem ser aplicadas para a aceitação do tirante neste ensaio: não há nenhum critério 

indicado pela norma sobre a rejeição do tirante; o fator mais importante a ser avaliado é 

a carga máxima, caso a carga máxima no qual os deslocamentos se estabilizem seja 

inferior a carga de trabalho prevista o tirante ainda pode ser aproveitado a partir de uma 

revisão de projeto ou se fazer a execução de novos ensaios para atestar os resultados; o 

fato de haver perda por atrito no trecho livre maior que 15% da carga limite não implica 
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necessariamente que o tirante não tem a capacidade de carga suficiente, ou seja, 

significa apenas que o bulbo não foi testado plenamente, caso isso ocorra pode-se tentar 

o descolamento do trecho livre através de sucessivos carregamentos ou 

descarregamentos. 

 

c) Ensaio de Recebimento 

 

A NBR 5629:2006 define o ensaio de recebimento como ensaio executado para 

controlar a capacidade de carga e o comportamento de todos os tirantes de uma obra, ou 

seja, é o principal ensaio a ser executados nos tirantes para garantia da segurança da 

obra no que se refere à verificação da capacidade de carga do tirante projetado e seus 

deslocamentos, por isso deve ser realizado em todos os tirantes da obra. 

 

Esse ensaio é uma versão simplificada do ensaio de qualificação e por ser um ensaio de 

rotina que deve ser aplicado no canteiro de obras em todos os tirantes é mais prático e 

rápido que o anterior, porém mantém os mesmos princípios fundamentais. 

 

De acordo com a NBR 5629:2006, são previstos quatro tipos de carregamentos 

conforme a utilização (permanente ou provisório) e a sequência executiva. A 

metodologia do ensaio de recebimento permanece igual à do ensaio de qualificação, na 

qual o carregamento do ensaio deve partir da carga inicial (Fo), ir até a carga máxima 

prevista, retornar à carga inicial (Fo) e recarregar até a carga de trabalho (Ft) com 

medições de deslocamentos da cabeça, tanto nas fases de carga como na de descarga, 

para as cargas indicadas na Tabela 2.4. 

 

Para a aplicação das cargas relacionadas na Tabela 2.4, os tirantes devem ser 

caracterizados como permanentes ou provisórios e a partir desta distinção os ensaios 

devem ser distribuídos da seguinte forma:  para tirantes definitivos / permanentes deve-

se executar ensaios do tipo A em pelo menos 10% dos tirantes da obra e do tipo B nos 

restantes; e para tirantes provisórios deve-se executar ensaios do tipo C em pelo menos 

10% dos tirantes da obra e do tipo D nos restantes. 
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A interpretação dos resultados também deve ser feita por meio dos gráficos como 

ilustrados nas Figuras 2.24 a 2.27. De acordo com a norma resultados do ensaio devem 

ser apresentados pelo gráfico das cargas pelos deslocamentos totais, permanente e 

elástico, (Figura 2.24a, 2.25a, 2.26a, e 2.27a respectivamente, para os ensaios Tipo A, 

Tipo B, Tipo C e Tipo D) e pelo gráfico de carga pelos deslocamentos elásticos e 

permanentes (Figura 2.24b, 2.25b, 2.26b e 2.27b respectivamente, para os ensaios Tipo 

A, Tipo B, Tipo C e Tipo D). 

 

a) b)  

Figura 2.24 – Ensaio de recebimento tipo A: a) Cargas pelos deslocamentos totais; 

b) repartição em deslocamentos elásticos e permanentes (NBR 5629:2006) 

a) b)  

Figura 2.25 – Ensaio de recebimento tipo B : a) Cargas pelos deslocamentos totais; 

b) repartição em deslocamentos elásticos e permanentes (NBR 5629:2006) 
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a) b)  

 

Figura 2.26 – Ensaio de recebimento tipo C: a) Cargas pelos deslocamentos totais; 

b) repartição em deslocamentos elásticos e permanentes (NBR 5629:2006) 

 

a)  b)  

 

Figura 2.27 – Ensaio de recebimento tipo D: a) deslocamentos totais pelo tempo; b) 

deslocamentos elásticos e permanentes pelo tempo (NBR 5629:2006) 

 

A NBR 5629:2006 determina que será considerado como aceita a ancoragem quando: o 

deslocamento máximo da cabeça se situar entre a linha “a” e a linha “b” e os 

deslocamentos da cabeça se estabilizarem durante aplicação da carga máxima de ensaio 

prevista (em 5 mim, no caso de solos arenosos e 10 mim no caso de solos argilosos ou 

não arenosos).  

 

No caso da ancoragem não atender as recomendações normativas referente a carga 

máxima prevista para aceitação do mesmo, deve ser realizado a reavaliação junto ao 

projetista, as seguintes hipóteses: reavaliação do método executivo e/ou o comprimento 
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do bulbo, refazer os próximos cinco tirantes executados,  verificar a possibilidade de 

adotar a carga de trabalho inferior a projetada desde que está situação seja compatível 

com o fator de segurança exigido por norma com execução de ensaio de fluência neste 

tirante ou a execução de uma nova ancoragem no mesmo local ou nas proximidades 

com a verificação do projeto. 

 

d) Ensaio de Fluência 

 

O ensaio de fluência é utilizado para a avaliação da estabilização do tirante sob a ação 

de cargas de longa duração. A norma NBR 5629:2006 determina que o ensaio de 

fluência deve ser executado em 1% dos tirantes por obra, por tipo de terreno e por tipo 

de tirante, com um mínimo de dois ensaios por obra. 

 

 

Os ensaios devem ser executados com carga constante com os mesmos níveis de 

carregamento do ensaio de qualificação, podendo o ensaio de fluência ser executado 

junto com o ensaio de qualificação em um procedimento único. De acordo com Souza 

(2001), as ancoragens submetidas a cargas de trabalho em níveis muito inferior à carga 

de ruptura geotécnica, não há necessidade de se preocupar com o fenômeno da fluência.    

 

O ensaio consiste em medir deslocamentos da cabeça do tirante tracionado sob carga 

constante, no mínimo para os seguintes tempos, em cada estágio: 10 min, 20 min, 30 

min, 40 min, 50 min e 60 min e a partir de 60 minutos as medições podem ser 

consideradas suficientes e o estágio concluído caso a análise da fluência nos últimos 30 

minutos (desses 60 minutos) ocasione em deslocamentos inferiores a 5% do 

deslocamento total do ensaio (NBR 5629:2006). Caso contrário, deve-se prosseguir com 

medição em intervalos de 30 minutos e assim sucessivamente até atender a condição 

acima. 

 

A apresentação dos resultados do ensaio é por meio dos gráficos log (tempo) pelo 

deslocamento obtido em cada estágio, (Figura 2.28), a partir do qual são determinados 

os coeficientes de fluência obtidos graficamente por meio de uma reta interpolada pelos 

pontos medidos do gráfico anterior (Figura 2.29), e pelo gráfico carga por coeficiente de 
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fluência (Figura 2.30) de cada estágio que representa o comportamento do tirante com o 

acréscimo de carga. 

 

 

Figura 2.28 – Gráfico Log (tempo) pelo deslocamento do ensaio de fluência (NBR 

5629:2006).  

 

Figura 2.29 – Gráfico Log (tempo) pelo deslocamento com a linhas de interpolação 

dos pontos médios para determinar os coeficientes de fluência (NBR 5629:2006). 

 

 

Figura 2.30 – Gráfico Carga (F) pelo coeficiente de fluência (CF), (NBR 5629:2006). 
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Segundo a NBR5629:2006, os tirantes são aceitos com coeficiente de fluência obtidos 

no gráfico de carga (F) pelo coeficiente de fluência para uma carga 1,75 da carga de 

trabalho seja menor ou igual a:  

a) 1 mm para bulbos em terrenos arenosos; 

b) 2 mm para bulbos em terrenos argilosos ou não arenosos. 

 

Portanto, os ensaios de carga permitem avaliar e verificar se as exigências relativas às 

cargas impostas no projeto são respeitadas ou aplicáveis no caso de detecção de 

eventuais erros, introduzidos pelo projeto ou pela construção, evitando-se riscos 

potenciais e problemas os quais a solução seja onerosa. 

 

Desta forma, após a aceitação dos tirantes pelos ensaios, o mesmo é protendido em 

estágios até a carga de incorporação, quando então é realizado travamento e a 

incorporação do tirante na cortina. A finalidade de protensão é tracionar a ancoragem, 

colocando-a sob carga antes da aplicação dos esforços provenientes do maciço de solo 

com o objetivo de diminuir os deslocamentos da estrutura de contenção (More, 2003). 

 

A carga de incorporação, de acordo com a NBR 5629:2006, deve estar no intervalo de 

0,8 Ft  ≤  Fi  ≤  1,00 Ft, sendo “Ft” a carga de trabalho e “Fi” a chamada carga de 

incorporação. Além disso, a ancoragem não deve estar sujeita a cargas sem que a calda 

do bulbo de ancoragem tenha ganho a resistência necessária, o que normalmente requer 

pelo menos 7 dias de cura para cimento Portland comum ou 3 dias os alta resistência. 

 

Há diversos tipos de equipamentos disponíveis no mercado que permitem realizar os 

trabalhos associados à aplicação de cargas e de protensão em ancoragens, tais como: 

macacos hidráulicos ou eletrobomba de aplicação de pressão (Figura 2.31). Esses 

equipamentos têm características dependentes do tipo da armadura da ancoragem e das 

suas características mecânicas, da grandeza da carga a aplicar, das necessidades e 

condicionantes da obra. Segundo Carvalho (2009), o equipamento de protensão para 

ancoragens de barras, de cordões ou fios deve aplicar, simultaneamente, a tração a toda 

a armadura da ancoragem, como sendo uma única unidade. 
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d)  
Figura 2.31 – Exemplos de equipamentos para a aplicação de protensão: a) macaco 

hidráulico para barras; b) macaco para cordoalhas; c) macaco para fios; d) 

eletrobomba aplicação de pressão (Adaptado de Carvalho, 2009) 

  

2.7.6. 6ª Etapa – Preparo da Cabeça 

 

A cabeça da ancoragem permite a ligação entre a armadura e o paramento apresentando 

as características e a capacidade para se ajustar as deformações previstas em obra e 

durante a sua vida útil. A cabeça como parte da estrutura deve possuir o comportamento 

estrutural compatível com o nível de carga instalado e ensaiados, com a capacidade de 

carga do tirante e ainda com o método de aplicação da protensão. 

 

A principal função da cabeça do tirante é distribuir a tensão proveniente da armadura da 

ancoragem em conformidade com o projeto. A cabeça do tirante é a parte mais 

vulnerável de toda a contenção em relação a ação das intempéries, assim sendo, deve-se 

garantir que haja uma proteção para ela, pois um comportamento inadequado pode 

comprometer o comportamento de toda a estrutura de suporte.  

 

Desta forma, após a protensão e a incorporação da ancoragem com a inserção das placas 

de distribuição são instalados os acessórios como porcas ou cunhas é feito a limpeza das 

partes metálicas e a aplicação de tinta anticorrosiva. Geralmente, complementando o 

sistema de proteção da cabeça prossegue-se com a execução de uma capa de argamassa 

resistente (com traço forte de cimento e areia) ou uma “caixa” de concreto garantindo 

um recobrimento mínimo de 2 cm para todas as partes metálicas. 
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CAPÍTULO 3 

 
MODOS DE RUPTURA E CRITÉRIOS PARA PROJETO DE CORTINAS 

ATIRANTADAS 
 

3.1. INTRODUÇÃO 

 

O projeto de uma cortina atirantada está associado à uma necessidade de criar uma 

estrutura ancorada em que a massa de solo interna seja estável de acordo com o nível de 

serviço em que ela será aplicada.  O dimensionamento dessas obras parte do 

pressuposto, na maioria dos casos, que os diversos modos de ruptura possíveis estão 

resguardados por um determinado fator de segurança para situações correspondentes ao 

equilíbrio limite. Em particular, o dimensionamento de obras com estruturas ancoradas 

também considera os riscos associados a ruptura das próprias armaduras ou ancoragens.  

 

Deste modo, na maioria dos casos estabelece restrições de deslocamentos, dos solos e 

da estrutura, face às limitações referentes as solicitações a que se pode submeter a 

estrutura durante a execução da obra e sua vida útil. 

 

Existem várias causas que podem mobilizar mecanismos de ruptura das estruturas 

ancoradas, que geralmente podem estar relacionados a ação de cargas estáticas 

excessivas sobre as ancoragens, tais como: cargas aplicadas na ancoragem durante 

ensaios e a protensão acima da carga de trabalho; esforços adicionais causados pela 

sequência construtiva da obra; sobrecargas construtivas, como aterros, ação de 

equipamento de obra, anexos de edificações; solicitações adicionais geradas com a 

construção de estruturas adjacentes; entre outros (Carvalho, 2009). 

 

Desta forma, o projeto de uma cortina atirantada deve levar em consideração todas as 

situações susceptíveis de ocorrer a ruptura em sua vida útil, incluindo os efeitos 

construtivos (sequência construtiva) e considerando as várias grandezas como a rigidez 

do terreno, do bulbo de ancoragem e dos elementos estruturais, inclinação dos tirantes, 

bem como o mecanismo de transferência da carga suportada pela ancoragem para o 

maciço.  
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O mecanismo de transferência de carga da ancoragem para o maciço ocorre por meio 

das interações na interface bulbo-solo. Como mencionando anteriormente, esse 

mecanismo governa o comportamento da ancoragem e é consideravelmente complexo, 

uma vez que envolve tanto a resistência por atrito lateral bulbo-solo quanto a resistência 

frontal do bulbo, que na maioria dos casos é desconsiderada (Figura 3.1). A interação 

entre o bulbo e o solo gera um acréscimo das tensões normais efetivas do solo e, assim, 

ocasiona o aumento da resistência ao cisalhamento e do fator de segurança contra a 

ruptura. 

 

 

Figura 3.1 – Representação mecânica da transferência de carga bulbo-maciço 

geotécnico (Adaptado de Souza, 2001) 

 

3.2. ESTABILIDADE E MECANISMOS DE RUPTURA DE CORTINAS 

ATIRANTADAS EM SOLO 

 

A segurança de uma obra está relacionada com o nível de informações obtidas para a 

realização do projeto. A precisão das características do solo e dos elementos de 

ancoragem, além dos condicionantes da obra como o nível do lençol freático, 

sobrecargas de aterro ou estrutura vizinhas, tipo de estrutura (temporária ou 

permanente), será determinante no resultado seguro. O nível de segurança da massa 

atirantada deve ser estipulado por meio de estudos de estabilidade interna e externa.  

 

Para a análise da estabilidade de taludes escavados ou encostas com a introdução de 

inclusões ativas (tirantes), podem ser escolhidos vários métodos de análise por 

equilíbrio limite que calculam o fator de segurança de uma superfície potencial de 

ruptura, como exemplo, os métodos de Bishop Simplificado, Sarma ou Janbu, 
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Morgentern & Price e Fellenius, ou métodos baseados no comportamento tensão-

deformação do maciço ancorado, muitas vezes utilizado em programas de modelagem 

numérica com o emprego de elementos finitos. O método adotado para os estudos de 

estabilidade poderá auxiliar na escolha de projetos mais seguros e econômicos. 

 

No dimensionamento de uma cortina atirantada deve-se contemplar, sobretudo, dois 

aspectos importes, a saber: a verificação de sua estabilidade global externa e interna e a 

verificação do dimensionamento das partes concluintes como a fundação, paramento de 

face, armação do tirante e sua ancoragem.  

 

A verificação da estabilidade global externa consiste na avaliação do plano de ruptura 

do talude / terreno e a verificação da estabilidade global interna é realizada por meio da 

verificação da ruptura da cunha sobre o centro das ancoragens e estabilidade do fundo 

da escavação quando for o caso (Figura 3.2).  

 

A NBR 5629:2006 determina que para a verificação da estabilidade global, o centro das 

ancoragens em solo deve ser colocado sobre ou além da superfície de deslizamento, 

determinada por um processo consagrado em mecânica dos solos, que ofereça o fator de 

segurança (FS) pelo menos igual a 1,50, sem levar em conta as forças de protensão por 

elas introduzidas no maciço e com a introdução das forças dos tirantes, nenhuma 

superfície de escorregamento pode apresentar um fator de segurança menor que 1,5. 

 

a)  b)  

Figura 3.2 – Tipos de ruptura de uma cortina ancorada em solo por perda da 

estabilidade global: a) ruptura por escorregamento (em cunha); b) ruptura por rotação 

do terreno (generalizada). (Adaptado de Carvalho, 2009). 
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A verificação das partes constituintes é realizada para os dois elementos principais: o 

paramento, que é a cortina propriamente e o tirante. O paramento geralmente é 

dimensionado como uma laje lisa ou como vigas suportadas pelos tirantes aliado a uma 

fundação que auxilia no combate aos esforços de empuxo, mas que tem como função 

principal transmitir o peso próprio da cortina ao solo. O paramento de face e fundação 

são dimensionados após a definição da concepção da contenção em função das 

solicitações a que estas partes serão impostas, tais como, empuxos, sobrecargas e 

protensão dos tirantes, entre outros. 

 

O tirante é dimensionado conforme o tipo de armação escolhida (fio, monobarras, 

cordoalhas ou autoinjetável), o maciço a ser estabilizado e o método executivo, uma vez 

que a capacidade de carga do tirante é regulada pelo mecanismo de transmissão dos 

esforços do trecho de ancoragem para o maciço sem atingir o limite de resistência do 

solo ao cisalhamento na interface entre o bulbo e o solo.  

 

Existem vários métodos e propostas para o cálculo da ancoragem, que serão 

apresentados a seguir. Desta forma, para atender a estabilidade quanto as partes 

constituístes, armação e tirantes, é realizada a verificação do dimensionamento dos 

tirantes para que suportem os esforços de tração, aos quais serão submetidos e para que 

não ocorra a ruptura da armadura ou da cabeça da ancoragem por ter excedida a 

resistência dos respectivos materiais ou a ruptura da ancoragem na interface armadura-

calda-terreno. A resistência do tirante deve ser verificada, ainda na etapa de projeto, de 

acordo com os critérios que possam ocasionar a rupturas dos mesmos.  

 

Um importante fator ao se analisar a estabilidade das partes constituintes e interna do 

maciço é a orientação da direção dos tirantes em seu interior para determinar quais os 

esforços (tração, cisalhamento ou flexão) estão atuando e influenciando a estabilidade 

da estrutura. Carvalho (2009) e More (2003) fazem uma listagem dos modos de ruptura 

de uma estrutura ancorada e as principais verificações que devem ser consideradas no 

desenvolvimento dos projetos. São elas: a) ruptura da armação do tirante; b) ruptura do 

bulbo na interface calda-terreno ou insuficiência de ancoragem do bulbo; c) ruptura do 

bulbo na interface calda-armadura; d) ruptura da cortina por flexão (baixa rigidez 

flexural); e) ruptura da cortina por empuxo passivo insuficiente; f) ruptura por rotação 
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da cortina (antes da execução da ancoragem); g) ruptura por resistência insuficiente da 

fundação (recalque na fundação); h) ruptura por rotação (ou tombamento). A forma 

esquemática dos modos de ruptura que podem ocorrer em uma estrutura estabilizada em 

cortina atirantada está representada na Figura 3.3. 

 

a)  b) c)  

d)  e)  

f)  g) h)  

Figura 3.3 – Tipos de ruptura de uma cortina ancorada em solo: a) ruptura do tirante; b) 

ruptura do bulbo na interface calda-terreno; c) ruptura do bulbo na interface calda-

armadura; d) ruptura da cortina por flexão; e) ruptura da cortina por empuxo passivo 

insuficiente; f) ruptura por rotação da cortina; g) ruptura por resistência insuficiente da 

fundação; h) ruptura por rotação. (Adaptado de Carvalho, 2009) 

 

3.3. CRITÉRIOS DE PROJETOS DE CORTINAS ATIRANTADAS  

 

Ao analisar a literatura, como publicações de Littlejohn, (1972), Ostermayer (1974), 

Hobst & Zajíc (1983), Pinelo (1980), Matos Fernandes (1990), FHWA-IF-99-015 

(1999), More (2003), NBR 5629:2006, Carvalho (2009), Fiamoncini (2009), Mendes 

(2010), Porto (2015), verifica-se que podem ser encontradas várias orientações à cerca 
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de critério a serem aplicados para o pré-dimensionamento de cortinas atirantadas, como 

discretizado a seguir: 

 

a) Ângulo de inclinação do tirante com a horizontal (α):  

 

A inclinação dos tirantes com a horizontal (α), usualmente empregada varia entre 10° a 

30º por questões executivas durante o processo de injeção da calda cimento nos furos 

das ancoragens, sem que haja um padrão a ser seguido. A inclinação ideal seria então a 

própria horizontal uma vez que a componente horizontal da tração na ancoragem é a 

componente eficaz para a protensão. Porém, como já mencionado, para a introdução da 

calda de cimento tornam inconvenientes valores inferiores à 10º.  

 

Outro fato importante a ser observado para a determinação da inclinação ideal a ser 

adotada é a existência de obstáculos, tais como fundações de obras vizinhas, dutos 

enterrados ou até mesmo a localização mais profunda do solo de ancoragem dos tirantes 

no maciço a ser estabilizado. Nestes casos, a inclinação adotada pode ser 

substancialmente superior, podendo atingir valores entre 20º a 45º (Matos Fernandes, 

1990, apud More, 2003). 

 

Portanto, tem-se: 

 α ≥ 10º (para evitar que durante o processo executivo a calda de cimento retorne 

pelo furo sem atingir os níveis mais profundos); 

 20 ≥ α ≤ 30º (inclinações usualmente empregadas, na qual a componente horizontal 

dos esforços transmitidos pelo tirante ao maciço seja mais efetiva que a vertical); 

 30 ≥ α ≤ 45º (empregado quando há necessidade de desvio de obstáculos ou para 

garantir a ancoragem no terreno resistente, evitando que comprimento do trecho 

livre seja excessivo). 

 

b) Comprimento do trecho livre (Ll) e o comprimento do trecho ancorado (Lb); 

 

As ancoragens aplicam sobre a estrutura de suporte as forças necessárias para garantir a 

estabilização da obra, e essas forças, por sua vez, transmitem-se ao terreno de 

ancoragem a uma distância que se considere aceitável e que se deve localizar para além 
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da zona ativa, como representado na Figura 3.4 (Carvalho, 2009). Esta distância, 

geralmente, impõe o comprimento livre mínimo das ancoragens. Assim como, o 

comprimento necessário para transmitir as forças ao terreno sem atingir a sua 

capacidade limite de ancoragem, determina o comprimento do trecho ancorado ou 

comprimento do bulbo de ancoragem. 

 

 

Figura 3.4 – Contribuição das ancoragens na estabilidade de uma obra ancorada 

(Adaptada de FHWA-IF-99-015, 1999) 

 

Desta forma, existem várias publicações entre elas, Litlejohn (1972), Ostermayer 

(1974), apud More (2003), FHWA-IF-99-015 (1999) e a norma NBR 5629:2006 que 

definem alguns requisitos quanto ao comprimento total da ancoragem, incluindo o 

trecho livre e o trecho ancorado, tais como: 

 

 Os bulbos de ancoragens devem estar situados fora da cunha de empuxo ativo do 

solo suportado pela cortina ancorada a cerca de 1,5 m ou 0,15H (o maior deles, 

sendo H a altura total do paramento) dessa cunha de empuxo ativo; 

 Em nenhum caso o início do bulbo deve distar menos de 3,0 m da superfície do 

terreno de início de perfuração (NBR 5629:2006), ou seja, comprimentos de bulbo 

inferiores a 3,0 m não são aconselháveis, sendo o valor final dependente da 

capacidade de carga desejável na ancoragem; 

 O comprimento livre não deve ser inferior a 5,0 m, de modo que as tensões 

transmitidas ao solo através do bulbo de ancoragem não ocasionem significativos 

aumentos da pressão de contato sobre a cortina. A Figura 3.5 ilustra estas 

indicações. 
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 Comprimento do trecho ancorado (Lb) deve ser verificado de acordo com a 

capacidade de carga necessária para estabilizar o maciço, de maneira que a 

superfície de ruptura global passe sobre o centro do trecho ancorado ou além da 

superfície que ofereça o fator de segurança mínimo recomendado pela norma. 

 

c) Distância entre tirantes ou espaçamento vertical (Sv) e horizontal (Sh):  

 

A FHWA-IF-99-015 (1999), sugere que o espaçamento mínimo entre bulbos de 

ancoragens deve ser da ordem de 1,50 m com a finalidade de minimizar a interferência 

entre ancoragens, ocasionando eventuais reduções da capacidade de carga do grupo de 

ancoragens.  

 

Já o Manual de Engenharia da Fundação Canadense (CFEM, 2006) atesta que o 

espaçamento entre as ancoragens deve ser maior ou igual a 3,5De (De é o diâmetro 

médio do trecho ancorado) e Pinelo (1980), por meio de seus estudos utilizando o 

método dos elementos finitos, recomendou utilizar os espaçamentos mínimos maior que 

6De desde que seja maior que 1,0 m, como indicado na Figura 3.6. A NBR 5629:2006 

não apresenta a indicação de distância ou espaçamento mínimo entre tirantes. 

 

d) Cobrimento mínimo ou profundidade de embutimento do tirante (h’):  

 

O cobrimento de solo acima da ancoragem evita que não haja fuga da calda cimento na 

superfície e garante uma maior tensão de confinamento sobre a região da ancoragem. 

Segundo Carvalho (2009), o aumento da profundidade, isto é, da tensão de 

confinamento provoca uma maior mobilização da resistência na zona de ancoragem, 

tornando a estrutura mais estável.  

 

A localização do trecho ancorado no maciço dentro da zona passiva permite que toda a 

resistência desta região seja mobilizada e não provoque a ruptura parcial da ancoragem 

por arrancamento. A FHWA-IF-99-015 (1999) considera que não ocorre a ruptura 

parcial do terreno em ancoragens construídas a profundidades superiores a 4,5 m. 
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Por outro lado, a COPAS (1989) e a NBR 5629:2006, recomenda que o recobrimento de 

terra mínimo sobre o trecho de ancoragem é de cerca de 5,0 m sobre o centro do trecho 

de ancoragem. More (2003) complementa que no caso de existência de fundações de 

edifícios o comprimento mínimo abaixo do obstáculo deve ser de 3,0 m. Estas 

recomendações são baseadas nos efeitos na superfície do terreno ou nos elementos de 

fundação das elevadas pressões de injeção para formação dos bulbos de ancoragem 

(More, 2003). 

 

 

Figura 3.5 – Critérios de projeto para dimensionamento de cortinas ancoradas 

(Fernandes, 1983 apud Mendes, 2010) 

 

 

Figura 3.6 – Espaçamentos entre ancoragens (Pinelo, 1980, apud More, 2003) 

 

3.4. CAPACIDADE DE CARGA DOS TIRANTES EM SOLOS 
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O mecanismo de transferência de carga à armadura e da armadura ao bulbo e ainda do 

bulbo ao solo (carga-armadura-bulbo-solo), tem sido alvo de inúmeras discussões 

técnicas nos últimos anos, principalmente em relação a capacidade de carga da 

ancoragem que é função da resistência lateral mobilizada na interface bulbo-solo (qs).  

 

A discussão envolve a magnitude da dependência da mobilização da resistência lateral 

com os deslocamentos relativos entre o trecho ancorado e o terreno. Segundo Porto 

(2015), é consenso entre engenheiros e pesquisadores, no entanto, que o comportamento 

carga-deslocamento de uma ancoragem está diretamente relacionado com a tensão 

tangencial mobilizada e o deslocamento do trecho ancorado do tirante. 

 

A resistência por atrito lateral bulbo-solo (qs), ou resistência ao cisalhamento ou ainda 

resistência lateral mobilizada, é um parâmetro fundamental no desempenho da 

capacidade de carga da ancoragem, pois é por meio desta que a interação que os 

esforços são transferidos do trecho ancorado para o solo. O valor da tensão tangencial 

gerada durante a movimentação das ancoragens varia de acordo com o atrito 

mobilizado, de forma que quanto maior o atrito entre o solo e a ancoragem, melhor será 

o desempenho do bulbo e por consequência maior a tensão tangencial. Porém, o 

aumento da tensão tangencial tem um limite que determina a capacidade de carga da 

ancoragem e varia conforme as solicitações. 

 

Além dos deslocamentos relativos entre o bulbo-solo e do atrito lateral mobilizado, 

existem outros fatores que influenciam o mecanismo de transferência de carga entre o 

bulbo e o solo, tais como: a tensão de confinamento atuante no bulbo, comprimento do 

trecho ancorado, tipo de solo, bem como sua compacidade ou consistência, tensão de 

protensão ou carga aplicada e, o método executivo a ser empregado (reinjeção, diâmetro 

de abertura do furo e tempo em que fica aberto, qualidade de execução, entre outros). 

 

Desta forma, em virtude das variáveis e pela falta de consenso entre pesquisadores, 

Souza (2001) sugere verificar os determinantes do comportamento da tensão tangencial 

do bulbo-solo pela realização de ensaios, com ancoragens instrumentadas, ou na falta 

destes, indica-se a utilização de dados e formulações presentes na literatura sobre esse 
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tema atentado para os casos em que as variáveis empregadas são similares ao modelo 

estudado. 

 

Portanto, o mecanismo que governa a capacidade de carga é complexo por envolver 

muitas variáveis e assim a melhor estimativa da capacidade de carga de ancoragens em 

solo é pela realização de ensaios prévios na ancoragem empregando a mesma tipologia 

a ser executada na obra.  

 

Visto não ser possível a utilização de ensaios, existem vários métodos para 

determinação da capacidade de carga de ancoragens em solo que consideram que a 

resistência da ancoragem deve-se exclusivamente à resistência ao cisalhamento 

desenvolvida na interface solo-bulbo, sem consideração dos efeitos do processo 

construtivo, e incluindo a influência do procedimento de injeção de modo apenas 

qualitativo (More, 2003).  

 

A seguir são apresentados os principais métodos utilizados para a previsão de 

capacidade de carga limite em ancoragens. 

 

3.4.1.  Método de Ostermayer (1974) 

 

O método de Ostermayer (1974) consiste na determinação da capacidade de carga limite 

(TL) por meio de correlação com comprimento do trecho ancorado ou bulbo (Lb) 

representados em ábacos. Ostermayer (1974) propôs esta correlação com base na 

análise dos resultados de aproximadamente 300 ensaios básicos realizados na 

Alemanha, em solos argilosos e arenosos em ancoragens com diâmetro de perfuração 

entre 10 cm e 20 cm e sempre com cobertura de solo superior a 4 m. 

 

As correlações sugeridas por Ostermayer (1974), para o caso de solos granulares, não 

especifica o procedimento de injeção da nata de cimento (grout), tão pouco a magnitude 

da pressão de injeção, ou seja, os fatores executivos não foram englobados no estudo. A 

Figura 3.7 ilustra os ábacos (TL x Lb) para solos granulares sugeridos por Ostermayer 

(1974). 
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Figura 3.7 – Capacidade de carga de ancoragens executadas em solos granulares 

(Ostermayer, 1974 apud Porto, 2015) 

 

Para solos coesivos (siltes e argilas medianamente plásticos, argilas altamente plásticas) 

Ostermayer (1974) fez um estudo criterioso da variação com o comprimento do bulbo 

(Lb) da resistência ao cisalhamento (qs) na interface solo-bulbo para ancoragens 

executadas com e sem reinjeção como apresentado na Figura 3.8. Neste estudo também 

foram adotadas ancoragens com diâmetro variando entre 10 cm e 20 cm e altura de solo 

confinante superior a 4,0 m.  

 

Nos ábacos apresentados na Figura 3.8, a variação da resistência ao cisalhamento (qs) na 

interface solo-bulbo é apresentada em função da pressão de reinjeção, com caldas de 

cimento preparadas na proporção água / cimento = 0,4 (More, 2003). 
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Figura 3.8 – Resistência ao cisalhamento por unidade de comprimento de ancoragens 

executadas em solos argilosos (Ostermayer, 1974 apud Porto, 2015) 

 

Os gráficos ilustrados na Figura 3.8 demostram que a resistência ao cisalhamento (qs) na 

interface solo-bulbo, por unidade de comprimento, cresce com o valor da pressão de 

reinjeção e diminui com o aumento do comprimento do bulbo.  

 

Na prática, em estudos preliminares, adota-se valores constantes da resistência ao 

cisalhamento por unidade de comprimento, independentemente do comprimento do 

bulbo, porém como relatado por Porto (2015) nos modelos já estudados há uma 

tendência de comportamento de resistência de pico da tensão cisalhante ou tangencial 

na interface bulbo-solo.  

 

Ostermayer (1974), estuda também a influência da pressão de injeção da calda de 

cimento na resistência ao cisalhamento (qs) em kPa, como apresentado na Figura 3.9. O 

estudo foi idealizado para ancoragens executadas em solos coesivos (argila de média a 

alta plasticidade) com sistema de perfuração com revestimento com furo seco, sem 

revestimento com furo seco e com lavagem. 
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Figura 3.9 – Influência da pressão de injeção na resistência ao cisalhamento em solos 

coesivos (Ostermayer, 1974 apud More, 2003) 

 

3.4.2. Método de Bustamante & Doix (1985) 

 

O método de Bustamante e Doix (1985) apresenta uma formulação analítica 

fundamentada em fatores que influenciam a capacidade de carga limite das ancoragens, 

tais como: a técnica de injeção, a pressão de injeção e o volume de calda cimento 

injetada. Bustamante e Doix (1985) desenvolveram este método com base em 120 

provas de carga executadas na França em cerca de 34 locais diferentes pelos 

Laboratoires de Ponts et Chaussées (Porto, 2015). A capacidade de carga limite da 

ancoragem (TL) pode ser determinada pelas seguintes Equações 3.1 e 3.2: 

 

sbeL qLD                                                    (3.1) 

 

Pe DD                                                            (3.2) 

Onde: 

ΤL é a capacidade de carga do trecho ancorado (kN); 

De é o diâmetro médio do trecho ancorado (m); 

Lb é o comprimento do trecho ancorado ou bulbo (m); 

qs resistência ao cisalhamento na interface bulbo-solo (kN/m²); 

Dp é o diâmetro perfurado do trecho ancorado; 
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β é o coeficiente de majoração do diâmetro do bulbo devido à injeção. 

 

Para a determinação do diâmetro médio do trecho ancorado (De), os autores do método 

elaboraram uma tabela com os valores de coeficiente de majoração (β) para diversos 

tipos de solo considerando as duas técnicas de injeção, sendo elas, com reinjeção ou 

injeção em estágios múltiplos (IER) e sem reinjeção considerando apenas a injeção em 

estágio único (IEU), como ilustrado na Tabela 3.1.  

 

Tabela 3.1 – Coeficiente de majoração (β) do diâmetro do bulbo devido à injeção 

(Adaptado de Bustamante e Doix, 1985) 

Tipo de solo 
Coeficiente β 

Com reinjeção Sem reinjeção 

Cascalho 1,8 1,3 – 1,4 

Cascalho arenoso 1,6 – 1,8 1,2 – 1,4 

Areia com cascalho 1,5 – 1,6 1,2 – 1,3 

Areia grossa 1,4 – 1,5 1,1 – 1,2 

Areia média 1,4 – 1,5 1,1 – 1,2 

Areia fina 1,4 – 1,5 1,1 – 1,2 

Areia siltosa 1,4 – 1,5 1,1 – 1,2 

Silte 1,4 – 1,6 1,1 – 1,2 

Argila 1,8 – 2,0 1,2 

 

Os valores da Tabela 3.1 são aplicáveis caso o volume injetado de nata cimento for no 

mínimo 1,5 vezes o volume perfurado. Verifica-se, portanto, que os maiores valores do 

coeficiente ocorrem para ancoragens com a utilização de reinjeção. 

 

Ábacos de correlações empíricas para estimativa do coeficiente qs, para ancoragens com 

reinjeção (IER) e sem reinjeção (IEU), para materiais granulares, coesivos e rochas 

fragmentadas são apresentados respectivamente, nas Figuras 3.10a, 3.10b e 3.10c. No 

eixo das abscissas, P1 refere-se à pressão limite do ensaio pressiométrico e N ao número 

de golpes do ensaio SPT.  
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a)  

b)  

c)  

Figura 3.10 – Relação entre a resistência ao cisalhamento (qs) e a pressão de injeção: a) 

para solos granulares; b) solos coesivos; c) rocha alterada e fragmentada (Adaptado de 

Bustamante e Doix, 1985, apud Porto, 2015) 
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Segundo Souza (2001), o método proposto por Ostermayer (1974) assim como os 

resultados do Bustamante e Doix (1985) apresentam dispersão considerável. 

 

3.4.3. Método de Costa Nunes (1987) 

 
O método de Costa Nunes (1987) trata-se de uma formulação analítica análogo ao 

método de Bustamante e Doix (1985), porém com a importante diferença na 

determinação da resistência ao cisalhamento (qs) na interface bulbo-solo. A capacidade 

de carga limite da ancoragem é dada pela seguinte Equação 3.3: 

 

slbdeL qnLnD                                                    (3.3) 

 

ΤL é a capacidade de carga do trecho ancorado (kN); 

De é o diâmetro médio do trecho ancorado (m); 

nd é o coeficiente de aumento do diâmetro pela pressão de injeção; 

Lb  é o comprimento do trecho ancorado ou bulbo (m); 

nl é o coeficiente de redução do comprimento do bulbo devido à pressão não 

uniforme sobre o mesmo. Deve-se considerar nl = 1 para comprimentos até 8,0 

m. 

qs resistência ao cisalhamento na interface bulbo-solo (kN/m²). 

 

Para quantificação da resistência ao cisalhamento (qs) na interface solo-bulbo no 

método de Costa Nunes (1987), o autor considerou o critério de ruptura de Mohr-

Coulomb, admitindo uma pressão residual de injeção (ζ’r) no centro do bulbo, estimada 

em 50% da pressão de injeção aplicada. 

 

   tgcq rs  ''
                                            (3.4.a) 

 

    tgnhcq rhs  '
                                    (3.4.b) 

 

c é a aderência entre calda e o solo, mediante a irregularidade do bulbo pode-se 

utilizar c igual ao intercepto de coesão real do solo (kPa); 

ζ’  é a tensão vertical efetiva no ponto médio do bulbo (kPa); 
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ζ’r é a pressão residual efetiva no ponto do trecho ancorado (estimada  pelo autor 

em cerca de 50% da pressão de injeção) (kPa); 

γ é o peso especifico do solo na profundidade do centro do bulbo (kN/m³); 

h é a profundidade em relação a superfície do terreno ao centro do bulbo (m); 

nh é o fator de redução da profundidade quando esta for superior a 9,0 m, nh = 1; 

ϕ é o ângulo de atrito do solo (º). 

 

Costa Nunes (1987) define ainda o fator de protensão do terreno (np) pela Equação 3.5: 

 

h

rh

p
nh

nh
n








 '

                                                  (3.5) 

 

O fator de protensão do terreno (np) representa o acréscimo de tensão confiante natural 

ocasionada pela pressão de injeção que pode variar entre 5 e 10 (Porto, 2015). Segundo 

Costa Nunes (1987) na maioria dos casos pode-se considerar nh = nl = np = 1. 

 

3.4.4. Método de Souza (2001) 

 

O método apresentado por Souza (2001) trata-se de uma formulação analítica 

simplificada que estima a capacidade de carga limite (ΤL) de ancoragens reinjetáveis e 

protendidas com diâmetro de furo variando de 10,2 cm a 14 cm e com uma variação do 

resultado da ordem de 25%. Desta forma, a capacidade de carga limite da ancoragem é 

dada pelas Equações 3.6, 3.7 e 3.8, respectivamente para argila silto arenosa, areia 

argilosa e silte areno argiloso: 

 

a) Argila silto arenosa (5 ≤  NSPT  ≥ 60): 

 

 )260( bSPTL LN                                                   (3.6) 

 

b) Areia argilosa (5 ≤  NSPT  ≥ 35): 

 

 4,6 bSPTL LN                                                   (3.7) 
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c) Silte areno argiloso (5 ≤ NSPT ≥ 40): 

 

 5,4 bSPTL LN                                                   (3.8) 

 

ΤL é a capacidade de carga do trecho ancorado (kN); 

NSPT é o número de golpes do ensaio sondagem à percussão (SPT); 

Lb  é o comprimento do trecho ancorado ou bulbo (m). 

 

Neste método foi considerado que o diâmetro equivalente varia de 16 cm a 30 cm 

obtido com a injeção de calda cimento com a relação a/c (água / cimento) de 0,5, em 

quantidade entre 20 litros e 40 litros por válvula manchete espaçadas a cada 50 cm, por 

fase de injeção. O autor observou que para a pesquisa foram atingidas as pressões de 

injeção entre 2 MPa e 3 MPa com os maiores valores associados a solos resistentes. 

 

3.4.5. Método de Joppert Jr, Mallamann e Iorio (2004) 

 

Joppert Jr et al. (2004) propõem um método de cálculo simplificado para estimar a 

capacidade de carga limite (ΤL) para tirantes auto-perfurantes tipo tubular 

correlacionando com o NSPT. A capacidade de carga limite da ancoragem é dada pela 

seguinte Equação 3.9: 

 

k2,9  bpSPTL LDN                                                   (3.9) 

 

ΤL é a capacidade de carga do trecho ancorado (kN); 

NSPT é o número de golpes do ensaio sondagem à percussão (SPT); 

Dp é o diâmetro perfurado do trecho ancorado ou diâmetro do tricone de perfuração 

(m); 

Lb  é o comprimento do trecho ancorado ou bulbo (m); 

k é o coeficiente que depende do tipo de solo (kN/m
2
) – Tabela 3.2. 

 

Como mencionando anteriormente, este método foi desenvolvido exclusivamente para 

tirantes autoinjetáveis, assim, a utilização indiscriminada pode gerar erros expressivos. 

http://www.acaoengenharia.com.br/o-que-fazemos/sondagem-a-percussao/
http://www.acaoengenharia.com.br/o-que-fazemos/sondagem-a-percussao/
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Tabela 3.2 - Coeficiente k em função do tipo de solo em t/m
2
 (Joppert Jr et al. 2004) 

Solo k (t/m²) 

Argila 1,00 

Argila siltosa 1,00 

Argila pouco arenosa 1,00 

Silte arenoso 1,00 

Areia pouco argilosa 0,40 a 0,42 

Areia pouco siltosa 0,40 a 0,5 

Areia muito argilosa 0,60 a 0,68 

Areia muito siltosa 0,60 a 0,63 

Areia 0,30 

Argilas / Siltes 1,00 

 

3.4.6. Norma Brasileira NBR 5629:2006 

 

A Norma Brasileira NBR 5629:2006 recomenda como estimativa preliminar da 

capacidade de carga limite de ancoragem o uso das seguintes Equações 3.10 e 3.11: 

 

a) Solos granulares: 

 

fbzL kLU  '
                                                 (3.10) 

 

ΤL é a capacidade de carga do trecho ancorado (kN); 

ζ'z é a tensão vertical efetiva no ponto médio da ancoragem (kPa); 

U é o perímetro médio da seção transversal do trecho ancorado (m); 

Lb  é o comprimento do trecho ancorado ou bulbo (m). 

kf é o coeficiente de ancoragem indicado na Tabela 3.3; 

 

Tabela 3.3 – Coeficiente de ancoragem kf (Adaptado de NBR 5629:2006) 

Solo 
Compacidade 

Fofa Compacta Muito compacta 

Silte 0,1 0,4 1,0 

Areia fina 0,2 0,6 1,5 

Areia média 0,5 1,2 2,0 

Areia grossa e Pedregulho 1,0 2,0 3,0 
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b) Solos argilosos 

 

ubL SLU  '
                                                 (3.11) 

 

α' é o coeficiente redutor da resistência ao cisalhamento não drenada, em que, α’ = 

0,75 para Su ≤ 40 kPa e α' = 0,35 para Su ≥ 100 kPa, entre os dois valores deve-se 

interpolar; 

Su é a resistência ao cisalhamento não drenada do solo argiloso. 

 

A metodologia de cálculo proposta pela NBR 5629:2006, embora seja útil para 

estimativa preliminar, possui algumas considerações e desvantagens enumeradas por 

Souza (2001), tais como: a utilização na expressão da tensão vertical efetiva atuante 

inicialmente como parâmetro para uma estimativa simples da capacidade geotécnica de 

ancoragens, o que não seria um parâmetro realista, uma vez que a após executado o furo 

a tensão confinante no entorno do mesmo é nula e após o seu preenchimento com nata 

de cimento (grout) as tensões radiais surgirão como efeito de uma compressão do 

terreno provocada pela pressão de injeção e/ou expansão do grout, sendo pouco 

provável que toda a camada sobrejacente seja mobilizada; não considera o grau de 

injetabilidade do solo e não leva em conta a ação da pressão de injeção na capacidade de 

carga geotécnica das ancoragens. 

 

3.4.7. Método de Gomes e Porto (2015) 

 

Gome e Porto (2015) propõem um método de cálculo semi-empírico para estimar a 

capacidade de carga limite (ΤL) de ancoragens em solos, correlacionando com o NSPT.  

O método foi criado com base em um banco de dados de ensaios realizados em obras 

localizadas nos Estados de São Paulo e Minas Gerais. O método determina que a 

capacidade de carga limite da ancoragem pode ser estimada pelas Equações 3.12 a 3.14: 

 

sbsL LD q                                                    (3.12) 

 

ps DD                                                          (3.13) 
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 1

3
10 SPT

s

N
kq                                                        (3.14) 

 

ΤL é a capacidade de carga do trecho ancorado (kN); 

Ds é o diâmetro médio do bulbo (m); 

Lb  é o comprimento do trecho ancorado ou bulbo (m); 

qs resistência ao cisalhamento na interface bulbo-solo (kN/m²). 

Dp é o diâmetro perfurado do furo (m); 

k é o coeficiente de ancoragem que depende do tipo de solo (kN/m
2
) – Tabela 3.4. 

NSPT é o número de golpes do ensaio sondagem à percussão (SPT); 

 

Tabela 3.4 – Parâmetros de dimensionamento (Porto, 2015). 

Solo predominante β 
Valores de K (kN/m

2
) 

Valores com 80% de confiança Valor mais provável 

Argila siltosa 2,1 1,2 a 1,29 1,25 

Argila arenosa 2,1 0,9 a 1,01 0,95 

Silte argiloso 1,97 2,37 a 2,77 2,57 

Silte* 2,11 2,04 a 2,28   2,16 

Silte arenoso 2,25 1,7 a 1,78 1,74 

Areia argilosa 2,2 2,57 a 2,77 2,67 

Areia siltosa 2,2 2,10 a 2,37 2,24 

 * Resultados inferidos 

 

A formulação semi-empírica deste método de previsão de análise comportamental de 

ancoragens em obras geotécnicas foi obtida a partir de extrapolações matemáticas dos 

ensaios de recebimento, qualificação e básicos utilizando-se a proposta de Van der Veen 

(1953, apud Porto, 2015). O método de Gomes e Porto (2015) fornece uma estimativa 

de capacidade de carga geotécnica na mesma ordem de grandeza que os demais 

métodos apresentados e, portanto, os seus resultados são satisfatórios.  

 

3.5. MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTO DE CORTINAS ATIRANTADAS 

PELA VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE GLOBAL 

 

http://www.acaoengenharia.com.br/o-que-fazemos/sondagem-a-percussao/
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3.5.1. Método de Kranz (1953) 

 

O método proposto por Kranz (1953) foi baseado na análise de estabilidade global 

considerando as condições de equilíbrio em cortina de estacas-pranchas suportadas por 

uma linha de ancoragem do tipo placa. A análise de estabilidade foi realizada avaliando 

as condições de equilíbrio de forças atuantes sobre um bloco, representado pelo 

polígono BEDC, compreendido entre o plano de ruptura teórico que passa pelo pé da 

ficha da parede de contenção e pelo centro da placa de ancoragem, formando uma 

massa de solo cujo equilíbrio assegura a estabilidade da estrutura, como apresentado na 

Figura 3.11. 

 

a)  b)  

Figura 3.11 – Análise de estabilidade do “maciço de ancoragem” (Kranz, 1953, apud 

More, 2003) 

 

A Figura 3.11.a apresenta a seção tipo estudada e as forças atuantes sobre o bloco 

BEDC, sendo elas: o seu peso próprio (P1), a força na ancoragem (Fa), a resultante do 

empuxo ativo (I1) da cunha DEF sobre o “maciço de ancoragem” e as reações R1 e Ra 

aplicadas sobre os planos potenciais de ruptura BE e BC, respectivamente.  

 

Na Figura 3.11.b, é representado o polígono de forças resultantes admitindo que o solo é 

granular (ϕ’), para o caso de solo coesivo, deve-se adicionar às reações R1 e Ra forças 

tangenciais de módulo igual à coesão multiplicada pelo comprimento dos segmentos BE 

e BC, respectivamente (More, 2003). A sobrecarga na superfície do terreno deverá ser 

considerada caso o ângulo α, ângulo do plano BE com a horizontal, for superior a ϕ’, 
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pois caso contrário o efeito da sobrecarga é favorecer o equilíbrio do “maciço de 

ancoragem” (More, 2003). 

 

Ainda segundo More (2003), o valor da reação Ra pode ser obtido por meio do 

equilíbrio da cunha ativa ABC (apresentado na Figura 3.11.a), onde Pa representa o peso 

próprio da cunha, Ia é o empuxo ativo sobre a cortina e δ depende das condições de 

atrito na interface solo/cortina. Desta forma, como as forças Ra, P 1 e I1, em relação ao 

bloco ABED, são conhecidas e as direções das duas resultantes R1 e Fa, sendo, portanto, 

possível a determinação no polígono de forças do máximo valor da força de tração Fa
ult

 

compatível com o equilíbrio (More, 2003). 

 

O Fator de Segurança (FS) é obtido pela razão entre a força de ancoragem última (Fa
ult

) 

e a força de ancoragem de trabalho (Fa
trabalho

), como apresentado pela Equação 3.15. A 

NBR 5629:2006 recomenda que esses valores sejam mínimos de 1,5 para ancoragens 

provisórias e 1,75 para ancoragens definitivas. 

 

trabalho

a

ult

a

F

F
Fs                                                 (3.15) 

 

3.5.2. Generalização do método de Kranz 

 
Para o caso de cortinas com múltiplas linhas de ancoragem, Ranke & Ostermayer (1968, 

apud More, 2003) ampliaram o método de Kranz (1953) para o chamado método de 

Kranz Generalizado, também conhecido como Método Alemão (Figuras 3.12, 3.13 e 

3.14). O processo de cálculo do fator de segurança é análogo ao método de Kranz 

(1953), com uma alteração apenas no posicionamento da superfície plana de ruptura que 

é deslocado para o ponto médio do bulbo de ancoragem. As figuras apresentam dois 

níveis de ancoragem, pesquisando diversas situações de posicionamento da superfície 

de ruptura de interesse prático. Para cada caso apresentado é necessário calcular o fator 

de segurança de cada superfície potencial de ruptura, e o fator de segurança global em 

cada caso, é considerado como o menor dos valores calculados. Nesta generalização 

também foi considerada apenas a situação de maciços de solo granular. Para o caso de 

solos coesivos, devem ser incluídas as componentes tangenciais geradas pela coesão do 

material. 
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Figura 3.12 – Análise de estabilidade global para cortina bi-ancorada - método 

generalizado de Kranz – caso 1 (Ranke & Ostermayer, 1968 apud More, 2003) 

 

 

Figura 3.13 – Análise de estabilidade global para cortina bi-ancorada método 

generalizado de Kranz – caso 2 (Ranke & Ostermayer, 1968 apud More, 2003) 
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Figura 3.14 – Análise de estabilidade global para cortina bi-ancorada método 

generalizado de Kranz – caso 3 (Ranke & Ostermayer, 1968 apud More, 2003) 

 

3.5.3. Método de Costa Nunes e Velloso (1963) 

 
Costa Nunes e Velloso (1963) desenvolveram a verificação da estabilidade de 

ancoragens a partir do método de Culmann. O método de Culmann, assim como o 

método de Costa Nunes e Velloso (1963) consideram que a superfície plana de ruptura 

pode se desenvolver ao longo de um plano de contato predeterminado, de origem 

natural ou artificial, sendo ainda aceitável em taludes homogêneos e muito íngremes 

com inclinação de até 90°. 

 

O método de Culmann é baseado no estudo da estabilidade de um talude por meio de 

dois parâmetros fundamentais, o ângulo de atrito interno do solo e o intercepto de 

coesão. Aplica-se no método de Culmann, a teoria de que se um talude não se rompeu e 

permanece em equilíbrio, significa que a sua resistência total não foi mobilizada. Desta 

forma, o método é desenvolvido estabelecendo-se que a ruptura se dá através de um 

plano que é definindo por um ângulo com a horizontal e, por meio destes, determina-se 
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as forças atuantes sobre a cunha deslizante, peso e força mobilizada devido a coesão, e a 

resistência mobilizada pelo atrito, formando um triângulo de forças.  

 

O triângulo das forças é resolvido pelo chamado número de estabilidade, que é 

adimensional, sendo diretamente proporcional à coesão mobilizada do solo e 

inversamente proporcional à altura do talude homogêneo. Desta forma, pela derivada da 

formulação do método chega-se ao ângulo crítico e ao número de estabilidade para o 

plano crítico de deslizamento, ou seja, superfície crítica ou de ruptura. 

 

Assim como exposto acima, o método de Costa Nunes e Velloso (1963) segue a mesma 

concepção para a determinação da estabilidade global, baseando na consideração do 

equilíbrio das forças horizontais e verticais que atuam na cunha com o acréscimo da 

força da ancoragem. Desta forma, o método de Costa Nunes e Velloso (1963) foi 

desenvolvido para situações simples envolvendo maciço de solo homogêneo com 

terrapleno horizontal, ou com inclinação Ψs inferior a 30º, com a seguinte simplificação 

da Figura 3.15. 

 

 

Figura 3.15: Análise de estabilidade pelo método de Costa Nunes e Velloso, 1963 

(GeoRio, 2000) 

 

O fator de segurança FS definido pelo método proposto por Costa Nunes e Velloso é 

apresentado na Equação 3.16, considerando um talude com ausência de água e adição 

ao sistema de equilíbrio da força de protensão do tirante. A força de protensão gera duas 

componentes, uma normal que colabora com o equilíbrio do talude, uma vez que a força 

de atrito é função da força normal aplicada sobre a superfície, e a outra tangencial de 

módulo muito menor que a primeira que, dependendo do ângulo formado pela 
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superfície crítica e o tirante pode aumentar ou diminuir a resultante das forças 

tangenciais que instabilizam o talude, normalmente, para tirantes em que o ângulo de 

embutimento não ultrapassa 30º ela sempre colabora para a estabilidade (More, 2003). 
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tancoscos
                             (3.16) 

 

c é o intercepto de coesão do solo, kPa; 

A é a área da superfície potencial de ruptura (por metro linear), m²/m; 

W  é o peso da cunha mais a componente devida ao carregamento distribuído na 

superfície do talude (q.l1.cos Ψs, por metro linear), kN/m; 

Ψ pcr  é a inclinação da superfície potencial de ruptura definida por Ψpcr = (Ψf + ϕ)/2; 

T é a força na ancoragem (por metro linear), kN/m; 

θ é o ângulo de inclinação da ancoragem em relação à normal à superfície 

potencial de ruptura; 

ϕ é o ângulo de atrito interno do solo. 

 

3.5.4. Método Brasileiro de Atirantamento (1957) 

 

O Método Brasileiro de Atirantamento é uma adaptação do método de cálculo de 

estabilidade de taludes com ancoragens desenvolvido pelo Professor Costa Nunes em 

1957 como descrito por Cerqueira (1978). Assim como no método de Culmann, o 

método brasileiro baseia-se na hipótese de que a ruptura ocorre ao longo de um plano 

que passa pelo pé do talude, sendo que a única força que tende a instabilizar é o peso da 

massa de solo formada pela cunha de ruptura e as forças “c.l” (resistência mobilizada no 

trecho da cunha) e a “R” (reação) como ilustrado na Figura 3.16.  

 

Existem controvérsias sobre a forma de aplicação deste método dentre várias 

publicações que tangem este assunto, como por exemplo More (2003) que denomina 

este método como Método de Costa Nunes e Velloso (1963) que difere do citado em 

Cerqueira (1978). Desta forma segue a descrição do Método Brasileiro de 

Atirantamento segundo a descrição de Cerqueira (1978). 
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Figura 3.16: Forças atuantes na cunha de solo (Adaptado de Cerqueira, 1978) 

 

A Figura 3.16 apresenta o arranjo e a concepção dos elementos necessários para o 

cálculo de estabilidade do maciço ancorado em função do ângulo crítico do plano de 

deslizamento com a horizontal (θcr), a altura do talude e o ângulo de inclinação da 

cortina, parâmetros de resistência do solo e inclinação dos tirantes. Neste método 

determina o fator de segurança mínimo e então arbitra-se o fator de segurança desejado 

que em função deste valor, obtendo o valor da força a ser exercida pelo tirante para 

garantir que tal valor seja alcançado. 

 

Desta forma, calcula-se preliminarmente a estabilidade do talude com a hipótese básica 

de ruptura planar com uma cunha que passa pelo pé do talude pela Equação 3.17 que 

fornece o fator de segurança crítico ou mínimo (Fsmín). 

 

 








crsenP

lc
Fs

cos
min                                             (3.17) 

 

c é o intercepto de coesão do solo, kPa; 

l é o comprimento da linha de maior declive do plano crítico de deslizamento em 

metros, sendo c.l a força de coesão necessária para manter a cunha ABD em equilíbrio; 
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ϕ é o ângulo de atrito interno do solo, em graus; 

P é o peso da cunha mais provável de deslizamento com dimensão unitária 

incluindo sobrecarga, kN/m; 

θcr é o ângulo formado pela horizontal com o plano crítico de deslizamento (plano 

de menor coeficiente de segurança ao deslizamento), em graus. 

 

O ângulo formado pela horizontal com o plano crítico de deslizamento, “θcr”, pode ser 

determinado pela seguinte Equação 3.18: 

 

2







i
cr

                                                        (3.18) 

  

Em que, i é a inclinação do talude com a horizontal, em graus. 

 

Então, calcula-se o comprimento da linha de maior declive do plano crítico de 

deslizamento, “l”, e o peso da cunha mais provável de deslizamento, “P”, 

respectivamente, pelas Equações 3.19 e 3.20. 
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                         (3.20) 

 

H é a altura do talude ou desnível a ser estabilizado pela estrutura de contenção, m; 

δ'  é o ângulo formado pela horizontal com a inclinação do terreno acima da 

cortina; 

ɣ é o peso específico do solo, kN/m³; 

q é a sobrecarga, kPa ou kN/m²; 

 

Posteriormente, determina-se o fator de segurança desejado com a aplicação da 

protensão, FSp, calculado a partir do valor do ângulo do plano de ancoragem que deve 

ser igual ou superior a 1,50 (Equação 3.21). 
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θ’ é ângulo formado pela horizontal com plano de ancoragem (estimado); 

FSp é o coeficiente de segurança estimado em relação ao ângulo θ’ (Fs >1,5). 

 

A determinação do plano de ancoragem θ’ é feita variando o valor de θ’ na Equação 

(3.21) para valores superiores ao do ângulo de atrito ϕ até encontrar o fator de segurança 

da protensão superior a 1,5. Em seguida, após a determinação do FSp, extrai-se a relação 

entre FSp e FSmín indicada a Equação 3.22: 

 

minFs

FS p
                                                     (3.22) 

 

Sendo λ o parâmetro representado pela relação entre o fator de segurança desejado 

obtido com as forças de protensão e o fator de segurança mínimo relativo ao plano 

crítico de deslizamento. 

 

A força de ancoragem (F’) necessária para estabilizar o talude é dada pela Equação 

3.23: 
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F’ é a força de protensão necessária para estabilizar o talude, o que corresponde a 

soma das forças de todos os tirantes em uma linha vertical por metro de cortina, kN/m; 

P é o peso da cunha mais provável de deslizamento com dimensão unitária 

incluindo sobrecarga, kN/m; 

β' é o ângulo formado pelos tirantes com o plano crítico de deslizamento. 

 



92 
 

O ângulo formado pelos tirantes com o plano crítico de deslizamento, β’, pode ser 

determinado pela Equação 3.24. 

 

cr '                                                         (3.24) 

 

Sendo, α o ângulo formado pelos tirantes com a horizontal. 

 

Portanto, o talude estará estabilizado se a somatória das forças de protensão for maior 

ou igual a F’, ou seja, o somatório das forças de protensão deve ser superior a F’ para 

obtenção do fator de segurança desejado superior a 1,5. 

 

3.5.5. Utilização do Método dos elementos finitos na análise da estabilidade 

 

No cenário atual devido aos grandes avanços tecnológicos e ao desenvolvimento de 

novos softwares voltados para a ciência da engenharia, a utilização dos métodos 

numéricos para solução de problemas complexos de obras geotécnicas está crescendo a 

cada dia. Existem atualmente, três métodos numéricos mais empregados em análises de 

obras geotécnicas, a saber: o método das diferenças finitas (MDF), método dos 

elementos finitos (MEF) e o método de elementos de contorno (MEC). Para o presente 

trabalho, será abordado o método de elementos finitos (MEF) para a determinação do 

estado de tensão e deformação dos sólidos que estão sujeitos a solicitações exteriores. 

 

O Método dos Elementos Finitos (MEF) geralmente é utilizado em análises de tensões-

deformações, sendo pouco empregado na prática em escritórios de projetistas em 

análises da estabilidade global de estruturas de contenção, apesar de sua facilidade de 

manejo e versatilidade em incorporar os efeitos do processo construtivo tanto para o 

processo de escavação quanto no caso de aterro, inclusão de elementos de interface e 

modelos constitutivos lineares e não-lineares, elásticos e plásticos, etc. 

 

A estimativa do Fator de Segurança (FS) por meio de análise de tensão-deformação 

utilizando o MEF pode ser avaliada de duas formas: em termos de parâmetros de 

resistência do solo e em termos das cargas de trabalhos envolvidas no problema 

(Mendes, 2010). Em ambos os casos, o fator de segurança pode ser estimado simulando 
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o colapso do solo, caracterizado pelo surgimento de uma zona de plastificação bem 

definida ou até mesmo com o formato de uma cunha de ruptura. Em termos da redução 

dos parâmetros de resistência como apresentado nas equações 3.25 e 3.26, tem-se a 

divisão dos parâmetros de resistência reais progressivamente por um determinado valor 

até obter a mobilização total da resistência do solo, ou seja, até a plastificação do solo. 

M

c
c *                                                           (3.25) 

M




tan
*tan                                                            (3.26) 

 

c é o intercepto de coesão do solos (kPa); 

c* é o intercepto de coesão reduzido que será utilizado na simulação (kPa); 

ϕ é o ângulo de atrito interno do solo (°); 

ϕ* é o ângulo de atrito interno do solo reduzido que será utilizado na simulação (°); 

M  é uma constante que reduz os valores de c e tanϕ nas sucessivas análises do 

MEF, até a mobilização de toda a resistência do solo simulando a sua ruptura, quando 

então M = FS (fator de segurança global).  

 

Portanto, segundo Zienkiewics et al. (1975, apud More, 2003), o fator de segurança 

global é igual ao valor pelo qual os parâmetros devem ser reduzidos até que a solução 

não mais apresente convergência numérica ou exiba grandes deformações no maciço de 

solo.  

 

Como comentado anteriormente, a outra forma de avaliação do FS em termos das 

cargas de trabalhos dos tirantes pode ser realizada a partir da redução das cargas de 

protensão aplicadas pelos tirantes sobre a estrutura. Assim como no método anterior, as 

cargas de aplicadas pelos tirantes podem ser reduzidas por um valor estimado, até que 

provoque a plastificação total do solo na região dos tirantes simulando a sua ruptura. Da 

mesma forma, o fator de segurança da estabilidade global é aquele valor pelo qual as 

cargas foram reduzidas levando ao colapso da estrutura. Concluindo-se que as cargas 

aplicadas pelos tirantes na estrutura, que são necessárias para mobilizar forças 

cisalhantes no solo, são capazes de suportar os esforços solicitantes com certa 

majoração equivalente ao valor que foram reduzidas. 
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CAPÍTULO 4 
 

 ANÁLISES TENSÃO–DEFORMAÇÃO 
 

4.1. INTRODUÇÃO 

 

Qualquer elemento no interior da massa está sujeito a esforços em razão do seu peso 

próprio e além daqueles gerados pela ação de forças externas. As forças definidas como 

grandezas físicas são aquelas que alteram ou tendem a alterar o estado de repouso ou 

movimento de um corpo. Os esforços resultantes das forças atuantes podem ser 

aplicados na direção normal e tangencial, pelas quais definem-se os estados de tensão 

normal e cisalhante. A tensão representa a intensidade de uma força que age sobre um 

plano (área) de um determinado elemento e que tende a deforma-lo, permanentemente 

ou não, dependendo da sua resistência à tal deformação.  

 

A análise das tensões e deformações de um elemento ou vários é, antes de tudo, a 

compreensão de suas magnitudes e orientações, uma vez que, conhecido as tensões 

atuantes e as propriedades físicas e mecânicas dos elementos estudados, antecipa-se as 

deformações resultantes. A análise da deformação diz respeito à geometria dos corpos 

no seu estágio final de deformação conhecendo-se o estágio inicial ou de pré-

deformação. 

 

Em solos, as relações entre a tensão e a deformação não são exatamente lineares, desta 

forma, foram criados vários modelos constitutivos que procuram descrever o seu 

comportamento tensão-deformação para qualquer sistema de carregamento. Para uma 

precisão realista ao se aplicar as formulações dos modelos constitutivos dos solos é 

necessário um determinado número de parâmetros conhecidos para a sua caracterização. 

 

4.2. TENSÃO E DEFORMAÇÃO 

 

As forças que atuam em um dado elemento ou massa produzem tensões, e a quantidade 

de deformações causadas por estas pode ser determinada pela mudança de dimensões 

nos elementos e no volume, ou em ambos. As deformações de um dado elemento 
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podem ser originadas tanto por variações nas tensões normais quanto por tensões 

cisalhantes. 

 

As deformações advindas da variação das tensões normais estão relacionadas as 

mudanças de comprimento e o seu somatório define a deformação volumétrica. Já as 

deformações originadas exclusivamente pelas tensões cisalhantes estabelecem aos 

elementos distorções angulares. Estas definições aplicam-se para materiais com 

comportamentos elásticos. 

 

Dependendo da intensidade das tensões atuantes sobre um elemento pode ocorrer a 

mudança de sua forma ou até mesmo do seu volume. De tal modo, se após a interrupção 

de uma determinada força, o elemento retomar a sua forma primitiva este pode ser 

classificado como elástico, e a deformação é classificada como elástica. Em caso 

contrário, o elemento é dito inelástico, e a deformação, plástica. 

 

Deformações elásticas são aquelas em que os corpos submetidos a tensões se deformam, 

mas após a interrupção da tensão, recuperam sua forma e seu volume original. Já as 

deformações plásticas, se comportam de maneiram contrária, de forma que, após a 

aplicação da tensão continua e crescente, chega-se a um limite além do qual o corpo se 

deforma definitivamente, não retrocedendo a sua forma original, mesmo após cessada a 

tensão. 

 

Em solos, as relações entre a tensão e a deformação da massa não são exatamente 

lineares, o que pode ser notado ao construir o seu diagrama de tensão-deformação.  

 

4.2.1. Diagrama de Tensão-Deformação 

 

As curvas de tensão-deformação representam a base teórica para os estudos das relações 

entre as tensões aplicadas aos materiais e suas correspondentes deformações. Ao inserir 

em um gráfico os valores das tensões aplicadas a certo material e suas respectivas 

deformações obtém-se o denominado diagrama de tensão-deformação.  
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Para os solos em geral, o diagrama de tensão-deformação é composto por uma curva 

que inicialmente é retilínea e inclinada, demostrando uma relação linear entre a tensão e 

a deformação. Tal comportamento é típico da região de deformação elástica, em que 

quando cessada as forças, o material recupera a sua forma e volume inicial (estado de 

tensão inicial “in situ”). A reta tem por fim o ponto caraterizado pelo limite da 

elasticidade. A partir deste ponto, atinge-se deformações elevadas com o aumento da 

tensão rapidamente, ocasionando ao material deformações permanentes, ou seja, o 

material atinge o estágio plástico. Por conseguinte, com a continuidade dos acréscimos 

de tensões o material alcança logo o ponto de ruptura (material frágil) ou continua a se 

deformar (material dúctil) e atinge também o ponto de ruptura. A partir do qual, a 

declividade da curva decresce progressivamente, e neste caso, mesmo removendo as 

forças solicitantes, o copo não recupera mais a sua forma inicial. Portanto, o diagrama 

de tensão-deformação não é linear, variando de acordo com sua resistência a 

deformação. 

 

 

Figura 4.1 – Diagrama genérico de tensão-deformação e campos de deformação 

(Adaptado de Fiori e Wandresen, 2014) 

 

4.3. MODELOS CONSTITUTIVOS PARA SOLOS 

 

Modelos constitutivos são formulações matemáticas que procuram descrever o 

comportamento tensão-deformação no solo para qualquer sistema de carregamento. A 

precisão das formulações depende do número de parâmetros conhecidos e aplicados 

para a caracterização do comportamento reológico dos materiais.  
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De acordo com Rohlfes Jr. (1996), o solo é um material granular desagregado trifásico 

(ou quadrifásico se considerarmos a água absorvida como outro material) cujo 

comportamento macroscópico depende da natureza do contato entre as partículas e dos 

movimentos e deformações dos grãos nestes contatos, ao contrário de outros materiais, 

como o concreto e o aço, que podem ser facilmente representados como meios 

contínuos. 

 

Desta forma, existe uma grande complexidade no desenvolvimento de uma formulação 

que antecipe o comportamento tensão-deformação do solo frente a variedade de solos 

existentes, portanto não existe um modelo único capaz de representá-los. Foram 

desenvolvidos nos últimos anos vários modelos matemáticos, porém na maioria dos 

modelos constitutivos propostos para representar a relação tensão-deformação de alguns 

solos, tem-se basicamente duas divisões mais utilizadas, a saber: os modelos elásticos 

(lineares e não-lineares) e modelos elasto-plásticos. 

 

O que difere basicamente os modelos elásticos e os elasto-plásticos é que, nos modelos 

elásticos quando cessada as forças, o material recupera a sua forma e volume inicial e as 

deformações são função unicamente do incremento de tensões, enquanto que nos 

modelos plásticos, as deformações são permanentes em função do nível de tensões 

atingido. Portanto, segundo Gurgel (2012), a escolha do modelo a ser utilizado nas 

simulações do comportamento dos materiais que compõem o problema geotécnico é de 

suma importância para que os resultados obtidos sejam condizentes com a realidade. 

 

4.3.1. Modelos Elásticos 

 

A teoria da elasticidade aplica o conceito de que o estado de tensão de um material é 

função apenas do seu estado de deformação. O comportamento elástico é caracterizado 

pelo retorno a forma primitiva após a retirada das forças, isto é, os corpos submetidos a 

tensões se deformam, mas uma vez cessada a tensão, recuperam sua forma e seu volume 

original (Fiori e Wandresen, 2014).   
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O trabalho realizado pelas forças externas em um corpo elástico é armazenado em 

forma de energia elástica, completamente recuperável, desde que as cargas sejam 

removidas (Timoshenko e Goodier, 1951, apud Rohlfes Jr, 1996). Basicamente, o 

conceito fundamental de um corpo elástico pode ser definido como: para um dado 

incremento de tensão sobre um corpo com suas propriedades físicas e mecânicas 

conhecidas tem-se determinado incremento de deformação. Portanto, qualquer 

incremento de tensão resulta em um incremento de deformação que é recuperável se o 

corpo for descarregado. 

 

A teoria da elasticidade tem sido utilizada em vários problemas da engenharia prática, 

muito embora o comportamento real dos solos diste bastante do comportamento 

elástico, principalmente no que diz respeito à reversibilidade das deformações quando 

as solicitações mudam de sentido (Najar Jiménez, 2008). Além disso, existem outras 

limitações desta teoria, tais como: ausência de mudanças de volume devido a tensões de 

cisalhamento, variação da rigidez do maciço de solo relativo ao estado de tensão 

anterior devido ao tipo de trajetória de tensão, e a deformação residual no 

descarregamento. 

 

Os modelos elásticos podem ser divididos em lineares e não-lineares conforme 

discursão a seguir. 

 

a) Modelo Elástico Linear 

 

O comportamento elástico linear é o modelo mais simples, no qual as deformações são 

diretamente proporcionais aos incrementos de tensões. Tal modelo constitui-se de uma 

aproximação satisfatória para um grande número de problemas na prática. Ao modelo 

linear aplica-se as relações mais simples que se podem estabelecer entre tensões e 

deformações regida principalmente pelas equações da lei de Hooke.  

 

A reta que descreve a proporcionalidade entre a tensão aplicada (ζ) e a deformação (ε) 

do corpo no estado elástico é conhecida como a lei de Hooke (Equação 4.1): 

 

 E                                                           (4.1) 
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A constante de proporcionalidade (E), ou ainda, o módulo de Young ou módulo de 

elasticidade é característica de cada material e indica a magnitude de tensão requerida 

para alcançar a quantidade de deformação elástica de um material. 

 

A lei de Hooke rege o comportamento tensão-deformação de materiais isotrópicos, 

elásticos e lineares, segundo o qual o comportamento do material é definido não apenas 

pelo módulo de elasticidade (E), mas também pelas constantes assim denominadas de 

módulo cisalhante (G) e coeficiente de Poisson (ν). O coeficiente de Poisson define a 

relação entre as deformações em eixos ortogonais, e o módulo cisalhante (G) é função 

de E e ν (Equações 4.2 e 4.3): 

 

z

rv



                                                           (4.2) 

)1(2 


E
G                                                        (4.3) 

 

O modelo elástico linear é válido somente para materiais em que se verifica uma razão 

constante entre tensões e deformações que geralmente para o caso dos solos, esta razão 

constante é verificada em baixos níveis de deformação, ou seja, esse modelo é indicado 

somente quando o solo está submetido a baixos níveis de tensões, o que inviabiliza, na 

maioria dos casos, sua utilização para modelar o comportamento dos solos (Gurgel, 

2012).  

 

b) Modelo Elástico Não-Linear 

 

Segundo Rohlfes Jr (1996), os modelos elásticos não-lineares aproximam-se ao 

comportamento não-linear observado por sucessivas análises lineares e estes podem ser 

divididos em dois grupos distintos: os iterativos, que utilizam módulos secantes, e os 

incrementais, que utilizam módulos tangentes. 

 

Estes modelos simulam a não-linearidade do comportamento tensão-deformação do solo 

e a sua dependência do nível de tensões. A não linearidade é introduzida através dos 
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termos da matriz de elasticidade, os quais tomam-se dependentes do estado de tensões 

(Rohlfes Jr, 1996). 

 

4.3.2. Modelos Elasto-Plásticos 

 

Os modelos elasto-plásticos consideram tanto o comportamento elástico quanto o 

plástico, ou seja, estes modelos resguardam o comportamento não-linear e inelástico dos 

solos. Segundo Pockszevnicki (2004), o objetivo da teoria da plasticidade é prover um 

princípio capaz de descrever o comportamento da relação tensão-deformação para 

materiais que presentam uma resposta elasto-plástica quando submetidos a 

carregamentos externos e esta resposta pode ser: 

 

- Elástica: quando após cessada a carga o corpo não apresenta deformações residuais. 

As deformações que ocorrem são reversíveis e a nível atômico; 

- Plástica: quando após cessado o carregamento a deformação não se desfaz, sendo, 

portanto, irreversível ou permanente. Correspondem ao relativo deslocamento atômico 

que permanece após a remoção da carga. 

 

A definição de um modelo que represente o comportamento elasto-plástico de 

deformação é complexa em relação ao modelo elástico, e assim não basta apenas 

diferenciar as deformações, é necessário ainda especificar: 

 

- Uma relação entre tensão e deformação que descreva o comportamento do material no 

escoamento plástico relacionando os incrementos de deformações com o estado de 

tensões e os incrementos de tensões; 

- Um critério de escoamento inicial, definindo o limite elástico do material e 

consequentemente o início do fluxo plástico; 

- Uma relação que estabeleça as condições de estado do plástico subsequentes, a partir 

da qual a deformação é composta por uma parcela elástica e outra plástica. 

 

A Figura 4.2 apresenta um diagrama de tensão-deformação convencional de um certo 

material de comportamento elasto-plástico no qual pode-se verificar algumas 

propriedades importantes neste tipo de comportamento, tais como: 
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- A existência de um domínio elástico, uma região de tensões dentro da qual o material 

se comporta como sendo puramente elástico, caracterizado pelo trecho OA com módulo 

de elasticidade, E, delimitado por uma função de escoamento, e pela tensão limite de 

escoamento, ζ0, característica do material; 

- A ocorrência de deformações inelásticas em função do aumento da tensão normal cuja 

evolução pode ser descrita em função do módulo de elasticidade tangente, Et, 

descrevendo a evolução da deformação plástica, εp, trecho AB; 

- Caso o módulo de elasticidade tangencial, Et, seja igual a zero, tem-se a representação 

do comportamento de um material elasto-plástico perfeito. Porém, quando Et é diferente 

de zero, tem-se uma deformação plástica para cada incremento de tensão, diferente da 

função inicial considerando agora, a possibilidade de haver endurecimento ou 

amolecimento do material seguindo a evolução da deformação plástica; 

- Adicionalmente ao estado elasto-plástico, na condição de carregamento tem-se o 

comportamento durante o descarregamento representado no trecho BC, que possibilita a 

diferenciação da resposta do material nesta situação. O trecho demostra que após o 

descarregamento o material permanece com uma deformação residual / plástica, εp; 

- Supondo que após o descarregamento, ocorra um novo carregamento a partir do ponto 

C até o ponto B tem-se um comportamento neste trecho novamente elástico até que a 

tensão normal atinja um novo valor, ζB, determinando uma nova tensão limite para que 

ocorra o estado plástico do mesmo material. 

 

 

Figura 4.2 – Comportamento de um material elasto-plástico (Gurgel, 2012) 
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Portando, para este modelo a primeira especificação necessária para caracteriza-lo é a 

especificação da transição da fase elástica para a fase plástica com a definição do 

modulo de elasticidade e a tensão normal limite do escoamento. Tal condição, definida 

por uma função de plastificação, é dependente do estado de tensões do material e pode 

ser expressa em função dos invariantes de tensões (Rohlfes Jr, 1996), sendo os 

invariantes independentes do sistema de referência adotado. Além disso, com a função 

de plastificação que representa o lugar geométrico dos estados de tensões 

correspondentes ao início das deformações plásticas é necessário determinar a lei de 

enrijecimento, com o módulo de elasticidade tangencial, para representar as novas 

superfícies de escoamento subsequentes, correspondentes aos diversos carregamentos 

ocorridos (Rohlfes Jr, 1996). 

 

Dentre os modelos elasto-plásticos empregados em estudos de tensão-deformação 

existem modelos simplificados amplamente utilizados, tais como, os modelos elasto-

plásticos perfeito, Critério de Mohr-Coulomb, entre outros, conforme discursão a 

seguir. 

 

a) Modelo Elasto-Plástico Perfeito 

 

O modelo elasto-plástico perfeito, por sua vez, descreve uma relação elástica 

perfeitamente plástica, conforme Figura 4.3, o qual será utilizado na modelagem 

numérica deste trabalho conjuntamente com o critério de Ruptura Mohr-Coulomb. Este 

modelo considera que ao carregar o material, há a geração de tensões e consequentes 

deformações, comportando-se como elástico linear até atingir o limite elástico ou ponto 

de escoamento que provocaram deformações irrecuperáveis (comportamento plástico), 

Aires (2006), não havendo a ocorrência do endurecimento devido ao fluxo plástico. 

Portanto, o modelo considera que não há o incremento de tensão na zona de 

plastificação (após a zona elástica). 
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Figura 4.3 – Relação de tensão-deformação para o modelo constitutivo elasto-

plástico perfeito (Gurgel, 2012) 

 

Exemplificando o modelo, no trecho inicial “OA” descreve o comportamento linear 

elástico do material quando iniciado o processo de carregamento antes de atingir a 

tensão normal limite da plastificação (ou tensão de plastificação), ζ0.  

 

Caso o processo de carregamento seja interrompido antes de atingir a tensão de 

plastificação, e ocorra o descarregamento, o caminho percorrido na curva tensão-

deformação será ainda o trecho “OA” no sentido contrário. Desta forma, o completo 

descarregamento fará com que o material volte ao estado original, sem deformações 

permanentes.  

 

Entretanto, caso o estágio de carregamento reinicie, até o ponto A, com deformação εp, 

o material atinge a tensão de plastificação e após esse ponto deixa de se comportar 

como material elástico e passa a se comportar como material plástico. A partir deste 

momento não existe mais uma relação única entre tensão e deformação e a tensão no 

material permanece constante, com valor igual à tensão de plastificação ζ0. Porém, se o 

material for descarregado no ponto B, ela volta a apresentar comportamento elástico e o 

caminho a ser percorrido na curva tensão-deformação é representado pelo trecho “CB”, 

que é paralelo ao trecho “OA”. Se ela for completamente descarregada até o ponto C, 

continuam existindo deformações, chamadas de deformações plásticas ou deformações 

permanentes, εp. A inclinação da reta do trecho “OA” e “CB” é dada pelo módulo de 

Young (E). 
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De tal modo, caso o material seja carregado novamente, o comportamento na curva 

tensão-deformação se dará sobre o trecho “CB” novamente até que o ponto B seja 

atingido e, a partir daí deste ponto o material voltará a apresentar o comportamento 

plástico, com tensão igual à tensão de plastificação ζ0. O comportamento é reversível e, 

portanto, elástico, nos trechos “OB” e “CB”. Então, um material com esse 

comportamento é chamado de elástico linear plástico perfeito.  

 

b) Critério de Ruptura de Mohr-Coulomb 

 

O critério de Mohr-Coulomb considera que o escoamento / ruptura ocorre quando a 

tensão cisalhante (η) atinge um valor limite que depende linearmente da coesão (c) e da 

tensão normal (ζ) ao referido plano, além do ângulo de atrito interno do solo (ϕ), 

conforme a Equação 4.4. 

 

  tan c                                                           (4.4) 

 

Generalizando a lei de atrito de Coulomb, estabelece-se que o escoamento plástico se 

inicia quando a tensão de cisalhamento (ηmáx) em um plano e a tensão normal (ζn) 

atingem uma combinação crítica (Pockszevnicki, 2004). Desta forma, os valores ηmáx e 

ζn que atendem a Equação 4.4 são representados pelas retas que iniciam no ponto A (-

c.cotg(ϕ); 0) e possuem inclinação de ±ϕ em relação ao eixo das tensões normais, como 

demostrado na Figura 4.3.  

 

Para este modelo o corpo encontra-se no seu estado elástico quando o estado de tensões 

do corpo definido por suas tensões principais (ζ1, ζ2, ζ3), na qual os círculos de Mohr 

que os representam, encontram-se dentro da região delimitada pelas retas AB e AB’, 

sem toca-las. O estado plástico ou mesmo o escoamento ocorrerá sempre que o maior 

círculo de Mohr (estado de tensão ocasionado por um esforço externo) tocar as duas 

retas, como apresentado na Figura 4.4. 
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Figura 4.4 – Envoltórias de resistência de Mohr-Coulomb (Gurgel, 2012) 

 

O modelo de Mohr-Coulomb será empregado na análise de resistência de solos deste 

estudo no software SIGMA/W, que admite os seguintes parâmetros de entrada para 

simular o comportamento de um material pelo modelo de Mohr-Coulomb: módulo de 

deformabilidade (E), coeficiente de Poisson (ν), ângulo de atrito interno do solo (ϕ), 

intercepto de coesão (c). 

 

4.3.3. Modelo Pseudo-Elástico Não-Linear (Hiperbólico) 

 

O modelo hiperbólico é um exemplo de um modelo que apresenta uma relação tensão-

deformação não-linear proposto por Duncan e Chang (1970) para solos, amplamente 

empregada em conjunto com o método dos elementos finitos.  

 

Duncan e Chang (1970) ao desenvolver este modelo tiveram como objetivo a criação de 

um procedimento simples e prático, com fácil obtenção de parâmetros, para representar 

a dependência de tensões, a não linearidade e o comportamento não elástico dos solos 

(Rohlfes Jr., 1996).  

 

Ainda de acordo com Rohlfes Jr. (1996), este modelo propõe uma relação tensão-

deformação não-linear, através da consideração de um módulo tangente variável com a 

faixa de tensões desviatórias e da variação do módulo de elasticidade inicial (Ei) com a 

tensão de confinamento (ζ3), conforme Figura 4.5. 
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Figura 4.5 – Modelo Hiperbólico (Aires, 2006) 

 

Os parâmetros para o modelo podem ser obtidos por meio de ensaios triaxiais ou 

mesmo da literatura (Duncan e Chang, 1970), tendo-se em vista a existência de uma 

vasta bibliografia sobre o assunto (Aires, 2006). Os parâmetros necessários para a 

constituição do modelo hiperbólico, são: o modulo de elasticidade tangente inicial (Ei), 

o coeficiente de Poisson (ν), a tensão principal maior (ζ1), a tensão de confinamento 

(ζ3), a constante associada à rigidez inicial do solo (K), a taxa de variação da rigidez do 

solo em função da tensão confinante (n), a pressão atmosférica (pa), a razão entre a 

assíntota da curva hiperbólica e a máxima resistência cisalhante (Rf), o intercepto de 

coesão (c) e o ângulo de atrito interno (ϕ). 

 

A formulação básica do modelo hiperbólico proposta por Duncan e Chang (1970) é 

apresentada na Equação 4.5: 
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As Figuras 4.6 e 4.7 ilustram as representações gráficas para idealização do modelo 

hiperbólico.  

 



107 
 

 

Figura 4.6 – Representação hiperbólica idealizada da cursa tensão x deformação 

(adaptado de Rohlfes Jr., 1996) 

 

 

Figura 4.7 – Obtenção dos parâmetros K e n do modelo hiperbólico – escala logarítmica 

(adaptado de Rohlfes Jr., 1996) 

 

4.4. DIAGRAMA DE TENSÕES HORIZONTAIS – EMPUXOS SOBRE 

ESTRUTURAS ANCORADAS 

 

A determinação das solicitações do empuxo sobre estruturas ancoradas é um dos mais 

complexos assuntos tratados na Geotecnia, uma vez que a sua determinação envolve 

vários parâmetros do maciço e da contenção, além do processo executivo. Existem dois 
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grupos principais de teorias de estados limites aplicáveis a estruturas, a saber: Teoria de 

Estado Limite de Ruptura e Teoria de Estado Limite de Utilização.  

 

As Teorias de Estado Limite de Ruptura são aplicáveis às estruturas que atendem as 

condições de deformações mínimas necessárias para o desenvolvimento dos estados de 

tensão do solo (ativo, passivo). Essas teorias permitem o cálculo dos empuxos de terra 

sobre estruturas de contenção adotando hipóteses que podem levar o maciço a ruptura, 

ou seja, consideram a Teoria da Plasticidade. Elas podem ser classificadas como 

rigorosas e não rigorosas. Dentre as rigorosas pode-se citar a Teorias de Rakine, Prandtl 

que atendem a todos os requisitos da plasticidade, e as não rigorosas tem-se Coulomb, 

Fellenius, Janbu, entre outras, que deixam de atender a um ou mais requisitos.  A Teoria 

de Rankine de empuxos de terra é a mais utilizadas entre as teorias rigorosa, já o critério 

de ruptura de Mohr Coulomb é o mais conhecido e utilizado na prática. 

 

Já as Teorias de Estado Limite de Utilização é o grupo aplicado a estruturas que não 

satisfazem as condições de deformação mínima e desta forma, aplicam os modelos 

constitutivos dos solos parcialmente plásticos (elastoplásticos, hiperbólicos) ou apenas o 

regime elástico. Essas teorias podem ser classificadas como evolutivas e não evolutivas 

conforme descreve Hachich et. al. (1998). As evolutivas permitem a inserção de leis 

constitutivas quaisquer, lineares ou não lineares, além de análises incrementais. As não-

evolutivas se caracterizam por formulações teóricas baseadas em ensaios de modelos 

reduzidos ou em observações. As evolutivas compreendem a subclassificação em exatas 

e analíticas (numéricas), e as não-evolutivas são classificadas como semi-empíricas e 

empíricas: 

 

a) Métodos exatos e analíticos: trata-se de métodos que necessitam de 

implementação de programas computacionais ocasionando em maior precisão. 

Alguns softwares os utilizam para o cálculo da matriz de rigidez da viga, ou a 

interação solo-estrutura, e ainda aplicam métodos não lineares para descrever o 

comportamento tensão-deformação do maciço, além de outras considerações. 

No método analítico se enquadra a Teoria da Elasticidade, a hipótese de apoios 

elásticos de Winkler, os elementos finitos, o método de diferenças finitas, entre 

outros. 
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b) Métodos empíricos: também denominados de conservadores, pois utilizam a 

aplicação prática de diagramas desenvolvidos experimentalmente para estroncas  

e por meio de ensaios, tais como os conhecidos diagramas de Terzaghi e Peck 

desenvolvidos em 1941, que mais tarde foram aprimorados pelos próprios 

autores, além dos diagramas de Tschebotarioff. As solicitações sobre os tirantes 

e o paramento são determinadas após obtido o diagrama com a aplicação do 

método das áreas de influência. 

 

c) Métodos semi-empíricos: possuem certa semelhança aos métodos empíricos, 

sendo que a principal diferença é a obtenção das solicitações por meio do 

modelo de viga contínua. Nestes métodos os diagramas são ditos “diagramas 

retificados” uma vez que são traçados a partir dos diagramas triangulares 

clássicos por meio da igualdade de áreas. Como exemplo tem-se a teoria geral 

das cunhas (Terzaghi, Ohde, etc.), Tschebotarioff, Rowe, Blum, entre outros. 

 

As principais influências sobre a determinação do empuxo são: as etapas construtivas, 

número de níveis de ancoragem, rigidez da estrutura (paramento e grampos), protensão 

das ancoragens, além de todas as variáveis relacionadas aos solos como, parâmetros de 

resistência e heterogeneidade entre camadas. A seguir são discutidos os principais 

elementos que influenciam o empuxo sobre as estruturas ancoradas. 

 

4.4.1. Influência do Processo de Execução sobre o Empuxo 

 

A principal forma de executar uma cortina ancorada é de maneira descendente, na qual 

processa-se a escavação, executa-se o tirante sem protensão, em seguida o paramento e 

posteriormente a incorporação da carga de protensão do tirante, do mesmo modo 

sucessivamente. Desta forma, a construção da contenção incluindo paramento e tirantes 

acompanha a evolução da escavação, evitando que o processo de escavação provoque 

grandes deformações e até mesmo o colapso da estrutura.  
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A aplicação da protensão no tirante é um dos fatores principais que não permite que 

haja grandes deformações, assim a mesma deve possuir níveis aceitáveis e condizentes 

com o empuxo a que está sujeito. 

 

A Figura 4.8 adaptada de Bowles (1996) ilustra o comportamento da cortina em relação 

aos seus deslocamentos e suposto diagrama de pressões considerando a sequência de 

avanço das escavações. Como pode ser notado, no primeiro estágio com a execução do 

primeiro nível de escavação, o maciço sofre uma deformação característica do alívio de 

tensões na extremidade superior do terreno e cria uma provável superfície de ruptura. 

 

Na etapa seguinte, há a incorporação da primeira linha de tirante que restringe os 

deslocamentos da face e desloca o ponto de giro para o ponto “a”. Posteriormente, no 

segundo estágio de escavação, a cortina sofre novas deformações com o alivio de 

tensão, uma vez que a única linha de tirantes existente não é capaz de suportar as 

solicitações, desta forma, a etapa posterior é a incorporação de uma nova linha de 

tirantes capaz de reduzir os deslocamentos e de alterar o digrama de pressão.  

 

Este ciclo se repete sucessivamente, até finalizar as etapas de escavações com a 

incorporação de todas as linhas de tirantes necessárias à redução dos deslocamentos da 

face e acomodação do diagrama de pressão. 

 

 

 

Figura 4.8 – Comportamento da cortina com o avanço da escavação (adaptado de 

Bowles, 1996) 
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Portanto, o processo executivo altera significativamente o diagrama de pressão em 

função do ponto de rotação da contenção causado pela aplicação das cargas de 

protensão e do consequente efeito de arqueamento do solo. 

 

A partir do comportamento demonstrado acima, entende-se que o diagrama de pressões 

não cresce linearmente, mas faz ondulações, sendo maior nas partes mais rígidas e 

menor nas partes mais flexíveis, porém com certa uniformidade no diagrama, esse fato 

fez com que Terzaghi (1948) e posteriormente Tschebotarioff (1951) e Terzaghi e Peck 

(1967) propusessem diagramas de pressão do empuxo buscando simular essa 

uniformização. 

 

4.4.2. Influência da Rigidez da Estrutura sobre o Empuxo 

 

A estrutura de contenção pode ser classificada como flexível ou rígida de acordo com a 

rigidez da estrutura. A rigidez da estrutura pode ser determinada a partir de sua 

geometria, em função de sua área, momento de inércia e composição do material 

(especificação do material). A definição deste parâmetro é fundamental, uma vez que a 

deformabilidade da estrutura pode influenciar o comportamento das deformações e o 

diagrama de tensões ao longo da vida útil da obra (Mendes, 2010). 

 

Nas regiões próximas aos tirantes, ou ancoragens, ocorrem os pontos de maior rigidez e 

também os pontos de menor deslocabilidades do que os vão entre os tirantes, indicado 

que quanto maior a rigidez menor os deslocamentos. Nos pontos entre os tirantes, a 

deformação não é previsível em função do processo executivo que provoca uma 

variação do ponto de giro dos esforços, fazendo com que hora o trecho superior se 

desloque mais que o inferior pois a pressão na região superior é maior, e hora ocorra o 

inverso.  

 

O paramento tem a função de distribuir estes esforços de maneira uniforme para garantir 

a estabilidade da estrutura e sua rigidez é que auxilia neste processo. Porém, esse 

fenômeno de distribuição mais uniforme de tensões devido o comportamento do 

paramento corresponde na verdade ao fenômeno de arqueamento do solo.  
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O arqueamento é o efeito gerado pelo engrenamento dos grãos de solo formando um 

arco comprimido entorno de alguma região que tenha sofrido alívio de tensões (Mendes, 

2010).  O efeito de arqueamento simplificadamente é a redistribuição das tensões no 

meio adjacente quando os parâmetros de resistência já se encontram mobilizados. O 

efeito se deve a resistência ao cisalhamento do solo que permite que ocorra a 

redistribuição de esforços para regiões mais rígidas formando uma biela comprimida 

que é o efeito arco, que ocorre em tuneis, galerias e contenções, ou seja, os esforços 

tendem a se propagar para regiões de maior rigidez (Figura 4.9). 

 

O efeito de arqueamento do solo em uma contenção em balanço se dá com o campo de 

tensões sendo direcionado para a região da ficha (região do paramento engastada no 

solo de fundação) ao invés do paramento, visto que na ficha a rigidez em relação a 

estrutura é maior. Nas contenções ancoradas esse efeito aparece quando a deformada do 

paramento fica ondulada, pois o efeito de arco causa maior concentração de tensões nas 

proximidades da cabeça do tirante, onde o deslocamento é menor e a rigidez é a maior. 

 

 

Figura 4.9 – Dispositivo para estudar o arqueamento de solos e diagrama de pressões 

(Terzaghi, 1943, apud Echeverria, 2006). 
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Analogamente, desde que o paramento tenha flexibilidade suficiente para deformar e 

mobilizar o empuxo ativo, ocorre o fenômeno de arqueamento e a uniformização do 

diagrama. Porém, para estruturas muito rígidas, de modo geral com espessura elevada, 

não há o deslocamento do paramento em relação aos tirantes e a única região mais 

deformável é na base da cortina, uma vez que o solo que suporta a ficha é deformável. 

Nesse caso se todo o paramento é rígido o efeito arco não se forma e não há 

uniformização de diagrama de pressões. Desta forma, a partir do que foi exposto acima 

a rigidez do paramento e do tirante juntamente com o efeito arqueamento do solo, 

influenciam no diagrama de empuxo.  

 

4.4.3. Métodos Empíricos e Semi-empíricos de Cálculo de Empuxo 

 

Sherif et al. (1984, apud Mendes, 2010) observaram em seus experimentos que quando 

não existem deslocamentos da estrutura e não há deformações internas no solo o 

empuxo aumenta linearmente com a profundidade e sua magnitude cresce com a 

compacidade do solo. Entretanto, segundo Mendes (2010), os movimentos de rotação 

pelo topo da estrutura e translação alteram significativamente a variação da tensão 

lateral do solo sobre a estrutura e, consequentemente, sua magnitude e ponto de 

aplicação. Desta forma, utilizar um método de cálculo que admite a distribuição linear 

do empuxo como ocorre nos processos de dimensionamento de estruturas de arrimo, 

pode acarretar em um subdimensionamento estruturalmente, uma vez que a magnitude 

das tensões é dependente das deformações, ou seja, a resultante das tensões e seu 

respectivo ponto de aplicação devem ser diferentes (Silva et al., 2002, apud Mendes, 

2010). Porém, o superdimensionamento também pode ocorrer ao se utilizar diagramas 

uniformizados. 

 

Assim como o efeito de arqueamento é de difícil quantificação, atualmente são 

realizados várias simulações e experimentos na tentativa de desenvolver digramas de 

pressões de terra compatíveis com a estrutura ancorada, contudo, ainda são utilizados na 

prática o cálculo destes esforços por diagramas empíricos. 
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Existe na literatura clássica sobre estruturas ancoradas uma escassez de estudos que 

relatam a distribuição do empuxo em relação a estruturas escoradas. Na prática a 

mensuração dos esforços é realizada com base nos conceitos de empuxo em estroncas, 

porém, existem diferenças relativas entre as duas estruturas que alteram as suas 

distribuições de tensão. As diferenças estão na rigidez do sistema, na transmissão do 

estado de tensão dos tirantes para o solo que altera suas deformações e na sequência 

construtiva. 

 

De acordo com Mendes (2010), o processo de deformação de uma cortina atirantada é 

diferente do processo de deformação de um muro de arrimo, pois, na primeira situação, 

a rotação pode acontecer em torno do topo ou da base, enquanto, na segunda, somente 

acontece pela base, portanto, a Teoria de Rankine e a de Coulomb não se aplicam para 

cortinas atirantadas. 

 

Terzaghi e Peck (1967) e Tschebotarioff (1951), entre outros autores, basearam-se nos 

princípios da teoria geral da cunha e em observações experimentais para desenvolver 

seus diagramas de tensões do solo conhecidos por Envoltórias Aparentes de Tensões, 

uma vez que se baseiam no Método da Envoltória Aparente de Tensões.  

 

A seguir são apresentados alguns dos principais métodos de cálculo para a determinação 

dos empuxos utilizados frequentemente no dimensionamento de cortinas atirantadas: 

 

a) Método empírico (válido para paredes flexíveis, são a maioria dos casos): 

 

Arends (1970, apud Gurgel, 2012) comparou os diagramas empíricos para areias e 

argilas propostos por Terzaghi e Peck (1948, 1967) e Tschebotarioff (1951) em sua obra 

como apresentado na Figura 4.8. Os diagramas de empuxo aparente propostos por 

Terzaghi e Peck (1967) e Tschebotarioff (1951) foram determinados empiricamente por 

meio de medições das forças axiais máximas em escoras da cortina escorada, originadas 

comumente nas etapas construtivas após a sua execução. 
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Figura 4.10 – Diagramas de empuxo aparente - Terzaghi e Peck (1948, 1967) e 

Tschebotarioff (1951) (Arends, 1970, apud Mendes, 2010). 

 

b) Método semi-empírico (igualdade de área a partir do diagrama triangular): 

 

As Figura 4.9 a 4.11 apresentam os diagramas de empuxo para paramentos rígidos ou 

flexíveis utilizado no método de Blum, com as adaptações realizadas por Turcarelli. 
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Figura 4.11 – Diagrama de empuxo para paramentos rígidos ou flexíveis – 

paramento em balanço (Adaptado de Hachich et. al., 1998) 

 

 
Figura 4.12 – Diagrama de empuxo para paramentos flexíveis – vários níveis de 

tirantes na fase final da obra (Adaptado de Hachich et. al., 1998) 

 

 
Figura 4.13 – Diagrama de empuxo para paramentos rígidos – vários níveis de 

tirantes na fase final da obra (Adaptado de Hachich et. al., 1998) 

 

Nestes casos o empuxo de água deve ser calculado sempre com diagrama triangular, as 

sobrecargas geram empuxos retificados e para solos argilosos como a argila mole os 

diagramas de empuxo não devem ser retificados, pois há resistência ao cisalhamento 

suficiente para a formação do arqueamento. 
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4.5. MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS 

 

4.5.1. Generalidades 

 

Os métodos numéricos estão sendo amplamente empregados na prática da engenharia 

dentro dos escritórios de empresas de consultoria e projeto, deixando de ser apenas uma 

ferramenta de pesquisa, devido ao avanço e a maior capacidade dos softwares 

disponíveis atualmente. A sua utilização em maior escala deve-se também a grande 

diversidade e complexidade em que as obras geotécnicas estão se tornando.  

 

Segundo Rohlfes Jr. (1996), as enormes complexidades encontradas nos estados 

naturais do meio geológico, como meio não-homogêneo, comportamento não-linear do 

material, condições de tensões "in situ", variações espaciais e temporais das 

propriedades do solo, geometrias arbitrárias e descontinuidades, tomam muito complexa 

a obtenção de soluções analíticas fechadas. O fato é que um modelo numérico nada 

mais é que uma representação matemática de um processo físico real, entretanto o 

modelo geralmente tem a finalidade de traduzir e implicar os fenômenos físicos 

complexos, porém, de uma forma que seus resultados sejam os mais realísticos 

possíveis. 

 

De acordo com Aires (2006), na prática a modelagem numérica apresenta algumas 

vantagens em relação a modelagem real, são elas: o tempo de duração para a execução 

de cada modelo uma vez que o modelo real demanda uma quantidade maior de tempo 

para sua elaboração, variedade de concepções que podem ser estudados em um modelo, 

segurança quando nos casos dos estudos possuírem contaminantes e/ou rupturas de 

estruturas. Entretanto, o modelo numérico possui determinadas limitações, algumas 

vezes associados a capacidade do computador e principalmente voltado ao responsável 

por desenvolver as formulações de um modelo em função do saber manuseá-lo.  

 

A análise de um problema em um programa computacional é uma etapa muito 

importante no processo de modelagem para que o problema real possa ser corretamente 

avaliado .O método mais utilizado para uma análise numérica tensão deformação é o 
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Método dos Elementos Finitos (MEF), porém, o sucesso na análise depende da 

experiência do usuário, como geotécnico e como usuário do programa, pois os 

resultados podem ser afetados pela seleção da malha de elementos finitos, pelas 

condições de contorno, pela seleção dos parâmetros de entrada e interpretação crítica 

dos resultados (Mendes, 2010). 

 

Ainda segundo Mendes (2010), o MEF permite simular e analisar o comportamento 

mecânico de uma estrutura bem como as influências sobre a vizinhança, mantendo os 

parâmetros geométricos da estrutura e do solo, além de possibilitar incrementar 

carregamentos estáticos e dinâmicos, condições de contorno mais elaboradas, diferentes 

modelos constitutivos (lineares e não lineares, elásticos e plásticos), análise temporal, 

sequência construtiva, etc. 

 

4.5.2. Formulação do Método dos Elementos Finitos 

 

O método dos elementos finitos consiste em discretizar um meio contínuo em pequenos 

elementos, finitos, mantendo as propriedades do meio original. Deste modo, a ideia 

central do método é discretizar o domínio, representando-o aproximadamente pela 

reunião de um número finito de elementos, que podem ser triangulares ou quadráticos 

nos problemas bidimensionais, e tetraedros e hexaedros em problemas tridimensionais.  

 

Os elementos são interligados entre si por meio de pontos, denominados de nós. As 

cargas do sistema são aplicadas nos nós de forma a produzir a mesma energia do 

sistema original (Mendes, 2010). A solução resulta da interpolação de uma solução 

aproximada a partir do reequilíbrio do sistema, obtido a partir do somatório da 

contribuição de todos os elementos. 

 

A análise de um problema por meio do Método dos Elementos Finitos pode ser 

direcionada a partir de três procedimentos diferentes:  o Método dos Deslocamentos (ou 

da Rigidez), o Método do Equilíbrio (ou das Tensões) e o Método Misto. No método 

dos deslocamentos, estes constituem as incógnitas, sendo determinados com base no 

Princípio da Energia Potencial Mínima; no método de equilíbrio, as tensões são 

escolhidas como incógnitas e o Princípio de Energia Complementar Mínima é aplicado 
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e, no caso do terceiro procedimento, as tensões e os deslocamentos são escolhidos como 

incógnitas. A maioria dos problemas da Engenharia Geotécnica têm sido resolvidos 

utilizando-se o Método dos Deslocamentos (Rohlfes Jr, 1996). 

 

De acordo com este autor, a resolução de um problema geotécnico por meio do Método 

dos Elementos Finitos envolve algumas etapas, conforme comentadas a seguir: 

 

- Discretização do contínuo - Consiste na divisão do meio contínuo em um número 

finito de elementos com formas diversificadas conectados por nós situados no contorno 

e/ou no centro dos mesmos. Três condições devem ser cumpridas a nível local, dentro 

do elemento, e a nível global, em toda a região discretizada: o equilíbrio de forças, a 

compatibilidade dos deslocamentos e a lei constitutiva do material; 

 

- Seleção de funções de forma - Consiste em adotar uma função para representar as 

variáveis incógnitas dentro do elemento, sejam elas de deslocamentos ou forças. Pelo 

método dos deslocamentos, a relação entre o deslocamento em um ponto arbitrário 

dentro do elemento e aqueles correspondentes aos nós do mesmo pode ser expressar por 

uma equação que contenha as funções de forma ou funções de interpolação; 

 

- Derivação das equações correspondentes ao elemento: as soluções das equações que 

definem as propriedades de um elemento podem ser variadas, tais como o método da 

rigidez direta, métodos variacionais, métodos residuais, etc.  Pelo método da rigidez é 

construída a matriz de rigidez, composta pelos coeficientes das equações de equilíbrio 

derivadas a partir da geometria e das leis constitutivas adotadas em cada elemento. 

 

- Montagem do sistema global de equações - Esta etapa consiste na combinação das 

equações que expressam o comportamento de cada elemento, para montar um sistema 

de equações que expressam o comportamento da região em sua totalidade. As forças 

atuantes no meio são convertidas em forças nodais equivalentes, obtendo-se assim, uma 

relação de equilíbrio entre a matriz de rigidez, o vetor de deslocamentos nodais, e o 

vetor de forças nodais. As matrizes de rigidez de cada elemento são associadas, 

formando assim um sistema global.  
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- Resolução do sistema de equações – A partir da etapa anterior, obtém-se um sistema 

de equações que deve ser resolvido para determinar o valor das incógnitas nodais. Com 

base nos valores das variáveis nodais é determinado o estado de deformação em cada 

elemento. Estas deformações, juntamente com as deformações iniciais e as leis 

constitutivas de cada material, definirão o estado de tensão no elemento e no seu 

contorno.  

 

As soluções de problemas não lineares pelo MEF, geralmente são obtidas por meio de 

processo iterativo, ou processo incremental, ou ainda processo misto que é a 

combinação dos dois primeiros. 

 

Uma descrição detalhada, das etapas acima resumidas, pode ser encontrada em 

Zienkiewicz (1977) segundo Rohlfes Jr. (1996). A interação solo-estrutura é um dos 

grandes diferenciais neste tipo de análise, uma vez que se altera o estado de deformação 

e consequentemente da tensão e a interface solo-estrutura pode ser analisada tanto no 

contato da cortina quanto no contato da ancoragem com o solo (Mendes, 2010). 

 

4.6. TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO NUGEO 

 

Estudos de tensão-deformação em estruturas ancoradas com a utilização de modelagem 

numérica já foram desenvolvidos no NUGEO - Núcleo de Geotecnia da UFOP. Estes 

trabalhos de referência estimulam a continuidade e o avanço do uso de sistemas 

computacionais na previsão do comportamento de estruturas ancoradas, dos quais se 

destacam: os trabalhos de Mendes (2010) para o caso de ancoragem ativa, Franco 

(2010) e Pereira (2016) em estruturas com ancoragem passiva. Além disso, existem 

outros trabalhos relevantes que abordam o tema de ancoragens e desenvolvem estudos 

sobre o seu comportamento, tais como: Porto (2015) e Vasconcelos (2016). 

 

Mendes (2010) desenvolveu um estudo por meio de do sistema computacional 

GeoStudio 2007, módulo SIGMA/W, aplicando análise plana de tensão-deformação 

para dimensionar uma cortina atirantada. Além disso, o autor se propôs a avaliar a 

sensibilidade do comportamento mecânico do solo e da estrutura a parâmetros 

geométricos e geotécnicos utilizando ferramentas tradicionais em comparação com a 
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ferramenta computacional.  As ferramentas tradicionais aplicadas na comparação foram 

os diagramas de empuxo aparentes de Terzaghi e Peck e Tschebatorioff e para o 

dimensionamento foi adotado o método de Kranz. Os estudos foram direcionados a 

avaliação do comportamento do solo e da estrutura em função de alguns parâmetros, 

como rigidez da cortina e espaçamento dos tirantes. No estudo foi constatado a 

sensibilidade aos parâmetros analisados, assim como ao processo de execução. Os 

diagramas de tensões obtidos foram consistentes àqueles obtidos empiricamente apenas 

para determinadas situações. Em relação a influência do espaçamento entre os tirantes, 

o autor constatou que os diagramas de empuxo foram consistentes com os diagramas 

empíricos e, que os momentos fletores máximos não ocorreram no final da execução da 

obra e que as deformações obtidas no final da execução da cortina foram similares, 

indicando uma combinação de movimentos de translação e rotação de topo e base. No 

caso da avaliação da influência da rigidez do paramento da estrutura analisada, Mendes 

(2010) concluiu que quanto menor a rigidez da cortina maior a influência das forças 

aplicadas nos tirantes sobre os diagramas de tensões horizontais. O dimensionamento 

foi consistente, porém o mesmo sugeriu que para uma modelagem mais realista quanto 

ao processo executivo deve-se adotar as características da obra, tais como a metodologia 

executiva e a variação da coesão aparente. Mendes (2010) concluiu que o uso 

complementar do MEF junto a métodos tradicionais de dimensionamento, permite uma 

melhor avaliação, principalmente, da fase executiva da obra e do comportamento 

mecânico do solo e da estrutura, levando a projetos melhores dimensionados e mais 

consistentes. 

 

Franco (2010) em seu estudo fez uma abordagem ao uso de sistemas computacionais em 

projetos de obras de reforço de solo por ancoragem passiva (solo grampeado). O 

trabalho apresentou uma abordagem sequencial para uso destas ferramentas como peça 

auxiliar ou efetiva nos estudos e projetos de estruturas ancoradas passivamente. O 

sistema computacional adotado foi o GeoStudio 2007 (GeoSlope, 2007), módulos 

SIGMA/W e SLOPE/W. O autor aplicou no sistema computacional as etapas utilizadas 

para o desenvolvimento de projeto de reforço em solo grampeado para a rodovia Fernão 

Dias, BR 381, no trecho entre Belo Horizonte e São Paulo. Franco (2010) concluiu que 

o emprego do software para o desenvolvimento do projeto foi eficiente e simples, 

ratificando a boa qualidade do projeto desenvolvido na época por método convencional. 
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Pereira (2016) promoveu um estudo numérico do comportamento tensão-deformação 

para estruturas em solo grampeado (ancoragem passiva), com a finalidade de 

estabelecer correlações com estudos de análises convencionais de estabilidade. O estudo 

paramétrico desenvolvido pelo autor foi direcionado a duas estruturas específicas, sendo 

a primeira, um problema-tipo simulado na forma de um talude de corte de 6,0 m de 

altura e a segunda estrutura uma obra real.  No problema-tipo, foram analisadas as 

influências relativas da inclinação dos grampos, das condições de rigidez do paramento 

e da ação de sobrecargas. Entre as inclinações estudadas (0° a 35°) os resultados 

mostraram que, à medida em que se aumentou a inclinação dos grampos foram 

mobilizados maiores deslocamentos na face do talude, para quaisquer condições de 

rigidez do paramento, além disso detectou-se que os esforços de tração nos grampos 

tenderam a decrescer com o aumento da inclinação dos grampos. Em relação a rigidez 

da face, Franco (2010) constatou que a utilização do paramento inibiu 

consideravelmente as deformações da massa de solo grampeado e reduziu de forma 

significativa as regiões de plastificação no maciço, comportamento contrário ao 

aumento da sobrecarga. Segundo Pereira (2016), os estudos realizados nas simulações 

numéricas, utilizando o software comercial GeoStudio versão 2012, permitiram aferir as 

influências de diferentes parâmetros e demonstrarar que estruturas em solos grampeados 

demandam análises de tensão-deformação para uma efetiva avaliação do seu 

comportamento geotécnico global, além das análises convencionalmente adotadas por 

equilíbrio limite nos projetos correntes.  

 

Porto (2015) propôs uma metodologia semiempírica simplificada via web para previsão 

de análise comportamental de ancoragens em obras geotécnicas, tanto em termos de 

controle tecnológico de obras de contenção, como estimativa de capacidade de carga 

geotécnica de ancoragens. Os dados técnicos que embasaram o trabalho foram obtidos a 

partir de ensaios de recebimento, qualificação e básico executados nos estados de São 

Paulo e Minas Gerais em conformidade com a NBR 5629. Porto (2015) promoveu em 

seu trabalho uma discussão sobre as diversas metodologias existentes para avaliar a 

capacidade de carga geotécnica de tirantes, bem como sua aplicação prática no dia a dia 

do engenheiro. O trabalho deu origem a um aplicativo web que pode ser utilizado por 

engenheiros em campo para o controle de qualidade das ancoragens. 
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Vasconcelos (2016) apresentou um estudo com a análise da capacidade de carga de 

ancoragens protendidas e reinjetáveis em maciços geotécnicos para a cidade de Belo 

Horizonte/MG. O estudo avaliou alguns dos principais métodos semi-empíricos 

utilizados para o cálculo da capacidade de carga em ancoragens protendidas e 

reinjetáveis comparando com a estimativa da força de ruptura obtida pela extrapolação 

de Van der Veen (1953), além de obter valores para a resistência ao cisalhamento (qs) 

de interface solo-tirante. O estudo foi embasado nos resultados de quatrocentos ensaios 

de recebimento obtidos em obra na cidade de Belo Horizonte, para sete diferentes 

trechos de cortinas ancoradas. Segundo Vasconcelos (2016), as metodologias semi-

empíricas avaliadas foram Bustamante (1985), Costa Nunes (1987), Falconi (2005), 

Porto (2015), Joppert Jr, Mallmann e Ioirio (2004), NBR 5629 (ABNT, 2006) e Souza 

(2001).  Utilizou-se para o cálculo e interpretação dos resultados, o sistema 

computacional CsA-Geo. Por fim, o autor concluiu que os resultados se mostraram 

aceitáveis para todas as metodologias analisadas com tendência de linearidade entre os 

valores obtidos pelos ensaios extrapolados e pelas formulações propostas na 

metodologia semiempírica, sendo a metodologia que mais se aproxima da extrapolação 

é a proposta pela NBR 5629 (ABNT, 2006). Segundo Vasconcelos (2016), em relação a 

resistência ao cisalhamento qs, os valores obtidos apresentaram uma leve tendência de 

aumento proporcional ao SPT do solo em análise (silte arenoso). 
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CAPÍTULO 5 
 

ANÁLISE PARAMÉTRICA DO COMPORTAMENTO TENSÃO–

DEFORMAÇÃO DE UMA CORTINA ATIRANTADA 
 

5.1. INTRODUÇÃO 

 

As ferramentas computacionais adentraram o âmbito profissional e acadêmico devido 

sua maior garantia de controle e agilidade para projetos de obras de contenção e 

estabilização de solo. A utilização de modelagens numéricas tem auxiliado também em 

tomadas de soluções inovadoras, o que antes não eram possíveis devido à elevada 

complexidade de cálculos, com pouca precisão e que consumiam muito tempo de 

projeto.  O sistema computacional GEOSTUDIO 2007 destaca-se entre os programas 

utilizados no meio técnico. 

 

O poder e a capacidade da computação agora disponível resultaram em sistemas e 

softwares avançados de engenharia e análise científica. A pronta disponibilidade e 

facilidade de utilização dos sistemas computacionais faz com que seja possível a 

utilização de métodos poderosos como uma análise de elementos finitos, na prática de 

engenharia. Estes métodos numéricos já deixaram de ser ferramentas de pesquisa para 

se tornarem ferramentas de aplicação, largamente utilizadas em empresas de 

consultorias e projetos. Isso abriu um novo mundo de modelagem numérica. Porém, a 

obtenção de resultados úteis e significativos a partir dessas ferramentas depende da 

orientação fornecida pelo usuário. 

 

Neste sentindo, este capítulo tem por objetivo avaliar o comportamento de uma obra de 

contenção em cortina atirantada frente a alguns condicionantes que alteram seu estado 

de tensão-deformação por meio de modelagens numéricas elaboradas no programa 

GEOSTUDIO 2007, módulos SLOPE/W e SIGMA/W.   

 

As simulações realizadas no módulo SLOPE/W utilizando análises de estabilidade em 

equilíbrio limite teve como finalidade a verificação da estabilidade global e interna da 

contenção dimensionada (posicionado a superfície de ruptura nos locais de maior 
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solicitação). O objetivo das simulações é garantir que a estrutura seja estável após o pré-

dimensionamento dos tirantes e assim, possa dar continuidade nos estudos de tensão-

deformação. Para obter a estabilidade da estrutura de contenção é necessário o correto 

dimensionamento das características geométricas dos tirantes (comprimento do trecho 

livre, comprimento do bulbo, diâmetro do bulbo), além dos espaçamentos horizontais e 

verticais. 

 

No módulo SIGMA/W foram desenvolvidas as modelagens numéricas utilizando o 

método dos elementos finitos (MEF) dos taludes tipo após o dimensionamento da 

estrutura de contenção, verificando alterações do comportamento da estrutura 

influenciados pela rigidez do paramento, altura do talude, inclinação dos tirantes e 

metodologia construtiva.  

 

O estudo da influência da rigidez do paramento no sistema será desenvolvido por 

análise tensão-deformação em condição de estado plano por meio de elementos finitos. 

Os sistemas com solução por elementos finitos permitem o uso de modelos constitutivos 

avançados e específicos, rotinas e condições de contorno que se ajustam razoavelmente 

bem à maioria das condições de campo (Franco, 2010). 

 

A avaliação da influência da rigidez do paramento, da altura da contenção, da inclinação 

dos tirantes e do método construtivo sobre a estrutura ancorada será discutida de acordo 

com o comportamento do sistema em relação aos deslocamentos das faces, o momento 

fletor no paramento e a plastificação do solo durante o processo construtivo, e os 

estudos de estabilidade do estado de tensão final da estrutura sem a consideração dos 

tirantes. 

 

5.2. SISTEMA COMPUTACIONAL GEOSTUDIO 2007 

 

O programa GEOSTUDIO 2007 desenvolvido pela GeoSlope International Ltda, 

apresenta uma interface gráfica simples de fácil acesso pelo usuário permitindo a 

representação da geometria das estruturas em estudo e a inserção de suas características 

geotécnicas. Além disso, possibilita o incremento de dados a respeito da situação em 
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questão, podendo ser abordadas situações adversas em uma mesma estrutura, auxilia na 

velocidade de entrada das simulações numérica e saída de dados.  

As modelagens podem ser acopladas para simulações de execução de obras, ou seja, o 

processo construtivo pode ser estudado desde a primeira etapa até o final em um mesmo 

arquivo, além promover a conexão entre dois ou mais módulos do programa.  

 

5.2.1.  Módulo SLOPE/W 

 

O módulo SLOPE/W permite ao usuário executar análises de estabilidade por equilíbrio 

limite de encostas naturais, taludes escavados, obras de contenção entre outras 

estruturas em 2D. A interface do programa possibilita o desenho da geometria do 

problema ou até mesmo a importação do modelo para outros programas, a delimitação 

do contorno para buscas das superfícies de rupturas e até mesmo a especificação da 

superfície potencial de ruptura requerida em processos de retro análises. 

   

Várias obras de estabilização podem ser simuladas no programa, tais como, solo 

grampeado, cortinas atirantadas, taludes reforçados com geossintéticos, estacas 

tangentes, ou até mesmo obras mistas que envolvem mais de uma das estruturas citadas. 

 

 A segurança de uma obra em cortina atirantada pode ser analisada em estudos de 

estabilidade interna, externa e mistas, além disso, pode ser determinando os fatores de 

segurança antes mesmo da realização da escavação e após uma dada distribuição de 

tirantes adotada. O sistema GEOSTUDIO 2007 permite o acoplamento do módulo 

SLOPE/W com outros módulos como por exemplo o SIGMA/W. Por meio deste 

acoplamento é possível fazer o estudo de estabilidade por equilíbrio limite local com 

base no estado de tensão quantificado no módulo SIGMA nas bases das fatias. 

Facilitando assim, a concepção e o dimensionamento da técnica de contenção em 

cortina ancorada. 

 

A análise de estabilidade por equilíbrio limite pode ser feita por métodos clássicos como 

Bishop, Fellenius e Janbu ou métodos mais complexos e rigorosos tais como 

Morgenstern & Price e Spencer. Os métodos de análises por equilíbrio limite consistem 

na determinação do equilíbrio da cunha ativa do solo, limitada por uma superfície 
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potencial de deslizamento e a face do talude, sendo o restante considerado zona 

resistente, onde os bulbos dos tirantes devem ser fixados. A região ativa do solo pode 

ser circular, poligonal ou de geometria qualquer. No método de equilíbrio limite, o solo 

é dividido em fatias verticais que são verificadas por equilíbrio estático. Assim, a 

estabilidade da estrutura é analisada pelo sistema de equilíbrio de forças estáticas ou 

momentos que agem na região ativa do solo. O cálculo é iterativo para determinar a 

combinação de forças que atingem o menor fator de segurança. 

 

5.2.2. Módulo SIGMA/W 

 

O SIGMA/W é um dos módulos que compõem o sistema computacional GEOSTUDIO 

2007, que realiza análises de tensão-deformação por meio do método de Elementos 

Finitos (MEF).  O programa permite a simulação de análises planas e axissimétricas de 

tensão-deformação no solo e a modelagem de elementos estruturais. A discretização 

numérica é realizada por meio de elementos isoparamétricos triangulares, 

quadrangulares ou ambos, simultaneamente.  

 

A aplicabilidade do MEF é garantida nas análises de estabilidade global de estruturas de 

contenção por apresentar algumas vantagens em relação ao método de equilíbrio limite, 

tais como a modelagem de interfaces e elementos estruturais, simulação de processos 

construtivos, entre outros.  

 

O SIGMA/W utiliza o método numérico dos elementos finitos, caracterizado por 

possibilitar a avaliação do comportamento tensão-deformação em todas as etapas da 

obra em um mesmo arquivo. Tal modelagem é possível graças ao software, que admite 

que regiões de solo sejam ativadas ou desativadas em diferentes estágios de um arquivo 

de projeto, tornando possível simular o processo ao longo do tempo.  

 

O GeoStudio usa o conceito de múltiplas análises em um único arquivo de projeto, 

assim, ao ligar automaticamente essas análises em um determinado tempo comum, as 

sequências de construção podem ser simuladas. Condições de contorno que se movem 

com o tempo podem ser aplicadas em qualquer etapa com a finalidade de simular as 
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condições reais de campo, como desconfinamento ou carregamentos estáticos e 

dinâmicos. 

 

Além disso, o SIGMA/W permite utilizar simples e complexos modelos constitutivos 

(elástico-linear, elasto-plástico, hiperbólico, entre outros). Também oferece a 

possibilidade de realizar análises tensão-deformação com ou sem a mudança da pressão 

neutra que surge da alteração no estado tensões do solo (Najar Jimenez, 2008). 

 

Quando combinado com outros produtos do software da GeoSlope, ele também pode 

modelar a geração de poropressão e dissipação em uma estrutura do solo em resposta a 

cargas externas usando tanto uma formulação totalmente acoplada ou não-conjugada. 

 

O SIGMA/W pode acomodar estruturas ao solo sem interferências na interação por 

meio de inclusão de elementos estruturais em análises de tensão bidimensional. Estes 

elementos podem ser elementos de viga que têm rigidez à flexão, ou elementos da barra 

que têm apenas rigidez axial sem rigidez à flexão. Os elementos de viga são 

particularmente úteis neste estudo para a inclusão do trecho do bulbo e dos paramentos 

que compõem a estrutura ancorada, já os elementos de barra foram utilizados para 

simular o trecho livre dos tirantes. Figura 5.1 ilustra a inserção de elementos viga que 

representam os tirantes e paramentos de face no módulo SIGMA/W. 

 

 

Figura 5.1 – Modelagem do talude tipo no SIGMA/W com os elementos de viga e barra 
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Portanto, a ancoragem é dividida em dois elementos, o primeiro é o trecho livre, que é 

modelado com um elemento de barra, que não mobiliza qualquer tensão cisalhante, 

tendo somente a função de transmitir os esforços da cortina à ancoragem. Seus dados de 

entrada são área (A), elasticidade do material (E) e força axial aplicada (F). O segundo 

elemento é o trecho ancorado ou bulbo de ancoragem que é modelado como elemento 

de viga responsável por mobilizar as tensões cisalhantes. 

 

Segundo Mendes (2010), a interação solo e estrutura é um dos grandes diferenciais em 

análises que utilizam o método de elementos finitos, uma vez que se altera o estado de 

deformação e consequentemente da tensão. O SIGMA/W por meio de sua interface 

permite que a interação solo e estrutura sejam analisadas tanto no contato dos elementos 

estruturais (grampos, estacas, tirantes, entre outros) com paramento quanto no solo 

(Mendes, 2010). 

 

A estimativa do nível de segurança da obra, no módulo SIGMA/W, pode ser realizada 

simulando-se a plastificação do maciço. A plastificação poderia ser provocada pela 

diminuição dos parâmetros de resistência do solo ou a alteração dos parâmetros que 

controlam a rigidez dos elementos de reforço, o que gerariam a iminência de ruptura do 

maciço. 

 

A precisão dos resultados programa, assim como nos demais, depende do grau de 

refinamento da malha de elementos finitos, uma vez que malhas mais refinadas tendem 

a resultados mais acurados. Entretanto, o refinamento demasiado dos modelos no 

programa pode levar a um consumo exacerbado de memória, o que pode elevar 

consideravelmente o tempo da simulação. Desta forma, o SIGMA/W permite o 

refinamento da malha em locais de maior interesse do usuário, sejam eles, pontos 

específicos, de linhas ou uma região inteira, ocorrendo o refinamento apenas ao redor 

dos elementos previamente selecionado. 

 

Os resultados das análises dependem dos dados fornecidos pelo usuário, como 

geotécnico e como modelador no programa, pois os resultados podem ser afetados pela 

seleção da malha de elementos finitos, pelas condições de contorno, pela seleção dos 

parâmetros de entrada e sua capacidade para interpretar os resultados. Em resumo, o 
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software não faz a modelagem, o usuário faz a modelagem. É a capacidade do usuário 

para orientar o processo de análise que torna a ferramenta poderosa. 

 

5.3. ESTRUTURA E ESTRATÉGIAS ADOTADAS E PARÂMETROS 

 

Os estudos foram realizados por meio de modelagens numéricas efetuadas com o 

auxílio do programa GeoStudio 2007, utilizando os módulos SIGMA/W e SLOPE/W. 

As análises foram desenvolvidas adotando-se uma seção hipotética padrão em corte 

vertical no terreno com altura variando em três patamares, a saber: 6,0 m, 8,0 m e 12,0 

m.  No topo do talude escavado o terreno é horizontal, sendo constituído de apenas um 

solo homogêneo e isotrópico, com parâmetros de resistência obtidos por meio de 

correlações com NSPT do solo referente ao ensaio SPT (Standart Penetration Test). Os 

parâmetros de resistência serão aplicados ao modelo constitutivo elasto-plástico, 

delimitado pelo critério de ruptura de Mohr-Coulomb. 

 

O solo foi caracterizado por silte arenoso (solo residual) com NSPT médio igual a 11 e 

seus parâmetros de resistência determinados por meio de correlações. O angulo de 

atrito, “ϕ”, foi determinado pela Equação 5.1 de Kishida citada no Pile Foundation 

Analisis and Design, por H. G.Poulos e E. H. Davis (Poulos e Davis, 1974, apud Alves 

Filho, 2010) e a coesão, “c”, determinada a partir da Tabela n° 13 de Parâmetros médios 

do solo de Joppert Jr. (2007) e o módulo de elasticidade, “E”, pela Equação 5.2 

apresentada por Tromfimenkov (1974, apud Das, 2007), para solos arenosos.  

 

O parâmetro qc foi estimado com base na correlação Cone x SPT de Aoki e Velloso, 

1975, citado em Hachich et. Al. (1998), na qual a resistência à penetração do cone pode 

ser estimada com base na Equação 5.3. Nesta expressão o parâmetro K” é especificado 

para diversos tipos de solo. 

 

1520  SPTN                                              (5.1) 

 

cqE  3                    (5.2) 
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SPTc NKq ".                  (5.3) 

 

ϕ  é o ângulo de atrito interno do solo (kPa); 

NSPT é o número de golpes referente ao ensaio SPT (Standart Penetration Test); 

τ  é a tensão de cisalhamento do solo (kPa); 

E  é o módulo de elasticidade (MPa); 

qc  é a resistência à penetração do cone do ensaio CPT ou CPTU (kgf/cm² x 10
3
); 

K” é uma constante para diversos tipos de solo. 

 

O coeficiente de Poisson (ν) dos solos foi estimado com base na literatura em Das 

(2007). O ângulo de dilatância solicitado pelo modelo elasto-plástico foi considerado 

nulo para todos os materiais, uma vez que na ausência desta informação, este 

procedimento é sugerido pelo manual do GeoStudio 2007 (Franco, 2010). 

 

Com base nas equações apresentadas anteriormente foi possível estimar os módulos de 

elasticidade e demais parâmetros do solo envolvidos no estudo. É importante salientar 

que, apesar dos módulos de deformabilidade terem sidos determinados por meio de 

relações empíricas com o NSPT, existe a possibilidade de conter erros consideráveis em 

virtude da variabilidade do ensaio SPT, porém o presente trabalho refere-se a um estudo 

paramétrico que objetiva verificar como os parâmetros analisados variam quando outros 

parâmetros são variados, não importando a magnitude desses parâmetros que são 

fornecidos pelo programa numérico. Na Tabela 5.1 são apresentados os dados 

geotécnicos do solo, adotado em todos os taludes tipo. 

 

Tabela 5.1 – Parâmetros geotécnicos do solo. 

Descrição Símbolo Unidade Valor 

Ângulo de Atrito Efetivo ϕ' ° (graus) 30 

Coesão Efetiva c' kPa 25 

Módulo de Elasticidade E MPa 15 

Coeficiente de Poisson ν adm. 0,33 

Peso Específico γ kN/m³ 19 

 

Para o material de interface, apresentado na Tabela 5.2, considerou o ângulo de atrito 
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solo-estrutura (δ) da ordem de 2/3  (Terzaghi, 1943). 

 

O módulo de elasticidade adotado para a interface foi igual a 10 vezes menor do que a 

do solo, afim de desvincular a movimentação da estrutura a movimentação do solo. 

Antes da aplicação do material de interface, foi realizado um estudo em paralelo 

desconsiderando o material de interface solo-estrutura, e os resultados demostraram 

pouca sensibilidade no comportamento da estrutura em geral. 

 

Tabela 5.2 – Parâmetros geotécnicos do material de interface. 

Descrição Símbolo Unidade Valor 

Ângulo de Atrito Efetivo ϕ' ° (graus) 20 

Coesão Efetiva c' kPa 0 

Módulo de Elasticidade E MPa 1,5 

Coeficiente de Poisson ν adm. 0,33 

Peso Específico γ kN/m³ 19 

 

 
Figura 5.2 – Detalhe do material de interface inserido entre o paramento e o solo 

 

Para cada patamar foi dimensionado uma estrutura de contenção com espaçamento 

horizontal e vertical de 2,0 metros, com a finalidade de simular escavações de mesma 

altura nos modelos adotados. O talude tipo foi criado de modo que o processo de 

escavação e inserção dos tirantes possa ser simulado de acordo com etapas de 

construção, ou seja, de forma que as ancoragens (tirantes) e o paramento sejam 

inseridos em etapas distintas em relação a etapa de escavação. 

 

Para determinar a influência da rigidez do paramento em função da altura da escavação 

foram pré-estabelecidos modelos de corte vertical (talude tipo representado na Figura 

5.3) com altura variando em três patamares (6, 8 e 12 metros). Os modelos possuem a 
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extensão em profundidade igual a 3 vezes a altura vertical evitando interferências com 

as extremidades. 

 

 
Figura 5.3 – Talude tipo com altura de escavação de 8,0 m 

 

A influência da rigidez dos paramentos sobre a estrutura foi contemplada pela variação 

nos taludes tipo da espessura do elemento que simula o paramento. A variação da 

rigidez foi realizada a partir da modelagem de elementos de viga com rigidez 

representativa da face variando entre as seguintes condições: 0,20 m; 0,30 m; 0,40 m e 

0,50 m. Já a influência da inclinação dos tirantes foi estudada em relação ao talude tipo 

de 8,0 m variando em ângulos de 10°, 20°, 30°e 40° em relação a horizontal. 

 

A cortina adotada é de concreto armado, vertical, e o processo executivo adotado foi de 

escavação e posteriormente a execução do tirante e do paramento, nas análises de 

verificação da influência da rigidez do paramento, da inclinação dos tirantes e da altura 

do paramento. Porém, outro modelo executivo foi adotado para verificar a influência do 

mesmo, sendo também por meio de escavação, porém com o paramento já construído 

que é o caso das cortinas executadas em estacas escavadas ou paredes diafragma. O 

paramento não possuirá fundação, ficando localizado em toda a face escavada do talude. 

 

5.4. DIMENSIONAMENTO PRELIMINAR DA ESTRUTURA  

 

5.4.1. Geometria da Cortina Atirantada – Taludes Tipo 

 

O projeto de uma cortina atirantada está associado à uma necessidade de criar uma 

estrutura ancorada em que a massa de solo interna seja estável de acordo com o nível de 
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serviço em que ela será aplicada. O dimensionamento dessas obras parte do 

pressuposto, na maioria dos casos, que os diversos modos de ruptura possíveis estão 

resguardados por um determinado fator de segurança para situações correspondentes ao 

equilíbrio limite. Em particular, o dimensionamento de obras com estruturas ancoradas 

também considera os riscos associados a ruptura das próprias armaduras ou ancoragens. 

 

O entendimento do comportamento de uma contenção em cortina atirantada garante ao 

projetista a previsibilidade e o controle das variáveis presentes na concepção desta 

contenção. Deste modo, frente a complexidade da estrutura e a possibilidade de 

interferências nos estudos de tensão-deformação, foi realizado um pré-dimensionamento 

da contenção com o principal interesse de garantir a sua segurança no equilíbrio limite, 

para que esta não seja mais uma variável no estudo. Desta forma, padronizou-se os 

espaçamentos verticais e horizontais dos tirantes igual a 2,0 m de altura. 

 

Inicialmente, para o dimensionamento da estrutura de contenção observou-se alguns 

critérios determinados pela NBR 5629:2006  e Ostermayer (1974), tais como: em 

nenhum caso o início do bulbo deve distar menos de 3,0 m da superfície do terreno, o 

comprimento livre não deve ser inferior a 5,0 m, de modo que as tensões transmitidas ao 

solo através do bulbo de ancoragem não ocasionem significativos aumentos da pressão 

de contato sobre a cortina, e o recobrimento de terra mínimo sobre o trecho de 

ancoragem, ds, deve ter cerca de 5,0 m sobre o centro do trecho de ancoragem como 

apresentado anteriormente nas Figura 3.5 e 3.6. Além destas considerações, adotou-se a 

inclinação de 20° dos tirantes em relação a horizontal e o comprimento do bulbo 

inicialmente igual a 8,0 m para todos taludes. Portanto, a partir destas considerações foi 

possível determinar preliminarmente a localização do bulbo dos tirantes e o 

comprimento do trecho livre. 

 

O próximo passo foi determinar as forças de protensão a serem aplicadas pelos tirantes 

para estabilizar o maciço com o nível de segurança desejado. Para isso, utilizou-se uma 

de uma estratégia ao modelar os taludes por meio de análises no equilíbrio limite. A 

estratégia foi aplicar forças pontuais na face do talude nos pontos onde os mesmos serão 

inseridos com a inclinação dos mesmos para estabelecer as forças necessárias para 

estabilização do maciço (Figura 5.4). Vale salientar que as cargas foram determinadas 
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por metro de extensão da contenção, assim os valores devem ser multiplicados por 2, já 

que o espaçamento horizontal é igual a 2,0 m. 

a) b)  

c)  

Figura 5.4 – Modelagem no SLOPE/W para quantificação das forças necessárias 

para estabilização do maciço com altura de: a) 6,0 m; b) 8,0 m; c) 12,0 m  

 

Os tirantes não foram modelados diretamente na modelagem, uma vez que, ainda não 

foram definidas suas cargas de trabalho, resistência ao cisalhamento e comprimento 

definitivos. Esta estratégia tem como objetivo identificar inicialmente as cargas de 

trabalhos dos tirantes para posteriormente verificar se o solo possui a capacidade de 

cargas limite que atenda a estas ancoragens. Caso o solo não possua a capacidade de 

ancorar estes tirantes em ocasião de suas cargas será necessário ajustar as dimensões 

dos tirantes.  

 

Deste modo, o próximo passo foi verificar a capacidade de cargas limite de ancoragem 

do solo a partir dos comprimentos estimados anteriormente. A verificação da 

capacidade de carga limite de ancoragens foi realizada de acordo com a NBR 

5629:2006 (Equação 5.4). 
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 fbzL kLU  '                                           (5.4) 

 

ΤL é a capacidade de carga do trecho ancorado (kN); 

ζ'z  é a tensão vertical efetiva no ponto médio da ancoragem (kPa); 

U é o perímetro médio da seção transversal da ancoragem (m) – diâmetro do bulbo 

adotado foi igual a 0,10 m; 

Lb  é o comprimento do trecho ancorado ou bulbo (m); 

kf  é o coeficiente de ancoragem indicado na Tabela 3.3 (valor adotado foi 0,50). 

 

Assim, em posse da capacidade de carga limite do solo para cada ancoragem realizou-se 

a seguinte verificação: se a capacidade de carga limite de ancoragem (TL) do solo for 

maior ou igual a 1,5 vezes que a carga de trabalho dos tirantes (QT), os comprimentos 

dimensionados tanto para o trecho livre quanto para o bulbo de ancoragem atendem a 

segurança desejada, caso contrário, ajustes nas dimensões dos tirantes devem ser 

realizadas. No caso de a capacidade de carga limite de ancoragem não atender a 

verificação acima, os ajustes foram concentrados em aumentar o comprimento do trecho 

livre com a finalidade de posicionar o bulbo dos tirantes em um local com mais tensão 

vertical efetiva atuante ou aumentar o comprimento do bulbo como ocorreu no caso do 

talude de 12,0 m de altura (trecho do bulbo com 8,0 m de comprimento nos taludes de 6 

e 8 metros de altura e bulbo com 10,0 m no talude de 12 metros de altura). Portanto, 

foram realizados ajustes nos comprimentos dos tirantes de forma que a localização do 

bulbo garanta que a capacidade de carga limite do solo seja superior as cargas de 

trabalho dos tirantes.  

 

Por meio destas formulações e das condições estabelecidas pela NBR 5629:2006 e com 

o valor dos espaçamentos verticais e horizontais definidos em 2,0 m, o comprimento 

final do trecho livre e dos bulbos de ancoragem foi possível determinar o número de 

linhas de tirantes em cada talude tipo. No talude tipo com 6,0 m de altura serão 

inseridas 3 linhas de tirantes, já no talude tipo de 8,0 m serão inseridos 4 linhas de 

tirantes e no talude tipo de 12,0 m serão 6 linhas de tirantes. 

 

No estudo para a verificação da influência da altura da cortina nas solicitações e nos 

estudos de influência da rigidez do paramento, a inclinação dos tirantes adotada foi de 
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20° em todos os patamares. Já nos estudos para verificação da influência da inclinação 

dos tirantes na estabilidade da estrutura, foi realizado a variação da inclinação dos 

tirantes com a horizontal em ângulos de 10º, 20°, 30° e 40°.  

 

A resistência por atrito lateral bulbo-solo, qs, isto é, a resistência ao cisalhamento dos 

tirantes foi calculada igualando a Equação 3.1 e 3.2 do método de Bustamante e Doix 

(1985) e a Equação 5.4 da NBR 5629:2006, obtendo-se a Equação 5.6. 

 

fbezsbeL kLDqLD   '
                        (5.5) 

 

fzs kq  '                                           (5.6) 

 

qs é a resistência ao cisalhamento (kN/m²);  

ζ'z  é a tensão vertical efetiva no ponto médio da ancoragem (kPa); 

kf  é o coeficiente de ancoragem indicado na Tabela 3.3 (valor adotado foi 0,50). 

 

A carga máxima de trabalho do aço que compõem o tirante, dado de entrada do módulo 

SLOPE/W, que corresponde à carga máxima suportada pelo elemento de reforço 

adotada foi de 1.000 kN (valor muito alto e fictício), já que o estudo em questão não 

deseja estudar a possibilidade de ruptura do tirante, mas sim a influência da rigidez do 

paramento de face.   

 

Nas Tabelas 5.3, 5.4 e 5.5, estão apresentados os dados dos reforços dimensionados 

para os taludes tipo com alturas de 6, 8 e 12 m, respectivamente. Os tirantes foram 

enumerados do topo do talude para a base em ordem crescente. 

 

Tabela 5.3 – Concepção final dos tirantes – Talude tipo de 6m 

Descrição Símbolo Unidade 
Tirantes 

1 2 3 

Comprimento - Trecho Livre Ll m 8,0 8,0 6,0 

Comprimento - Bulbo Lb m 8,0 8,0 8,0 

Espaçamento Horizontal Sh m 2,0 2,0 2,0 

Diâmetro do furo D m 0,1 0,1 0,1 

Resistência ao cisalhamento qs kPa 48 68 80 

Carga de trabalho QT kN 200 200 200 
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Tabela 5.4 – Concepção final dos tirantes – Talude tipo de 8m 

Descrição Símbolo Unidade 
Tirantes 

1 2 3 4 

Comprimento - Trecho Livre Ll m 10,0 10,0 8,0 8,0 

Comprimento - Bulbo Lb m 8,0 8,0 8,0 8,0 

Espaçamento Horizontal Sh m 2,0 2,0 2,0 2,0 

Diâmetro do furo D m 0,1 0,1 0,1 0,1 

Resistência ao cisalhamento qs kPa 55 74 87 105 

Carga de trabalho QT kN 200 200 350 350 

 

Tabela 5.5 Concepção final dos tirantes – Talude tipo de 12m 

Descrição S
*
 U

**
 

Tirantes 

1 2 3 4 5 6 

Comprimento - Trecho Livre Ll m 14 14 10 10 8,0 8,0 

Comprimento - Bulbo Lb m 10 10 10 10 10 10 

Espaçamento Horizontal Sh m 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Diâmetro do furo D m 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Resistência ao cisalhamento qs kPa 71 90 96 115 128 147 

Carga de trabalho QT kN 200 200 350 350 350 350 

S* abreviação de símbolo     U** abreviação de unidade 

 

5.4.2. Estudos de Estabilidade  

 

As análises de estabilidade foram realizadas por meio do método rigoroso de 

Morgenstern & Price. Estes autores contemplam tanto o equilíbrio de momentos quanto 

o de forças horizontais, sendo seu uso recomendado pela GeoSlope.  

 

A partir do pré-dimensionamento da contenção chegou-se a concepção final dos taludes 

tipo, assim, para prosseguimento dos estudos de tensão-deformação verificou-se as 

condições de segurança das estruturas dimensionadas quanto à estabilidade externa 

(global) e interna no equilíbrio limite simulando a obra finalizada.  

 

A Figura 5.5 demostra a configuração final para cada patamar estudado, 6, 8 e 12 

metros, respectivamente. 
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(a)  

(b)  

(c)  

Figura 5.5 – Modelagem no SLOPE/W dos taludes tipo com altura de: a) 6,0 m; b) 

8,0 m; c) 12,0 m 

 

No módulo SLOPE/W foi inicialmente feito o estudo de estabilidade global dos taludes 

tipo totalmente escavados com o intuito de analisar a necessidade real da estrutura de 

contenção. Os fatores de segurança, para os taludes escavados sem contenção para o 

estudo em questão, foram inferiores a 1,50, valor recomendado pela literatura (Figura 

5.6).  
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Entretanto, o talude tipo com altura de 6,0 m apresentou o melhor fator de segurança, 

igual a 1,34. Contudo este valor não seria razoável para locais com risco contra a perda 

ou danos a vidas humanas e representaria um estado de atenção. 

 

 

Figura 5.6 – Fatores de segurança dos taludes escavados: a) Patamar de 6,0 m; b) 

Patamar de 8,0 m; c) Patamar de 12,0 m 

 

A Figura 5.7 apresenta as análises de estabilidade global com os respectivos fatores de 

segurança encontrados para os taludes de 6,0 m, 8,0 m e 12,0 m de altura. Observou-se 

que os fatores de segurança ficaram elevados em relação ao indicado pela norma 

brasileira. Tal situação é explicada na Figura 5.8, onde são apresentadas as análises de 

estabilidade interna.  

 

O que pode ser observado é que os fatores de segurança das análises de estabilidade 

interna governaram a solução final por serem menores que os fatores de segurança 

obtidos na estabilidade global. 

 



141 

 

 

Figura 5.7 - Fator de segurança global para os taludes de: a) 6,0 m (Fs=5,07); b) 8,0 

m (Fs=3,75); c) 12,0 m (Fs=3,10) 

 

A estabilidade interna da estrutura foi verificada com o intuito de complementar o 

estudo de segurança da contenção, ao analisar os comprimentos dos tirantes e sua 

resistência ao arrancamento. Nestes casos, as condições de estabilidade mostram-se 

favoráveis com fator de segurança superiores a 1,50.  

 

Pode-se observar que para a altura de 6,0 m, o fator de segurança determinado ficou 

muito mais elevado que o indicado por norma. Tal situação é justificada pela 

necessidade de recobrimento de solo de 5,0 m sobre o bulbo do tirante.  

 

A Figura 5.8 apresenta os fatores de segurança encontrados na análise de estabilidade à 

ruptura interna dos tirantes. 

 

 

a) b) 

c) 
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Figura 5.8 – Fator de segurança interno para os taludes de: a) 6,0 m (Fs=2,77); b) 

8,0 m (Fs=1,56); c) 12,0 m (Fs=1,63) 

 

5.5. MODELAGEM DA ESTRUTURA DE CONTENÇÃO – MÓDULO SIGMA 

 

O estudo teve continuidade com análises de tensão-deformação, utilizando o modulo 

SIGMA/W, com o intuito de analisar os deslocamentos das faces, a plastificação do solo 

durante o processo construtivo e as solicitações internas no paramento para determinar a 

influência da rigidez do paramento de face em relação às alturas, a verificação da 

influência da variação da inclinação dos tirantes, além do comportamento da estrutura 

em relação ao processo executivo da cortina. 

 

A inclusão dos componentes da estrutura de contenção em cortina atirantada, no modulo 

SIGMA/W, se deu por meio de elementos representativos, denominados de elementos 

de viga que possuem rigidez à flexão, para a modelagem do paramento e do bulbo e, por 

elementos de barra que possuem rigidez axial representando o trecho livre. Para a 

representação dos elementos de viga são necessários alguns dados geométricos da seção 

transversal, área e momento de inércia (A e I respectivamente), e da rigidez, o módulo 

de elasticidade do material (E). Já para a modelagem dos elementos de barra, os dados 

a) b) 

c) 
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de entrada são área (A), a elasticidade do material (E) e força axial aplicada (F). A partir 

destes dados o programa calcula a rigidez axial (E x A) e a rigidez flexional (E x I) do 

elemento. 

 

A obra em cortina atirantada é uma estrutura tridimensional que será modelada em um 

programa bidimensional por meio de um modelo discretizado em elementos finitos com 

o modelo constitutivo elasto-plástico. A variação da rigidez dos paramentos será 

contemplada pela alteração, nos taludes tipo, dos elementos que simulam os 

paramentos. 

 

O SIGMA/W possui como padrão a espessura dos elementos finitos de 1,0 metro, 

assim, para contemplar os espaçamentos horizontais e a modelagem correta dos reforços 

os parâmetros devem ser normalizados por metro longitudinal da estrutura, com a 

finalidade de tornar o problema tridimensional equivalente em uma concepção 

bidimensional. Para isso, devem-se dividir os dados geométricos, áreas transversais e 

momento de inércia, dos elementos construtivos, tirantes e paramentos, além das cargas 

de trabalho pelo espaçamento horizontal, tornando o comportamento da estrutura 

equivalente por metro de acordo com a equação 5.7. 

 

hS

A
A '                                                           (5.7) 

 

A’ é a área da seção transversal dos tirantes e dos paramentos, normalizada por 

metro; 

A é a área da seção transversal real dos tirantes e dos paramentos; 

Sh  é o espaçamento horizontal entre as linhas de tirantes. 

  

A normalização do momento de inércia do trecho livre e do bulbo segue os moldes da 

área da seção transversal. As obras em cortina atirantada por se tratar de uma estrutura 

tridimensional precisam de algumas considerações, pois apesar da modelagem do 

paramento em estado plano possuir um comportamento próximo do real, a modelagem 

dos reforços é menos satisfatória, pois a extrapolação para o estado plano ignora as 

tensões geradas entre os tirantes. 
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5.5.1. Paramento de Face Quanto a Rigidez 

 

A influência da rigidez dos paramentos sobre a estrutura foi contemplada pela variação 

da espessura do elemento que simula o paramento. A variação da rigidez foi realizada a 

partir da modelagem de elementos de viga com rigidez representativa do paramento 

com as seguintes condições: 0,20 m; 0,30 m; 0,40 m e 0,50 m. Os dados de entrada para 

caracterização dos elementos de viga são: área da seção transversal, o momento de 

inércia e o módulo de elasticidade. Na Figura 5.9 tem-se o modelo estrutural para o 

paramento de face em concreto armado.  

 

 

Figura 5.9 – Modelo estrutural do paramento 

 

Em que: 

Sh  é o espaçamento horizontal entre os tirantes; 

e  é a espessura da parede (e1=0,20 m, e2=0,30 m,  e3=0,40 m,  e4=0,50 m). 

 

A área da seção transversal (A) do paramento de face é dada pela equação 5.8: 

 

eSA h                                                            (5.8) 

 

O momento de inércia (I) é obtido a partir da equação 5.9: 

 

12

3eSh
I


                                                           (5.9) 

 

Os paramentos serão em concreto estrutural com o fck igual a 25,0 MPa equivalendo a 

um Módulo de Elasticidade de 23,8 GPa, obtidos a partir das correlações empíricas da 

NBR 6118:2014. A NBR 6118:2014 (Projeto de estruturas de concreto – Procedimento) 

admite que quando não forem feitos ensaios e não existirem dados mais precisos sobre o 
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concreto usado na idade de 28 dias, pode-se estimar o valor do módulo de elasticidade 

utilizando a equação 5.10 para o fck de 20MPa a 50MPa. 

 

fckE Eci  5600                                               (5.10) 

cics EE  86,0                                                 (5.11) 

Onde: 

Eci é o módulo de elasticidade tangente inicial do concreto (MPa); 

fck é a resistência característica a compressão do concreto (MPa); 

αE – coeficiente do módulo de elasticidade do concreto conforme agregado utilizado 

(adotou-se αE igual a 1,0 para agregados de granito e gnaisse conforme NBR 

6118:2014); 

Ecs é o módulo de elasticidade secante do concreto. 

 

O módulo de elasticidade secante do concreto é aquele a ser utilizado nas análises 

elásticas de projeto, especialmente para a determinação de esforços solicitantes e de 

verificação de estados limites de serviços (NBR 6118, 2014). As Tabelas 5.6 a 5.9 

apresentam os dados calculados a partir das equações 5.8 a 5.11, já normalizados por 

metro, do elemento de viga representativo dos paramentos em concreto estrutural, 

respectivamente para espessuras 0,20 m, 0,30 m, 0,40 m e 0,50 m. 

 

Tabela 5.6 – Parâmetros do paramento em concreto estrutural espessura de 0,20 m 

Descrição Símbolo Unidade Valor 

Espaçamento horizontal Sh m 2,00 

Espessura e m 0,20 

Área Transversal A m² 0,20 

Momento de Inércia I m
4
 6,67E-04 

Módulo de Elasticidade E GPa 24 

 

Tabela 5.7 – Parâmetros do paramento em concreto estrutural espessura de 0,30 m 

Descrição Símbolo Unidade Valor 

Espaçamento horizontal Sh m 2,00 

Espessura e m 0,30 

Área Transversal A m² 0,30 

Momento de Inércia I m
4
 2,25E-03 

Módulo de Elasticidade E GPa 24 
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Tabela 5.8 – Parâmetros do paramento em concreto estrutural espessura de 0,40 m 

Descrição Símbolo Unidade Valor 

Espaçamento horizontal Sh m 2,00 

Espessura e m 0,40 

Área Transversal A m² 0,40 

Momento de Inércia I m
4
 5,33E-03 

Módulo de Elasticidade E GPa 24 

 

Tabela 5.9 – Parâmetros do paramento em concreto estrutural espessura de 0,50 m 

Descrição Símbolo Unidade Valor 

Espaçamento horizontal Sh m 2,00 

Espessura e m 0,50 

Área Transversal A m² 0,50 

Momento de Inércia I m
4
 1,04E-02 

Módulo de Elasticidade E GPa 24 

 

A Figura 5.10 ilustra o elemento de viga que será utilizado para a representação 

respectivamente do paramento de espessura de 0,20 m, 0,30 m, 0,40 m e 0,50 aplicado 

sobre a face do talude tipo com altura de 6,0 metros. 

 

 

Figura 5.10 – Modelagem do paramento de face em concreto estrutural com elementos 

de viga que serão diferenciados pelas cores indicadas na imagem 
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5.5.2. Bulbo de Ancoragem 

 

Assim como a representação dos paramentos na modelagem no programa SIGMA/W, o 

trecho ancorado, bulbo do tirante, também é representado por um elemento de viga. Os 

dados necessários são: área da seção transversal, o momento de inércia e o módulo de 

elasticidade. O cálculo do elemento de viga representativo do bulbo depende do 

diâmetro do bulbo. De acordo com o pré-dimensionamento dos tirantes, o diâmetro dos 

bulbos em todas as modelagens será de 0,10 m. A área transversal (A) da seção é dada 

pela equação 5.13. 

 

4

2D
A


                                                        (5.13) 

 

D  é o diâmetro do bulbo do tirante; 

 

O Momento de Inércia (I) é calculado segundo a equação 5.14. 

 

64

4D
I


                                                        (5.13) 

 

O bulbo por se tratar de uma estrutura em concreto armado, considerou-se o concreto de 

fck igual a 25,0 MPa equivalendo a um Módulo de Elasticidade de 24 GPa como 

demostrando no item 5.5.1. Os parâmetros do elemento de viga representativos do bulbo 

estão apresentados na Tabela 5.12, já normalizados por metro de longitudinal de obra. 

 

Tabela 5.10 – Parâmetros do elemento de viga do bulbo de ancoragem. 

Descrição Símbolo Unidade Valor 

Espaçamento horizontal Sh m 2,00 

Diâmetro D m 0,10 

Área Transversal normalizada A’ m² 3,93E-03 

Momento de Inércia normalizada I’ m
4
 2,45E-06 

Módulo de Elasticidade E GPa 24 
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5.5.3. Trecho livre 

 

O trecho livre é representado na modelagem por um elemento de barra, que não 

mobiliza qualquer tensão cisalhante sendo encarregando apenas a transmitir os esforços 

da cortina à ancoragem. Os dados de entrada necessários a sua modelagem no programa 

são: área da seção transversal (A), módulo de elasticidade do material (E) e força axial 

aplicada (F).  

 

Da mesma forma como ocorreu na discretização dos elementos de barra, os dados dos 

elementos de barra devem ser normalizados por metro longitudinal da cortina, afim de 

tornar o problema tridimensional em uma concepção planar. De tal modo, deve-se 

dividir as forças aplicadas nos tirantes e as áreas transversais do trecho livre (barra de 

aço) pelo espaçamento longitudinal das respectivas ancoragens, tornando o 

comportamento das ancoragens equivalentes por metro. 

 

Logo, a área transversal (A) da seção é dada pela equação 5.14. 

 

4

2d
A


                                                        (5.14) 

 

d  é o diâmetro da barra de aço do trecho livre; 

 

A carga axial normalizada (F’) é calculada segundo a equação 5.15. 

 

hS

F
F '                                                           (5.15) 

 

F é a carga axial aplicada nos tirantes ou sua carga de trabalho; 

Sh  é o espaçamento horizontal entre as linhas de tirantes. 

 

Conforme discutido anteriormente, para cada linha de tirantes nos taludes tipo 

dimensionados foi determinada a carga axial necessária para garantir a segurança da 

contenção, deste modo, para cada carga axial tem-se um tipo de barra específica (barra 
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de aço como dimensões e resistências de acordo com a sua carga de trabalho). Assim, 

serão necessários dois tipos de barras, sendo elas com as seguintes capacidade de carga: 

200 kN e 350 kN. O diâmetro das barras foi retirado do catálogo da Incotep para tirantes 

de monobarras de acordo como a carga de trabalho. Nas Tabelas 5.11 e 5.12 estão 

apresentados os dados para cada trecho livre dimensionados para os tirantes. 

 

Tabela 5.11 – Parâmetros do elemento de barra – Trecho Livre com F=200 kN 

Descrição Símbolo Unidade Valor 

Espaçamento horizontal Sh m 2,00 

Diâmetro da barra D m 0,0286 

Área Transversal Normalizada A’ m² 3,21E-04 

Módulo de Elasticidade E kPa 2,10E+08 

Força Axial / Carga de trabalho F’ ou Qt kN 100,0 

 

Tabela 5.12 – Parâmetros do elemento de barra – Trecho Livre com F=350 kN 

Descrição Símbolo Unidade Valor 

Espaçamento horizontal Sh m 2,00 

Diâmetro da barra D m 0,0381 

Área Transversal Normalizada A’ m² 5,70E-04 

Módulo de Elasticidade E kPa 2,10E+08 

Força Axial / Carga de trabalho F’ ou Qt kN 175,0 

 

5.6. DESCRIÇÃO DA MODELAGEM  

 

Para idealização do estudo paramétrico foram realizados três casos, a saber:  

 

a) O primeiro caso trata-se da verificação da influência da rigidez do paramento (com 

espessuras de 0,20 m; 0,30 m; 0,40 m e 0,50 m) em taludes tipo com altura das 

escavações de 6, 8 e 12 metros. Portanto, neste caso será analisado tanto a 

influência da rigidez quanto da altura dos taludes. 

b) O segundo caso trata-se da verificação da influência da inclinação dos tirantes sobre 

o comportamento de uma cortina em taludes com altura de 8 metros e cortina com 

espessura de 0,30 m, adotando o mesmo dimensionamento dos trechos livre e dos 

bulbos de ancoragem realizado para este talude tipo, ou seja, nenhuma outra 

variável existira além da inclinação do tirante. Neste caso será analisado apenas a 
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verificação do comportamento da estrutura quanto a variação da inclinação dos 

tirantes em ângulos de 10°, 20°, 30° e 40° em relação a horizontal. 

c) O terceiro caso trata-se da verificação da influência do método executivo sobre o 

comportamento de uma cortina em taludes com altura de 8 metros e cortina com 

espessura de 0,30 m, adotando o mesmo dimensionamento dos trechos livre e dos 

bulbos de ancoragem realizado para este talude tipo com inclinação de 20° dos 

tirantes em relação à horizontal, desta forma, a única alteração que ocorrerá no 

modelo será durante a modelagem do processo executivo. Assim, será comparado o 

método executivo descendente na qual a cortina é executada à medida que a 

escavação é realizada e o método executivo em que a cortina é do tipo escavada na 

qual sua execução ocorre em etapa anterior ao início do processo de escavação. 

Neste caso será analisado apenas a verificação do comportamento da estrutura 

quanto a execução da cortina após e anterior a escavação. 

 

Os taludes tipos e a estrutura de contenção simulada são hipotéticos e caracterizados 

pelo corte vertical do terreno, atingindo os patamares de 6, 8, 12 metros.  A massa 

ancorada foi constituída por 3, 4 e 6 linhas de tirantes, respectivamente para os taludes 

de 6, 8 e 12 metros, definidos pelo espaçamento horizontal e vertical de 2,0 metros.  O 

terreno adotado é horizontal, sendo constituído apenas de um solo homogêneo e 

isotrópico, denominado de silte arenoso, com NSPT médio igual a 11. 

 

Por se tratar de um problema tridimensional, a modelagem do paramento e dos tirantes 

foi normalizada por metro longitudinal de obra. O modelo numérico foi discretizado em 

uma malha com quadrangulares e triangulares com 13.511, 15.820 e 32.398 elementos, 

nos taludes tipos com altura de 6, 8 e 12 metros, respectivamente. A malha foi 

discretizada com maior refinamento nas linhas que definem a face da estrutura de 

contenção e nas linhas dos tirantes. Portanto, os elementos constituintes das malhas 

possuem dois tamanhos, de 0,10 metros nas linhas refinadas e de 0,25 metros nos 

elementos principais denominados pelo sistema de elementos globais, para o talude de 

6,0 m de altura, e de 0,10 metros nas linhas refinadas e de 0,50 metros nos elementos 

principais para os taludes de 8,0 m e 12,0 m de altura. A Figura 5.11 apresenta a 

modelagem do talude tipo de 6,0 m com o seu respectivo refinamento. 
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Figura 5.11 – Refinamento da malha de elementos finitos no talude tipo de 6 metros 

 

Para restringir o movimento das laterais foram adotadas condições de contorno que 

limita os movimentos segundo o eixo das abscissas, e para a base do talude foi aplicada 

a condição de contorno que limita a movimentação do maciço, segundo o eixo das 

abcissas e das ordenadas. 

 

Na modelagem dos casos 1 e 2, para a simulação do processo construtivo foram 

adotadas 7, 9 e 13 etapas respectivamente para os taludes de 6, 8 e 12 metros, 

considerando o processo executivo descendente onde se escava e posteriormente 

executa-se a contenção. As escavações foram modeladas de maneira que a primeira 

etapa de escavação seja equivalente ao valor do espaçamento vertical entre os tirantes, 

ou seja, a cada escavação são removidos 2,0 metros de solo, e em seguida na próxima 

etapa é inserido o tirante e o paramento.  

 

Na etapa posterior é realizada a segunda escavação, e na seguinte a inserção do tirante e 

do paramento simultaneamente. O processo se repete até o final da construção como 

apresentado. A Figura 5.13 apresenta o modelo adotado do processo executivo em todos 

os taludes do caso 1 e 2, exemplificado para o talude tipo com altura de 6,0 m. 

 

Na modelagem do caso 3A, foi utilizado o modelo da Figura 5.12 para simulação do 

processo executivo descendente com a cortina sendo executada após a escavação e para 

o caso 3B, o modelo construtivo exemplificado na Figura 5.13, na qual a cortina 
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escavada é executada antes do processo de escavação. Assim, insere inicialmente a 

cortina, e na etapa seguinte executa a escavação e na próxima etapa há instalação do 

tirante, assim sucessivamente. 

 

 

 

Figura 5.12 – Sequência construtiva adotada para os casos 1, 2 e 3A, exemplificada 

para o talude de 6,0 m de altura: (01) tensões in situ; (02), (04) e (06) escavações; 

(03), (05), (07) inserção do tirante e do paramento 
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Figura 5.13 – Sequência construtiva adotada para o caso 3B, exemplificada para o 

talude de 6,0 m de altura: (01) tensões in situ; (02) execução do paramento; (03), 

(05) e (07) escavações; (04), (06), (08) inserção do tirante 

 

 Ao adotar esta concepção de instalar os tirantes ou paramento em etapas diferentes da 

escavação torna o processo semelhante às condições reais de execução das obras de 

contenção em taludes escavados. Porém, para que este processo seja aceito pelo módulo 

SIGMA/W, dois tipos de rotinas de análise devem ser adotados.  Nas etapas em que são 

realizadas as escavações o tipo de rotina de análise a ser escolhida é o 

“Load/Deformation”, tensão-deformação, já nas etapas em que são inseridos os tirantes 
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e o paramento de face, a rotina de análise indicada é o “Stress Redistribution”, 

distribuição de tensões, pois o programa não reconhece que o estado de tensão do solo 

foi alterado ao inserir apenas elementos de viga e barra e não aceita a análise de tensão-

deformação, e ao se escolher distribuição de tensão o programa aceita a análise e apenas 

redistribui as tensões geradas pela inserção dos elementos.  

 

Como o sistema GeoStudio 2007 permite o acoplamento dos módulos SLOPE/W e 

SIGMA/W, após a simulação dos processos construtivos os dois módulos foram 

acoplados como o intuito de analisar a estabilidade global da estrutura grampeada por 

equilíbrio limite com base no estado de tensão quantificado no módulo SIGMA/W. 

 

A saída de dados do programa permite obter vários dados da estrutura simulada, tanto 

no maciço e reforços quanto no paramento. Nos tirantes e paramentos é possível obter 

os esforços cortantes, momentos fletores e forças axiais necessários ao 

dimensionamento. Além disso, o programa permite a construção gráfica e visual dos 

deslocamentos horizontais e verticais da estrutura, as regiões de plastificação e a 

distribuição de tensões no maciço, entre outros.  

 

A partir da saída de dados do programa foram objeto deste estudo os deslocamentos da 

face ao final do processo executivo, as regiões de plastificação do solo, o momento 

fletor no paramento e a estabilidade da estrutura após a simulação de todo o processo 

construtivo no SLOPE/W sem os tirantes a partir do estado de tensão determinado no 

SIGMA/W.  

 

5.7. 1º CASO -  ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA RIGIDEZ DO PARAMENTO 

 

O comportamento da estrutura foi analisado em função da alteração da espessura do 

paramento nos taludes tipo estudados com alturas de escavação de 6 m, 8 m e 12 m. 

 

5.7.1. Análises de Deslocamentos de Face  

 

A maneira como os deslocamentos se distribuem dentro de uma massa atirantada 

depende do método construtivo, comprimento do trecho ancorado e trecho livre, da 
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velocidade de construção, da altura dos estágios de escavação, do espaçamento dos 

tirantes, parâmetros de resistência dos solos e até da capacidade de carga do solo de 

fundação. Porém, os deslocamentos obtidos na estrutura dimensionada neste trabalho 

serão comparados em relação aos taludes de mesma altura e os parâmetros citados 

acima permaneceram constantes, alterando apenas em cada análise a rigidez do 

paramento. 

 

O método construtivo simulado foi o da cortina ancorada descendente, que consiste na 

execução do paramento e da ancoragem após cada etapa de escavação. À medida que as 

escavações nos taludes são executadas, o solo contido sofre o desconfinamento lateral 

que pode levar a pequenos deslocamentos de massa. 

 

Os resultados das análises de tensão-deformação da cortina atirantada pelo método 

executivo descendente, com altura de 6,0 m de altura, demonstraram que os 

deslocamentos de face pouco influenciaram com o aumento da rigidez da face. A face 

com espessura de 0,20 m alcançou o máximo deslocamento de 1,71 cm enquanto que o 

paramento com espessura de 0,50 m obteve o máximo deslocamento no pé do talude de 

1,66 cm, sendo desprezível a diferença de deslocamentos (diferença relativa de 2,9 %).  

 

A Figura 5.14 apresenta os deslocamentos horizontais na face ocorridos ao final do 

processo construtivo para os diferentes paramentos no talude tipo de altura de 6,0 m. 

 

 

Figura 5.14 – Deslocamentos da face no talude tipo com altura de 6 metros 
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Para obras em cortina atirantada com altura de 8 metros, os resultados dos 

deslocamentos demostram influência da rigidez da face, sendo os paramentos com 

espessura acima de 0,30 m os de melhor eficiência.  

 

O máximo deslocamento de 4,14 cm ocorreu no pé do talude na estrutura de contenção 

com paramento de espessura igual a 0,20 m, o menor deslocamento foi alcançado na 

estrutura com paramento em concreto estrutural com espessura de 0,40 e 0,50 m com 

cerca de deslocamento de 3,66 cm (Figura 5.15), obtendo uma diferença relativa de 11,6 

%. A equalização dos deslocamentos foi obtida com o aumento da rigidez da face, 

assim como no talude com altura de 6 metros (Figura 5.14). 

 

 

 

Figura 5.15 – Deslocamentos da face no talude tipo com altura de 8 metros 

 

Como nos demais casos, nas obras mais elevadas com 12 m, o resultado que mostra 

melhor eficiência em termos de deslocamento do sistema é o paramento com espessura 

de 0,50 m com 5,95 cm. O máximo deslocamento alcançado foi de 10,21 cm com 

paramento com espessura de 0,20 m como ilustrado na Figura 5.16. Os deslocamentos 

máximos da face aumentaram cerca de seis vezes ao dobrar a altura do patamar de 6,0 

m para 12,0 m, apresentando uma diferença relativa de 41,7 % nos deslocamentos.  
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Figura 5.16 – Deslocamentos da face no talude tipo com altura de 12 metros 

 

O deslocamento máximo obtido no talude tipo com altura de 6 metros foi da ordem de 

0,29% em relação à altura da obra de contenção, e do talude com altura de 8 metros foi 

de 0,51%, já o deslocamento máximo do talude tipo com altura de 12 metros obteve o 

valor de 0,85% em relação a sua altura. 

 

5.7.2. Análises de Plastificação do Solo  

 

O processo de plastificação ocorre quando os níveis de tensões-deformações atingem o 

nível máximo do estado elástico e inicia-se o processo de plastificação na qual os 

parâmetros de resistência do solo contido são totalmente mobilizados, o que provoca a 

eminência da ruptura do maciço. A plastificação é obtida após a simulação e a 

constatação é visual pelo usuário de estar o solo plastificado, ou não.  

 

O foco principal foi avaliar o comportamento da estrutura e do solo ao longo de todo o 

processo executivo e, no final, em relação às forças mobilizadas que poderiam gerar 

zonas de plastificação do solo, o que tornaria a situação da estrutura em eminência de 

ruptura.  

 

No talude tipo com altura de 6,0 m, o solo apresentou zonas de plastificação pequenas 

ao se executar a última escavação em todas as análises nos diferentes paramentos. As 
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zonas de plastificação estão representadas em amarelo (Figura 5.17). Os resultados 

mostram que o estado de plastificação do talude não apresenta instabilidade geral e local 

e não foi possível identificar a influência da rigidez do paramento sobre as zonas de 

plastificação.   

 

 

Região de plastificação do solo 

Figura 5.17 – Zonas de plastificação nos taludes com altura de 6,0 m com paramento de 

espessura de: a) 0,20 m; b) 0,30 m; c) 0,40 m; d) 0,50 m 

 

No talude tipo com altura de 8,0 m, o projeto mostra-se estável, porém já apresenta zona 

de plastificação bem definidas, porém não indicando ainda a possibilidade de colapso. 

As zonas de plastificação surgiram a partir da quarta etapa de escavação, ou seja, a 

altura crítica para a mobilização total da resistência do solo iniciou-se a partir de 6,0 

metros de escavação. Os paramentos mostraram-se eficientes contendo a expansão das 

zonas de plastificação, porém para que não ocorra o desplacamento da face ao se 

escavar a última etapa é recomendado à utilização de bermas de equilíbrio ou nichos.  

 

A região de ancoragem não foi afetada pelas zonas de plastificação, ficando assim fora 

da zona ativa o que é recomendado, uma vez que para garantir a estabilidade da obra, o 

bulbo necessita mobilizar a resistência ao cisalhamento do solo na região da ancoragem, 
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e se a mesma possuir zonas plastificadas pelo critério de Mohr-Coulomb não há mais 

resistência a ser mobilizada pois já atingiu o limite.    

 

Para o caso da contenção de 8,0 m de altura, a pior situação de plastificação apresentada 

pelos taludes ocorreu durante a última escavação em todas as análises, sendo o 

paramento com espessura de 0,20 m a mais crítica, chegando próxima a uma superfície 

de ruptura nesta região. A Figura 5.18 mostra as zonas de plastificação por concentração 

de tensões na região ativa da contenção, sem comprometer a estabilidade global. O 

comportamento geral indicou que a formação de zonas de plastificação foram reduzidas 

no caso das estruturas mais rígidas com 0,40 m e 0,50 m de espessuras.  

 

 

 

Região de plastificação do solo 

Figura 5.18 – Zonas de plastificação nos taludes com altura de 8,0 m com paramento de 

espessura de: a) 0,20 m; b) 0,30 m; c) 0,40 m; d) 0,50 m 

 

Assim como nos demais taludes tipo, o de maior elevação, 12,0 m, apresentou a altura 

crítica de 6 metros para a formação de zonas de plastificação, o que sugere que a 

escavação seja feita com bermas de equilíbrio. Nas últimas etapas de escavação a 

estrutura apresentou no pé do talude a ocorrência de zona de plastificação rasa, 

sugerindo a possibilidade de rupturas rasas. 
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Os paramentos com espessura acima de 0,30 m conseguiram conter a expansão das 

zonas de plastificação por toda a zona ativa da contenção, o que não ocorreu com o 

paramento de espessura de 0,20 m. Portanto, para o talude com paramento mais flexível 

demonstrou pela formação das zonas de plastificação certa instabilidade geral. 

 

Novamente a região de ancoragem não foi afetada pelas zonas de plastificação, ficando 

assim fora da zona ativa e plastificadas, não afetando a capacidade dos bulbos de 

ancoragem de mobilizar a resistência ao cisalhamento do solo. A Figura 5.19 ilustra as 

zonas de plastificação formadas ao final da execução da contenção de altura elevada, 

concluindo que as estruturas mais rígidas mobilizaram menos as zonas ativas do solo, 

contendo o avanço das zonas de plastificação para taludes mais elevados. 

 

 

Região de plastificação do solo 

Figura 5.19 – Zonas de plastificação nos taludes com altura de 12,0 m com paramento 

de espessura de: a) 0,20 m; b) 0,30 m; c) 0,40 m; d) 0,50 m 

 

5.7.3. Análise do Momento Fletor Mobilizado nos Paramentos 

 

Para o dimensionamento do paramento da cortina, é importante analisar a distribuição 

das tensões e solicitações atuantes. A medida que se segue as etapas de escavação, os 

momentos aumentam e consequentemente mudam de direção e posição. Com relação à 

distribuição de tensões no paramento há um acréscimo nas solicitações em resultado do 
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processo de escavação que dependendo da sua localização poderá sofre maiores 

solicitações. 

 

 Ao analisar a evolução do momento fletor atuante sobre os paramentos verificou-se que 

o esforço aumentou bruscamente com o aumento da elevação dos taludes estudados. 

Nos taludes de 6,0 m e 8,0 m de altura o momento atuante pouco sofreu alteração com o 

aumento da rigidez do paramento obtendo uma maior solicitação nos paramentos de 

0,40 m e 0,50 m de espessura com cerca de 10 kN/m (Figuras 5.20 e 5.21).  

 

 

Figura 5.20 – Momento fletor no paramento - talude tipo com altura de 6,0 m 

 

 

Figura 5.21 – Momento fletor no paramento - talude tipo com altura 8,0 m 
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O talude com 12,0 m de altura foi o que obteve um aumento substancial dos momentos 

atuantes com uma diferença em módulo de cerca de 45% dos momentos atuantes no 

paramento com espessura de 0,20 m em relação ao paramento com 0,50 m (Figura 

5.22). 

 

 
Figura 5.22 – Momento fletor no paramento - talude tipo com altura de 12,0 m 

 

A influência da rigidez do paramento nos momentos atuantes se mostrou significante 

para as obras elevadas de 12,0 m. Nestes casos, pode-se dizer que o aumento da rigidez 

do paramento ocasiona o aumento do momento fletor sobre o mesmo.  

 

5.7.4. Análises de Estabilidade – Módulo SIGMA STRESS 

 

No estudo adicional realizado pela rotina Sigma Stress em todos os taludes tipo, com 

paramentos de rigidez diferenciada, mostra que nos taludes de 6,0 e 8,0 m a zona ativa 

contida por um paramento mais flexível apresenta um fator de segurança satisfatório e 

semelhante a utilização de paramentos mais rígidos, os quais não trouxeram ganho 

relevante em termos de estabilidade. 

 

O resultado da segurança da obra no talude tipo com 6,0 m de altura sem a incorporação 

das cargas de protensão dos tirantes, mas com o estado de tensão final após a instalação 

da obra na região ativa, apresentou fator de segurança satisfatório, em torno de 1,51, 
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com majoração próxima a 13% em relação ao estudo inicial de estabilidade global (FS = 

1,34) do maciço escavado sem o uso dos tirantes. 

 

Porém, não houve uma alteração relevante no fator de segurança apresentado pelos 

taludes com paramentos mais rígidos. Neste caso não foi possível identificar a 

influência da rigidez da face sobre a estabilidade global da estrutura. Os fatores de 

segurança obtidos utilizado a rotina sigma-stress no talude tipo com altura de 6,0m, para 

diferentes rigidez estão ilustrados na Figura 5.23. 

 

 

Figura 5.23 – Fator de segurança pela rotina stress distribution nos taludes com altura de 

6,0 m e paramento com espessura de:  a) 0,20 m; b) 0,30 m; c) 0,40 m; d) 0,50 m. 

 

No talude tipo de 8,0 m de patamar o resultado apresentou fator de segurança 

insatisfatório, entre 1,09 e 1,14, com majoração próxima a 7% em relação à estabilidade 

global do talude totalmente escavado, FS = 1,07, sem o uso de tirantes e uma 

diminuição próxima de 27% com relação ao estudo utilizando o método de equilíbrio 

limite, Morgenstern & Price, cujo fator de segurança apresentado era satisfatório (FS 

=1,56).  

 



164 

 

A rigidez do paramento auxiliou no ganho de estabilidade em relação à face com 

paramento de espessura de 0,20, porém o ganho foi mínimo em torno de 5%. 

 

 

Figura 5.24 – Fator de segurança pela rotina stress distribution nos taludes com altura de 

8,0 m e paramento com espessura de:  a) 0,20 m; b) 0,30 m; c) 0,40 m; d) 0,50 m. 

 

No estudo adicional de estabilidade do talude tipo com 12,0 m de altura, que havia 

apresentado várias zonas de plastificação com a modelagem do paramento de 0,20 m de 

espessura demostrou a instabilidade global da estrutura após as deformações geradas 

pela execução da cortina, com fator de segurança de 1,26. Porém, à medida que a 

rigidez do paramento foi aumentando, o fator de segurança aumentou alcançando 1,41 

(Figura 5.25). 

 

O estudo de estabilidade feito pela rotina Stress Distribution mostra que a zona ativa do 

sistema apresenta fator de segurança insatisfatório em relação a análise em equilíbrio 

limite pelo método de Morgenstern & Price, cujo fator de segurança apresentado era 

satisfatório (FS =1,63).  
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Assim, para estrutura elevadas, o paramento teve além da função de receber e distribuir 

os esforços mobilizados pelo solo e pelos tirantes, teve também a função de melhorar as 

condições de estabilidade à medida que sua rigidez era elevada.  

 

 

Figura 5.25 – Fator de segurança pela rotina stress distribution nos taludes com altura de 

8,0 m e paramento com espessura de:  a) 0,20 m; b) 0,30 m; c) 0,40 m; d) 0,50 m. 

 

 Portanto, a rigidez do paramento, para o estudo em questão, não trouxe ganho relevante 

em termos de estabilidade para a estrutura ancorada no caso das estruturas de 6 e 8 

metros, porém, para estruturas mais elevadas o ganho de estabilidade foi evidente. 

Portanto, o uso da modelagem numérica em tais estudos permite elaborar projetos mais 

seguros e significativamente econômicos, com aplicação de estruturas de menor rigidez, 

nos casos onde não há relevantes ganhos com o aumento da rigidez do paramento.   

 

Apenas análises em equilíbrio limite não são suficientes para avaliar a estabilidade da 

estrutura. Sugere-se que para o solo com parâmetros de resistência utilizados neste 

estudo, não é indicado obras com elevações superiores a 12,0 m, devido à instabilidade 

gerada pelas grandes deformações e solicitações da resistência do maciço. 

 



166 

 

5.8. 2º CASO - ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA INCLINAÇÃO DOS TIRANTES 

 

O comportamento da estrutura foi analisado em função da variação da inclinação dos 

tirantes no talude tipo de 8,0 m de altura com paramento de espessura de 0,30 m 

conforme estrutura dimensionada para garantir a estabilidade da contenção com tal 

altura. As inclinações adotadas foram de 10°, 20°, 30 e 40° em relação a horizontal, 

como apresentado na Figura 5.26 que ilustra a modelagem dos taludes no programa 

SIGMA/W. 

 

 

Figura 5.26 – Modelagem da estrutura de contenção com altura de 8,0 m com as 

inclinações de: a) 10°; b) 20°; c) 30°; d) 40°. 

 

Os resultados apontam que para inclinações elevadas dos tirantes em relação a 

horizontal entre os ângulos de 30° e 40° graus, a contenção obtém deslocamentos em 

dobro com relação a solução com tirantes inclinados a 10° em relação a horizontal. O 

deslocamento máximo foi alcançado para o caso da inclinação de 40° como cerca de 

7,63 cm e o menor deslocamento foi obtido com a inclinação de 10° no valor 3,23 cm.  

 

Percebe-se pelo gráfico de deslocamentos (Figura 5.27) que houve uma rotação do 

paramento ao se deslocar no topo em relação ao pé da estrutura. Tal fato pode ser 

justificado no caso do talude estudado com a face vertical, ser a componente horizontal 
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dos esforços transmitidos pelo tirante ao maciço maior que a vertical ao aplicar as 

inclinações entre 10° e 20º, o que garante a estabilidade do maciço.  Desta forma, 

percebe-se que para inclinações dos tirantes entre 30º e 45º, a componente vertical da 

força aplicada pelo tirante se torna mais eficaz, o que provoca a consequente perda de 

estabilidade e aumento tanto dos deslocamentos quanto dos momentos (Figura 5.28). 

 

 

Figura 5.27 – Deslocamentos da face para diferentes inclinações dos tirantes – 

Talude tipo de 8,0 m 

 

 

Figura 5.28 – Momento fletor atuante no paramento para diferentes inclinações dos 

tirantes – Talude tipo de 8,0 m 

 



168 

 

Nas Figuras 5.28 e 5.29, fica evidente a instabilidade gerada ao aplicar a inclinação de 

30° nos tirantes para a concepção dimensionada anteriormente. As zonas de 

plastificação formaram possivelmente uma região de eminência de ruptura. Neste caso o 

paramento com a espessura de 0,30 m não foi capaz de conter a plastificação da zona 

ativa. Portanto, além de ocasionar maiores deslocamento de face, inclinações dos 

tirantes superiores a 30° em relação a horizontal necessitam de estruturas mais rígidas 

para atenuar a mobilização de esforços na zona ativa e a consequente plastificação 

quando seus limites são atingidos.  

 

 

Região de plastificação do solo 

Figura 5.29 - Zonas de plastificação nos taludes com altura de 8,0 m com tirantes 

inclinados a: a) 10°; b) 20°; c) 30°; d) 40° em relação a horizontal. 

 

5.9. 3º CASO - ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO MÉTODO CONSTRUTIVO 

 

O terceiro caso trata-se da verificação da influência do método executivo sobre o 

comportamento de uma cortina em taludes altura de 8,0 m, paramento com espessura de 

0,30 m, comprimento dos trechos livre e dos bulbos de ancoragem conforme 

dimensionamento anterior e inclinação de 20° dos tirantes em relação à horizontal. 

Desta forma, apenas o método executivo será alterado no modelo, portanto, tem-se o 

Caso 3A em que a cortina simulada de maneira que sua execução é realizada após o 
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processo de escavação (processo exemplificado na Figura 5.12) e o Caso 3B no qual a 

cortina é executada em sua totalidade antes do processo de escavação (processo 

exemplificado na Figura 5.13). 

 

A maneira como os deslocamentos e os esforços se distribuem depende principalmente 

do método construtivo adotado ao se executar a técnica de cortina atirantada. As Figuras 

5.30 e 5.31 demostram os resultados das análises envolvendo a utilização do método 

executivo descendente escalonado e a concepção adotando a cortina escavada. A 

diferença básica dos dois métodos é que no caso da cortina escavada, o paramento é 

executado em sua totalidade antes das escavações. A denominação CA foi designada 

para o Caso 3, cortina ancorada executada pelo método descendente e a sigla CE para o 

caso 3B, cortina escavada.  

 

Os resultados apontam uma uniformidade dos deslocamentos da face nos paramentos 

executados antes das escavações, com uma redução substancial dos deslocamentos em 

cerca de 40%. Já os momentos atuantes tiram um aumento significativo entorno de 80% 

em relação ao paramento executado após as escavações. Tal fato pode ser justificado 

pela atuação imediata do paramento na contenção dos deslocamentos originado pelo 

desconfinamento e pelo auxílio das forças de protensão aplicadas pelos tirantes ao 

serem executados imediatamente após a escavação. 

 

 
Figura 5.30 – Comparativo dos deslocamentos utilizando o método executivo de 

cortinas ancoradas descendentes e cortinas escavadas – Talude de 8,0 m de altura 
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Figura 5.31 – Comparativo dos momentos fletores utilizando o método executivo 

de cortinas ancoradas descendentes (CA) e cortinas escavadas (CE) – Talude de 8,0 

m de altura 

 

O caso 3B, no qual a instalação da cortina ocorreu antes do processo de escavação, 

ocasionou na redução significativa dos deslocamentos e consequentemente dos esforços 

internos mobilizados, assim, a resistência ao cisalhamento do material não alcançou o 

limite de plastificação expressivo na região ativa como ocorreu no Caso 3A (Figura 

5.32). Os resultados apontam uma melhora substancial dos resultados perante a 

diminuição dos deslocamentos e plastificação do solo quando adotado o processo 

executivo do caso 3B, cortina escavada. 

 

 

Região de plastificação do solo 

Figura 5.32 – Zonas de plastificação nos taludes para o processo executivo: a) cortinas 

ancoradas descendentes (Caso 3A ou CA); b) cortinas escavadas (Caso 3B ou CE) 
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CAPÍTULO 6 
 

ESTUDO DE CASO – CORTINA ATIRANTADA NA CIDADE DE JOÃO 

MONLEVADE/MG 
 

6.1. INTRODUÇÃO 

 

Similarmente ao Capítulo 5, a avaliação do comportamento de uma cortina atirantada 

foi realizada com base em um projeto convencional para estabilizar uma encosta que 

sofreu o processo de ruptura durante o período chuvoso de 2012 no município de João 

Monlevade /MG.   

 

Este estudo teve como referência a geometria e as dimensões utilizadas no projeto 

executivo do sistema de contenção do talude localizado na Avenida Getúlio Vargas, 

Bairro Areia Preta em João Monlevade, Minas Gerais. O projeto consiste em um talude 

que já sofreu o processo de ruptura que ocasionou um desnível de cerca de 8,0 m em 

relação a uma via existente no seu topo, portanto, para estabiliza-lo a solução foi uma 

cortina vertical com 8,0 m de altura e quatro linhas de tirantes. A contenção foi 

modelada nos programas SIGMA/W e SLOPE/W (GeoStudio 2007). 

 

Desta forma, o escopo deste trabalho foi fazer uma avaliação da consistência do projeto 

executivo da obra e avaliar as possíveis interferências com a alteração da espessura do 

paramento, inclinação dos tirantes e do método construtivo. 

 

As análises foram dirigidas à influência das variáveis sobre o desenvolvimento dos 

deslocamentos horizontais de face, do momento fletor e plastificação do solo durante o 

processo construtivo da estrutura. 

 

6.2. DESCRIÇÃO DA ÁREA OBJETO DO ESTUDO 

 

O talude instável está localizado à jusante da Avenida Getúlio Vargas, próxima da 

moradia n°459, no Bairro Areia Preta, na cidade de João Monlevade/Mg. A situação 

atual do talude apresenta-se com risco de ruptura com a existência de uma possível 
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cunha de ruptura que se estende para a via de acesso ao bairro. A via já sofreu o 

processo de abatimento tornando a situação crítica por interligar dois trechos 

importantes com intensa movimentação de veículos, o que torna muito difícil a 

interdição total da mesma. A Figura 6.1 apresenta uma imagem geral do talude instável 

com a presença de entulhos e resíduos de bota-fora. 

 

 

Figura 6.1 – Vista geral do talude com risco iminente de ruptura no Bairro Areia Preta 

(Consmara Engenharia, 20/01/15) 

 

O local específico do escorregamento possui limitantes geométricos para implantação 

da obra de estabilidade do talude, sendo que à montante, o limitante é a própria via e a 

existência de moradias e à jusante, o limitante é a faixa de domínio da via que encerra 

próxima ao pé do talude íngreme onde está localizada uma ferrovia. A encosta está 

localizada próxima a áreas com históricos de movimentações de massa com vítimas. 

 

Na área há um sério risco de deslizamento, entre outros fatores, associado à inexistência 

de sistemas adequados de drenagem superficial e profunda, sendo o primeiro causador 

de processos erosivos e o segundo responsável por deslizamentos. Além disso, há um 

grande volume de tráfego de veículos de grande porte na via gerando sobrecargas sobre 

o topo do talude. Outro fato identificado é a presença de entulhos derivados do 

aluimento da rua e da utilização pelos moradores da área como bota fora. O risco 

eminente de deslizamento também compromete residências próximas que já possuem 

tricas generalizadas nas paredes os imóveis. 
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6.3. PARÂMETROS E ESTRUTURA PROJETADA 

 

6.3.1. Parâmetros de resistência dos solos 

 

Os parâmetros de resistência foram obtidos por meio de correlações com NSPT do solo 

referente ao ensaio SPT. O perfil geológico-geotécnico foi caracterizado pela presença 

de camadas de solos residuais e presença de camadas de aterros, além de entulhos 

devido aos resíduos do abatimento da via e escorregamentos anteriores. A Figura 6.2 

ilustra o perfil geológico-geotécnico da seção crítica estudada. 

 

 

Figura 6.2 – Perfil geológico-geotécnico da seção transversal crítica, estaca 1+10,000 

(Consmara Engenharia, 2015) 

 

A Tabela 6.1 apresenta os dados geotécnico dos solos que serão aplicados ao modelo 

constitutivo elasto-plástico, delimitado pelo critério de ruptura de Mohr-Coulomb no 

modelo estudado. 

 

Da mesma forma como aplicado no estudo paramétrico, o coeficiente de Poisson (ν) dos 

solos foi estimado com base na literatura em Das (2007) e o ângulo de dilatância foi 

considerado nulo para todos os materiais. 
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Tabela 6.1 – Dados geotécnicos dos solos (Consmara Engenharia, 2015) 

Solo 
γ 

(kN/m³) 

ϕ' 

(°) 

c' 

(kPa) 

E 

(MPa) 

NSPT 

médio 

Areia Siltosa (Aterro existente) 17,0 29 5 10,0 5 

Argila mole (Colúvio) 17,0 27 15 6,0 4 

Silte argilo arenoso (Colúvio) 17,0 24 8 3,0 4 

Silte argilo arenoso (SRM) 18,0 27 17 4,2 8 

Silte arenoso (SRJ) 18,0 35 30 12,0 23 

Silte arenoso (AR) 18,0 39 55 20,0 37 

Areia (Aterro) 17,0 19 0 5,0 - 

 

γ  é o peso específico do solo (kN/m³); 

ϕ’  é o ângulo de atrito interno efetivo do solo (kPa); 

c  é o intercepto de coesão (kPa); 

E  é o módulo de elasticidade (MPa); 

NSPT é o número de golpes referente ao ensaio SPT (Standart Penetration Test). 

SRM é a sigla de solo residual maduro; 

SRJ  é a sigla de solo residual jovem; 

AR é a sigla de alteração de rocha. 

 

É importante salientar que o módulo de elasticidade foi obtido por meio de correlações 

empíricas com o NSPT sugeridas por Bowles (1996), uma vez que no caso real não foram 

realizadas análises de tensão-deformação e por isso apenas os parâmetros do critério de 

Mohr-Coulomb foram retirados do laudo expedido pelo geotécnico responsável.  

 

O presente trabalho refere-se a um estudo paramétrico realizado em um caso real que 

objetiva verificar como a rigidez do paramento, a inclinação dos tirantes e o método 

executivo influenciam o comportamento da estrutura, não importando a magnitude 

desses parâmetros que são fornecidos pelo programa numérico. 

 

Para o material de interface, apresentado na Tabela 6.2, considerou o ângulo de atrito 

solo-estrutura (δ) igual a 2/3 do ângulo de atrito do material de aterro conforme 

indicação de Terzaghi (1943) e o módulo de elasticidade adotado foi igual a 10 vezes 

menor do que a do solo de interface. 
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Tabela 6.2 – Parâmetros geotécnicos do material de interface. 

Descrição Símbolo Unidade Valor 

Ângulo de Atrito Efetivo ϕ' ° (graus) 20 

Coesão Efetiva c' kPa 0 

Módulo de Elasticidade E MPa 1,0 

Coeficiente de Poisson ν adm 0,33 

Peso Específico γ kN/m³ 18 

 

6.3.2. Projeto de Contenção 

 

O projeto foi realizado a partir da seção crítica da área que possui um desnível de cerca 

de 8,0 m em relação ao topo do talude e a região que sofreu o deslizamento. No topo do 

talude o terreno é horizontal, visto a existência de uma via, com diferentes camadas de 

solos residuais e aterro. 

 

Para a definição da solução de contenção da encosta foram contempladas tanto as 

limitações geométricas quanto as limitações técnicas. Deste modo, além da função de 

estabilizar a encosta, a contenção também deverá ter o papel de reativar a Avenida 

existente no topo da encosta para a passagem de veículos. Desta forma, a partir das 

limitações acima mencionadas foi projetada uma a solução em cortina atirantada para a 

região instável da encosta, localizada jusante da Avenida Getúlio Vargas (Figura 6.3).  

 

 

Figura 6.3 - Seção típica do projeto de contenção. (Consmara Engenharia, 2015) 
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O projeto consiste na execução de uma cortina com o paramento em concreto armado 

com de espessura de 30 cm, quatro linhas de tirantes espaçados a cada 2,0 m 

verticalmente e horizontalmente com inclinação de 20°, comprimento de 18,0 m nas 

duas primeiras linhas de tirantes e 14,0 m nas demais, comprimento do trecho ancorado 

será de 8,0 m, carga de trabalho de 20 tf no tirante superficial e de 35 tf nos demais 

tirantes, em furos de 10 cm.  

 

Na Tabela 6.3 estão apresentados os dados dos reforços dimensionados para a 

contenção com altura de 8,0 m, lembrando que os tirantes foram enumerados do topo da 

contenção para a base em ordem crescente. A resistência por atrito lateral bulbo-solo, qs, 

isto é, a resistência ao cisalhamento dos tirantes foi calculada seguindo o mesmo 

procedimento adotado no Capítulo 5 deste trabalho com a Equação 5.7. Neste projeto, 

foi indicado pelos projetistas a necessidade de realização de ensaios para a validação 

dos dados correlacionados e do projeto anteriormente a sua execução. 

 

Tabela 6.3 – Concepção dos tirantes projetados 

Descrição Símbolo Unidade 
Tirantes 

1 2 3 4 

Comprimento - Trecho Livre Ll m 10,0 10,0 6,0 6,0 

Comprimento - Bulbo Lb m 8,0 8,0 8,0 8,0 

Espaçamento Horizontal Sh m 2,0 2,0 2,0 2,0 

Diâmetro do furo D m 0,1 0,1 0,1 0,1 

Resistência ao cisalhamento qs kPa 83 140 151 169 

Carga de trabalho QT kN 200 350 350 350 

 

A estabilização será do trecho ao longo das Estacas 0+00,000 a 3+15,000 a partir da 

crista do talude à jusante da rodovia até uma altura definida de 8,0 metros. O projeto 

contempla a execução de 4 linhas de tirantes ancorados em cortina de concreto armado, 

com painéis de 10,0 e 15,0 metros de extensão, totalizando 75,0 m de comprimento 

linear de contenção. 

 

Na região crítica na qual houve deslizamento, a contenção envolve além do processo de 

corte e remoção de materiais inconsolidados a execução de um aterro para a 

reconstrução da via. Portanto, duas concepções de execução foram projetadas, sendo a 

primeira pelo método descendente que ocorrerá nas laterais da área rompida (que não 
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será o objeto deste estudo) e a segunda o método misto, na qual, inicialmente executa-se 

o método descendente no pé da encosta estabilizando-o inicialmente e posteriormente 

executa-se o método ascendente para a execução do aterro.  

 

Conforme indicado no projeto, a contenção em cortina atirantada seguirá o método 

construtivo ascendente (do nível de menor cota do projeto para o de maior cota) e 

descendente (o nível de maior cota do projeto para o de menor cota) juntamente com os 

serviços de terraplenagem, entre as Estacas 1+00,000 a 2+05,000, e entre as Estacas 

0+00,000 a 1+00,000 e 2+05,000 a 3+15,000, a contenção em cortina atirantada seguirá 

o método descendente, se adequando aos condicionantes e características geotécnicas 

locais, visando a segurança durante a execução da obra. Figura 6.4 ilustra a demarcação 

das Estacas na área do projeto. 

 

 

Figura 6.4 – Planta de locação da contenção (Consmara Engenharia, 2015) 

 

6.4. ESTUDOS DE ESTABILIDADE DA ESTRUTURA PROJETADA 

 

No módulo SLOPE/W foi inicialmente feito o estudo de estabilidade global do talude 

rompido com o intuito analisar a necessidade real da estrutura de contenção. Sobre o 

talude foi considerada a existência de uma sobrecarga distribuída com cerca de 10 

kN/m² simulando as solicitações existentes pela passagem de veículo na via à montante. 

O fator de segurança obtido na análise foi inferior a 1,50, valor recomendado pela 

literatura, atestando a sua instabilidade como demostrado na Figura 6.5. 
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Figura 6.5 – Análise de Estabilidade global do talude rompido (Fs=1,16) 

 

Posteriormente, verificou-se as condições de segurança da estrutura projetada quanto à 

estabilidade externa (global) e interna no equilíbrio limite simulando a obra finalizada 

adotando o método rigoroso de Morgenstern & Price. A Figura 6.6 apresenta a análise 

de estabilidade global com o respectivo fator de segurança. Observou-se que o fator de 

segurança da análise de estabilidade global ficou elevado em relação ao indicado pela 

norma brasileira.  

 

  

Figura 6.6 – Fator de segurança global da contenção (Fs=2,84) 

 

 

b) 
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Entretanto, como se desprende da Figura 6.7, que apresenta a análise de estabilidade 

interna, o fator de segurança da análise de estabilidade interna é quem governa a 

solução final, por ser inferior ao fator de segurança obtido na estabilidade global. 

 

 

Figura 6.7 – Fator de segurança local da contenção (Fs=1,58) 

 

A estabilidade interna da estrutura foi verificada com a finalidade de complementar o 

estudo de segurança da contenção, verificando-se os comprimentos dos tirantes e sua 

resistência ao arrancamento (que deverão ser comprovadas com ensaios na área antes da 

execução da contenção). Neste caso, as condições de estabilidade foram favoráveis com 

fator de segurança superiores a 1,50 no equilíbrio-limite. Após as simulações realizadas 

no módulo SLOPE/W utilizando análises de estabilidade em equilíbrio limite, 

procederam-se os estudos de tensão-deformação para aplicação do objeto deste estudo. 

 

6.5. MODELAGEM DA ESTRUTURA DE CONTENÇÃO NO ESTUDO DE 

CASO – MÓDULO SIGMA/W 

 

No projeto original não foram realizadas análises de tensão-deformação da estrutura 

projetada devido a insuficiência de dados geotécnicos para realizá-los, portanto, a 

empresa projetista determinou que alguns ensaios fossem realizados para a validação do 

projeto, na ocasião da execução da obra. A partir dos ensaios, os estudos de tensão-

deformação seriam realizados e, consequentemente, a contenção seria validada para 

obra. Porém, como a realização deste estudo procedeu-se anteriormente a execução dos 
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ensaios e da obra, os dados geotécnicos para modelagem dos solos adotados neste 

estudo foram obtidos a partir de correlações.   

 

Conforme discutido no capítulo anterior, o estudo de tensão-deformação foi realizado 

no módulo SIGMA/W utilizando o método dos elementos finitos (MEF) e para a 

simulação dos elementos da contenção são necessários elementos representativos, 

denominados de elementos de viga e elementos de barra. Desta forma, os dados 

geométricos e de resistência necessários para a modelagem dos elementos foram 

determinados seguindo a mesma concepção adotada no Capítulo 5. Portanto, os dados 

necessários para a modelagem dos paramentos, do bulbo de ancoragem e dos trechos 

livres foram os mesmos adotados nos modelos tipos e estão apresentados na Tabelas 5.6 

a 5.12 desta dissertação. 

 

A cortina atirantada mesmo sendo uma estrutura tridimensional será modelada em um 

programa bidimensional por meio de um modelo normalizado por metro longitudinal da 

estrutura e empregando para as camadas de solos existentes o modelo constitutivo 

elasto-plástico.  

 

Assim, para verificar as possíveis interferências no comportamento de uma contenção 

real causados pelas alterações da rigidez do paramento, da inclinação dos tirantes e do 

método construtivo procederam-se os estudos de tensão-deformação seguindo os 

mesmos procedimentos adotados no estudo paramétrico dos modelos tipo.  

 

6.6. DESCRIÇÃO DA MODELAGEM – ESTUDO DE CASO 

 

Para a verificação das interferências causadas ao comportamento de uma estrutura real 

foram realizados três casos, denominados de casos A, B e C, para diferir dos casos 

modelados no capítulo anterior, a saber:  

 

a) O caso A, trata-se da verificação da influência causada ao comportamento da 

estrutura alterando-se a rigidez do paramento (projetada com espessuras de 0,30 m). 

As novas espessuras adotadas foram de 0,20 m; 0,40 m e 0,50 m. 
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b) O caso B será a análise da influência da inclinação dos tirantes sobre o 

comportamento da cortina atirantada, dimensionada inicialmente para a inclinação 

de 20° em relação a horizontal. A espessura do paramento será a originalmente 

projetada com 0,30 m sem nenhuma outra variável a não ser a inclinação dos 

tirantes. A variação da inclinação dos tirantes será em ângulos de 10°, 20°, 30° e 

40° em relação a horizontal. 

 

c) No caso C, trata-se da constatação da influência do método construtivo sobre o 

comportamento de uma cortina projetada. Assim, permanecerá o paramento com 

espessura de 0,30 m e a inclinação de 20° dos tirantes em relação à horizontal, desta 

forma, a única alteração será na modelagem do processo executivo. O método 

projetado foi o misto, o qual foi determinado para ser iniciado o processo 

descendente e posteriormente o ascendente devido a existência de aterro (Caso 

CA).   

 

O método misto de cortina ancorada com paramento executado por etapa, será 

comparando com o método executivo na qual a cortina é executada em etapa 

anterior ao início do processo de escavação (estacas pré-moldadas ou encamisadas, 

Caso CE). Neste caso será analisado apenas a verificação do comportamento da 

estrutura quanto a execução da cortina durante e antes das etapas de terraplenagem. 

 

Para a modelagem de todos os casos, o talude de seção real foi seccionado para 

modelagem do processo construtivo a cada dois metros, referente ao mesmo 

espaçamento dos tirantes. A seção final será vertical com altura de 8,0 metros com 

regiões que serão escavadas e aterradas.  A massa ancorada é constituída por 4 linhas de 

tirantes com tirantes, sendo as duas primeiras linhas com tirantes de 18,0 m e as demais 

com 14,0 m de comprimento, sendo 8,0 m de bulbo.  

 

O estudo paramétrico no modelo real é adverso do caso anterior por apresentar um 

perfil com várias camadas de solos, além da presença de sobrecargas advindas do 

tráfego de veículos na via e um método construtivo misto. O modelo numérico foi 

discretizado em uma malha com elementos quadrangulares e triangulares com 12.491 
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elementos com um maior refinamento dos elementos nas linhas que definem a face da 

estrutura de contenção e as linhas dos tirantes.  

Portanto, os elementos constituintes das malhas possuem dois tamanhos, de 0,10 metros 

nas linhas refinadas e de 0,25 metros nos elementos principais denominados pelo 

sistema de elementos globais. A Figura 6.8 apresenta a modelagem da contenção com a 

malha discretizada. 

 

 

Figura 6.8 – Refinamento da malha de elementos finitos do modelo 

 

Nas laterais foram adotadas condições de contorno que limita os movimentos segundo o 

eixo das abscissas e na base do talude foi aplicado a condição que limita a segundo o 

eixo das abcissas e das ordenadas. 

 

Para os casos A, B e CA, para a simulação do processo construtivo foram adotadas 10 

etapas, considerando o processo executivo misto devido a existência de uma região de 

aterro, assim sendo, neste processo será executado inicialmente pelo método 

descendente para estabilizar o pé do talude e posteriormente o ascendente para a 

execução do aterro. 
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Figura 6.9 – Sequência construtiva mista, “1”, adotada para os casos A, B e CA 
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A Figura 6.9 apresenta o processo construtivo projetado para a contenção em questão, 

sendo um caso especial devido a existente de uma região de aterro para a reconstrução 

da via existente no topo do maciço. Sequência construtiva adotada consiste em: (01) 

tensões in situ; (02), (04) escavações; (03), (05), inserção do tirante e do paramento; 

(06) execução do paramento da área de aterro; (07), (09) inserção dos tirantes; (08), (10) 

aterro arenoso.  

 

Portanto, o processo é iniciado a partir da escavação da linha onde será instalada a 

terceira linha de tirantes pelo método descendente, na qual se escava e posteriormente 

executa-se o tirante e o paramento simultaneamente. O processo descendente prossegue 

até a execução da última linha de tirantes.  As escavações foram modeladas de maneira 

que a primeira etapa de escavação seja equivalente ao valor do espaçamento vertical 

entre os tirantes, ou seja, a cada escavação são removidos 2,0 metros de solo, e em 

seguida na próxima etapa é inserido o tirante e o paramento. Na etapa posterior, é 

iniciado o processo ascendente com a construção do restante do paramento seguida pela 

etapa de instalação do tirante e posteriormente do aterro, assim sucessivamente. Vale 

lembrar que na realidade os tirantes são executados antes do paramento e do aterro, mas 

a protensão dos mesmos só ocorre após a realização do aterro. O aterro foi projetado 

para ser granular devido ao processo de compactação deste material poder ser realizado 

apenas com água, sem afetar o trecho livre dos tirantes, ressaltando que os mesmos 

receberão pintura ante corrosiva.   

 

Já na modelagem do caso CE, foi utilizado o modelo da Figura 6.10 para simulação do 

processo executivo descendente e ascendente com a cortina sendo executada antes da 

terraplenagem. Assim, o processo inicia com a cortina, e na etapa seguinte executa-se o 

tirante da segunda linha e prossegue a escavação para execução da terceira linha e na 

próxima etapa há instalação do tirante, assim sucessivamente até o fim do processo 

descendente. Em seguida, tem a execução da primeira etapa de aterro, depois a 

execução da primeira linha de tirantes e por fim o aterro final. Sequência construtiva 

adotada consiste em: (01) tensões in situ; (02) execução do paramento; (04) e (06) 

escavações; (03), (05), (07) (09) inserção do tirante; (08), (10) execução do aterro. 
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Figura 6.10 – Sequência construtiva “2” adotada para o caso CE 
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Para que as etapas construtivas sejam aceitas no módulo SIGMA/W, foi adotado dois 

tipos de rotinas de análises, sendo que nas etapas em que são realizadas as escavações o 

tipo de rotina é o “Load/Deformation”, e nas etapas na qual são inseridos os tirantes e o 

paramento de face, a rotina de análise indicada é o “Stress Redistribution”.  

 

Portanto, respeitando o processo construtivo 1, o projetado, foi alterado a rigidez do 

paramento de face para avaliação da influência no Caso A. No Caso B também foi 

adotada a sequência 1 e alterado apenas a inclinação dos tirantes. Já no Caso C foi 

comparado a modelagem da contenção pelo processo construtivo 1 e 2. 

 

A seguir, será avaliado o comportamento da estrutura após a aplicação dos casos 

discutido em relação aos deslocamentos das faces, plastificação e o momento fletor. 

 

6.7. CASO A – ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA RIGIDEZ DO PARAMENTO 

 

O comportamento da estrutura projetada foi analisado da variação na modelagem do 

elemento que simula o paramento com as seguintes espessuras: 0,20 m, 0,30 m, 0,40 m 

e 0,50 m. A Figura 6.11 ilustra a modelagem do paramento no talude real. 

 

 

Figura 6.11 – Modelagem da estrutura de contenção com o paramento com 

espessura de: a) 0,20 m; b) 0,30 m; c) 0,40 m; d) 0,50 m. 
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A primeira verificação foi realizada comparando-se os deslocamentos de face do 

paramento após a execução da contenção. Os resultados demonstraram que os 

deslocamentos sofreram certa influência apenas no caso do paramento de menor 

espessura (0,20 m). O paramento de 0,20 m de espessura alcançou o máximo 

deslocamento de 17,7 cm enquanto que o paramento com espessura de 0,50 m obteve o 

máximo deslocamento no topo da contenção com 6,7 cm, sendo significativa a 

diferença entre os deslocamentos.  

 

O aumento da rigidez diminui os deslocamentos de face, porém a diferença entre o 

deslocamento máximo a alcançado com a espessura de 0,30 cm e a mais rígida de 0,50 

m de espessura foi desprezível, cerca de 0,3% em relação a altura do paramento. A 

Figura 6.12 apresenta os deslocamentos horizontais na face ocorridos ao final do 

processo construtivo, para os diferentes paramentos de face. 

 

 

Figura 6.12 – Deslocamentos da face no após a alteração da rigidez dos paramentos 

 

Para o caso dos deslocamentos, os paramentos com espessura acima de 0,30 m de 

espessura obtiveram a melhor eficiência. O processo executivo adotado no projeto 

ocasionou em uma melhoria significativa no comportamento dos deslocamentos de face 

em relação aos apresentados no estudo paramétrico.  
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A contenção sofreu o processo de deslocamento em direção ao interior do maciço 

relativo ao processo de compressão da face com a aplicação das cargas de protensão nos 

tirantes. Esta mudança de comportamento no gráfico fica explicita no pé da contenção, 

na qual era esperado que o deslocamento fosse para fora da maciço, devido ao processo 

de desconfinamento gerado após a execução dos cortes. Tal situação pode ser justificada 

pela presença de material pouco resistente e resultante da deposição de material de 

entulho e do deslocamento anterior no pé do talude que possivelmente já se apresentava 

plastificado.   

 

Ao se avaliar o aparecimento de zonas de plastificação durante a modelagem da 

contenção projetada com os diferentes paramentos, conclui-se que a região do pé da 

encosta apresentava as maiores zonas de plastificação, demostrando a sua instabilidade 

antes da execução da contenção. A variação da rigidez do paramento influenciou 

diretamente no surgimento de zonas de plastificação durante o processo de execução.  

 

Neste estudo de caso, a pior situação de plastificação apresentada pelo talude ocorreu 

com a modelagem do paramento com espessura de 0,20 m, chegando próxima a uma 

superfície de ruptura nesta região. A Figura 6.13 demostra em amarelo as zonas de 

plastificação por concentração de tensões na região ativa da contenção, indicando que o 

paramento com espessura de 0,20 m não foi capaz de conter a expansão das zonas de 

plastificação, o que pode comprometer a sua estabilidade global. 

  

A estruturas mais rígidas foram capazes de conter a formação de zonas de plastificação 

por toda a zona ativa da contenção mesmo com o aparecimento destas desde a 

modelagem do talude “in situ”. Além disso, em nenhum dos casos houve o 

aparecimento de zonas de plastificação na zona passiva na qual o bulbo é ancorado. O 

que indica que a capacidade de carga da região não foi comprometida. Portanto, para o 

caso analisado as estruturas mais rígidas auxiliam na menor mobilização da resistência 

dos solos contendo o avanço das zonas de plastificação. 
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Região de plastificação do solo 

Figura 6.13 – Zonas de plastificação após a modelagem do processo construtivo 

com paramento de espessura de: a) 0,20 m; b) 0,30 m; c) 0,40 m; d) 0,50 m 

 

Quanto a avaliação do momento fletor no paramento, foi possível verificar que os 

momentos aumentam consideravelmente e mudaram de direção e posição durante as 

etapas de escavação e aterro. O indicado é que esta variação seja observada para o 

dimensionamento estrutural dos paramentos e uma envoltória de momentos seja criada 

para não comprometer a estrutura durante a execução. 

 

O digrama de momentos no final da obra, apresentou pouca influência em relação a 

rigidez do paramento, ao contrário do observado no estudo paramétrico. A estrutura 

com o paramento de espessura de 0,20 m apresentou um pico elevado no momento 

fletor na parede próximo a área onde ocorreram as escavações, o que pode estar ligado a 

grande região de plastificação e deslocamentos desta estrutura. A Figura 6.14 apresenta 

o diagrama final de momento fletor ao final da modelagem da contenção.  
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Figura 6.14 – Momento fletor no paramento da contenção modelada 

 

Nos taludes com espessura acima de 0,30 m o diagrama sofreu pouca influência 

indicando que a estrutura mais rígida obteve maiores momentos, na média o valor 

determinado foi de -240 kN/m à 200 kN/m.  

 

Outra observação foi a mudança brusca da atuação dos momentos a partir da altura de 

4,0 m da contenção. Este comportamento pode ser justificado pelo processo executivo, 

que a partir de 4,0 m de altura foi ascendente com a execução de um aterro e abaixo 

desta altura foi descendente com a execução de corte. A contenção com o aterro gerou 

momentos positivos no paramento e a contenção com escavação gerou momentos 

negativos. A armação do paramento tanto positivas quanto negativas devem possuir a 

mesma bitola para este estudo, o que foi aplicado no projeto original. 

 

6.8. CASO B – ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA INCLINAÇÃO DOS TIRANTES 

 

A análise do comportamento da estrutura projetada contemplará a alteração da 

inclinação dos tirantes em 10°, 20°, 30 e 40° em relação a horizontal, como 

representado na Figura 6.15. 
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Figura 6.15 – Modelagem da estrutura de contenção projetada variando as 

inclinações dos tirantes em relação a horizontal em: a) 10°; b) 20°; c) 30°; d) 40°. 

 

Os resultados apontam que para inclinações dos tirantes em relação a horizontal 

superiores a 30° graus, a contenção obtém deslocamentos superiores, registrando o 

triplo dos deslocamentos mínimos apresentado pela solução com tirantes inclinados à 

20° em relação a horizontal. O deslocamento máximo foi alcançado pela estrutura com 

tirantes inclinados à 40° como cerca de 15,1 cm e o menor deslocamento foi obtido com 

a inclinação de 20° no valor 9,4 cm, como apresentado na Figura 6.16. 

 

O comportamento dos deslocamentos foi influenciado diretamente pela mudança de 

inclinação dos tirantes, pois à medida que a inclinação foi aumentando houve a 

mudança de direção do deslocamento para fora do maciço, o que para as inclinações de 

10° a 20° era para o interior do maciço, sem grandes modificações em sua forma, ou 

seja, houve apenas o deslocamento do gráfico. Esta situação pode ser explicada neste 

caso, pela componente horizontal dos esforços transmitidos pelo tirante ao maciço ser 

maior que a vertical ao aplicar as inclinações entre 10° a 20º, o que provoca o aumento 
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da pressão sobre o paramento na direção do maciço com a componente horizontal da 

força axial maior na horizontal.  

 

 

Figura 6.16 – Deslocamentos da face para diferentes inclinações dos tirantes  

 

Pelo gráfico, inclinações entre 20° e 30° ainda são aceitáveis, pois não produzem 

grandes deslocamentos, entretanto, estas inclinações dos tirantes em relação a horizontal 

diminuem a componente horizontal da força axial dos tirantes, deslocando o eixo do 

paramento para o fora do maciço.  Já para inclinações superiores a 30° até 40°, ocorrem 

os maiores deslocamentos por provocar o aumento da componente vertical da força 

aplicada pelo tirante e diminuir o esforço axial na horizontal. Com componentes 

horizontais menores, o paramento tem uma maior liberdade para se descolar em função 

do empuxo gerado pelo maciço, o que provoca a consequente perda de estabilidade e 

aumento dos deslocamentos. 

 

A Figura 6.17 apresenta os diagramas de momento da contenção ao final do processo 

construtivo para diferentes inclinações dos tirantes com a horizontal. A partir do 

diagrama de momento fletor final do paramento não foi possível verificar 

significativamente a influência da alteração das inclinações das tirantes.  As inclinações 

de 10°, 20° e 40° com a horizontal, obtiveram praticamente a mesma envoltória, com os 

valores médios entre -200 kN/m e 200 kN/m. A forma do gráfico foi pertinente ao 
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estudo de influencias causadas pela rigidez, apresentando uma mudança brusca da 

direção do momento a partir da altura de 4,0 m do paramento, ocasionado 

provavelmente pela mudança de método executivo. Vale ressaltar que a inclinação de 

30° com a horizontal foi a que apresentou o momento máximo em torno de 285 kN/m. 

 

 

Figura 6.17 – Momento fletor no paramento para diferentes inclinações dos tirantes 

 

Pela Figura 6.18, fica evidente a instabilidade gerada ao aplicar as inclinações de 30° e 

40° nos tirantes no projeto dimensionado para atender a inclinação de 20°. As zonas de 

plastificação que se formaram após a modelagem indicou que as estruturas com tirantes 

inclinados até 20° não propagaram grandes deformações e tensões sobre o maciço 

diminuído a formação de zonas de plastificação.  

 

A inclinação de 10° dos tirantes seria a mínima indicada por muitos autores devido ao 

processo de execução do tirante ao injetar a calda cimento no bulbo, mas para casos em 

que o terreno acima do topo do talude é horizontal, esta inclinação obriga os projetistas 

a decidirem por tirantes mais longos devido a necessidade de atender a norma NBR 

5629:2006 que sugere que a altura mínima de cobrimento de solo sobre o centro do 

bulbo seja de 5,0 m. Desta forma, caso esta concepção fosse executada com os tirantes 

inclinados a 10° em relação a horizontal, o projeto não atenderia as condições prescritas 

na norma em relação ao cobrimento mínimo de solo sobre o bulbo. 
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A inclinação dos tirantes com a horizontal de 40° foi a que formou possivelmente uma 

região de eminência de ruptura. Neste caso o paramento com a espessura de 0,30 m não 

foi capaz de conter a plastificação da zona ativa com esta inclinação. A inclinação de 

30° também apresentou uma maior abrangência das zonas de plastificação. Portanto, 

além de ocasionar maiores deslocamento de face, inclinações dos tirantes superiores a 

30° em relação a horizontal provocam o avanço da plastificação sobre as zonas ativas. O 

projeto satisfaz as condições de estabilidade ao adotar a inclinação dos tirantes de 20°. 

 

 

Região de plastificação do solo 

Figura 6.18 – Zonas de plastificação após a modelagem do processo construtivo 

com tirantes inclinados a: a) 10°; b) 20°; c) 30°; d) 40° em relação a horizontal. 

 

6.9. CASO C - ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO MÉTODO CONSTRUTIVO 

 

No caso C foi verificada a influência do método executivo sobre o comportamento de 

uma cortina projetada para conter um talude na Cidade de João Monlevade / MG. Como 

descrito no item 6.6 deste capítulo, a alteração do método construtivo foi apenas ao 

modelar a execução de todo o paramento antes do início dos serviços de terraplenagem. 

Assim, o procedimento executivo projetado inicialmente foi denominado de sequência 
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construtiva “1” (caso CA) e a nova sugestão de execução denominada de sequência 

construtiva “2” (caso CE). 

 

O comportamento dos deslocamentos da face ao se alterar o método construtivo foi 

altamente influenciado pelo método construtivo adotado. As Figuras 6.19 e 6.29 

demostram os resultados das análises envolvendo a utilização da sequência construtiva 

“1” e a sequência “2”. A forma como os deslocamentos do paramento apresentava foi 

completamente alterada em função do método construtivo, resultando em uma 

uniformização dos deslocamentos e da distribuição do momento fletor sobre o 

paramento. A alteração do método construtivo alterou a direção dos deslocamentos da 

face, que eram em direção ao maciço comprimindo-o, para a fora do maciço, com uma 

espécie de rotação do eixo do paramento na altura de 4,0 m. A diferença máxima dos 

deslocamentos foi de cerca de 2,5 cm no pé da contenção em direção ao maciço e de 1,6 

cm no topo da contenção para fora do maciço, no paramento com espessura de 0,50 cm. 

 

 

Figura 6.19 – Comparativo dos deslocamentos utilizando a sequência construtiva 

“1” (CA) e a sequência “2” (CE) 

 

Na sequência construtiva “2”, o aumento da rigidez do paramento ao contrário da 

sequência construtiva “1”, provocou uma maior rotação do paramento e 

consequentemente maiores deslocamentos, porém a diferença de deslocamentos 

alcançados pela estrutura menos rígida foi da ordem de 2,0 cm. A maior deslocabilidade 
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das estruturas mais rígidas se deve a rotação da estrutura em sua altura média de 4,0 m 

por se tratar de uma estrutura mais pesada. 

 

Portanto, a alteração da sequência construtiva, Caso CE, provocou a redução dos 

deslocamentos máximos de 17,7 cm para 2,5 cm, sendo uma redução brusca em cerca 

de 86%. O mesmo ocorreu com o diagrama de momento fletor, que obteve uma redução 

substancial de 80% dos momentos atuantes, a mesma redução apresentada no estudo 

paramétrico. Tal fato pode ser justificado pela atuação imediata do paramento 

impedindo a propagação de grandes deslocamentos no maciço com o processo de 

desconfinamento e compressão causada pelo aterro e sobrecargas. 

 

 
Figura 6.20 – Comparativo dos momentos fletores utilizando a sequência 

construtiva “1” (CA) e a sequência “2” (CE) 

 

Outra influência verificada foi que além da redução brusca dos momentos atuantes no 

paramento, a forma do diagrama e as direções dos momentos atuantes foram alteradas, 

sendo que, no topo da contenção há a atuação de momentos negativos e no pé há a 

atuação de momentos negativos para os casos das contenções de menor rigidez e, no 

caso de paramentos mais rígidos há a atuação de momentos positivos. A rigidez do 

paramento não ocasionou em alterações significativas nas cargas do momento.  
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O caso CE, no qual a instalação da cortina ocorreu antes do processo de escavação, por 

ter provocado a redução significativa dos deslocamentos e dos momentos atuantes, 

conseguiu conter durante a sequência construtiva o avanço da plastificação. Por não ter 

gerado dentro do maciço grandes deslocamentos e elevadas tensões, as zonas de 

plastificação não se expandiram e consequentemente a resistência máxima das camadas 

de solos não foram mobilizadas.  

 

Entretanto, o caso CA obteve uma maior concentração de zonas de plastificação que no 

caso CE (Figura 5.32). Os resultados apontam a melhora substancial dos resultados 

perante a diminuição dos deslocamentos, momentos e plastificação do solo quando 

adotado o processo executivo do caso CE, sequência construtiva “2”. 

 

 

Região de plastificação do solo 

Figura 6.21 – Zonas de plastificação nos taludes para o: a) caso CA (sequência 

“1”); b) caso CE (sequência “2”) 

 

Portanto, o processo construtivo “2” seria o mais indicado no projeto de contenção deste 

estudo de caso. Porém, de acordo com os projetistas da obra, a sequência construtiva 

“2” seria do ponto de vistas de custos, a mais onerosa para adotar, já que para a 

execução do paramento antes das obras de terraplenagem seria necessário adotar um 

paramento em estacas ou parede diafragma. As estacas deveriam ser pré-moldadas pela 

existência de uma região de aterro ou encamisadas, que são as mais caras do mercado.  

Além disso, o processo de cravação seria dificultado pela existência da região já 

rompida e pela falta de acesso dos equipamentos que são de grande porte. De tal modo, 

estas limitações tornam a sequência “2” mais onerosa. 
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CAPÍTULO 7 
 

CONCLUSÃO E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 
 

7.1. CONCLUSÃO 

 

7.1.1. Estudo Paramétrico – Taludes tipo 

 

Para os casos estudados a contenção em cortina atirantada, de menor de altura, mostrou-

se pouco influente a respeito das alterações de rigidez da face. Para obras elevadas são 

os paramentos com espessura de 0,40 m e 0,50 m que apresentam o resultado de melhor 

eficiência em termos de deslocamento do sistema, porém estas estruturas obtiveram os 

maiores momentos fletores atuantes. Estruturas mais rígidas em taludes inferiores a 6,0 

m de altura, não se justifica o gasto com elementos mais rígidos, pois os mesmos não 

ocasionam em ganhos significativos em estabilidade. 

 

De acordo com os resultados, os momentos atuantes no paramento são influenciados 

pela rigidez da face. Os momentos máximos mobilizados em cada tirante durante o 

processo de escavação são maiores nos taludes mais elevados, registrando aumentos 

significativos. 

 

O estudo da influência da inclinação dos tirantes sobre a cortina ancorada demostrou 

que para o caso estudado com uma cortina verticalizada, as inclinações dos tirantes em 

relação a horizontal devem compreender entre 10° e 30°. Inclinações dos tirantes entre 

30° e 40° devem ser empregadas apenas quando há necessidade de desvio de obstáculos 

ou para garantir a ancoragem no terreno resistente, evitando que comprimento do trecho 

livre seja excessivo. 

 

Quanto ao processo executivo, os resultados apontam uma uniformidade dos 

deslocamentos da face e das zonas de plastificação no caso de paramentos executados 

antes das escavações, além da redução dos mesmos. Porém, os momentos registrados 

para o caso do paramento executado antes das escavações aumentaram 

substancialmente. Desta forma, sempre que possível, em relação a acessibilidade a obra 
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e as características geológico-geotécnicas do maciço, o melhor método executivo é a 

cortina escavada, atentando sempre para verificação dos momentos atuantes. 

 

Pode-se concluir, que o faceamento apresenta função estrutural na estabilização da 

massa ancorada inibindo as instabilidades durante as escavações. A rigidez da face 

influencia nas movimentações e a mobilização de esforços no paramento. Assim, quanto 

maior a rigidez do paramento de face menor a deslocabilidade da estrutura e maior a 

geração de esforços internos. 

 

Em taludes de elevada altura, a construção de bermas e a execução de fundação em 

estacas se apresenta como uma boa solução estética e técnica para inibir os 

deslocamentos e a plastificação do solo. Além disso, sugere-se que para o modelo 

estudado que a estrutura de contenção em cortina atirantada utilizada em cortes 

superiores a 12 metros sejam estudadas tanto a sua estabilidade no equilíbrio-limite 

quanto de tensão deformação. Os estudos de tensão-deformação são essenciais para a 

previsão dos esforços atuantes sobre o paramento devido aos grandes deslocamentos de 

face a plastificação que geram baixa estabilidade da obra. 

 

Vale salientar que o pacote GeoStudio não é considerado um programa apito para o 

cálculo de estruturas de concreto armado, desta forma, mesmo com as verificações aqui 

indicadas para uma estrutura em cortina atirantada, deve-se utilizar programas 

específico para o dimensionamento estrutural de tal estruturas. 

 

7.1.2. Contenção em Cortina Atirantada no Município de João Monlevade – 

Estudo de Caso 

 

O deslocamento máximo em relação à altura da obra de contenção no talude tipo com 

altura de 8 metros foi da ordem de 2,2% com o paramento de espessura 0,20 m e o 

mínimo foi de 0,3% com o paramento de 0,50 m de espessura. A decisão de adotar no 

projeto o paramento com espessura de 0,30 m foi satisfatório em relação ao máximo 

deslocamento alcançado, cerca de 9,4 cm ou 1,1% da altura da contenção, metade dos 

deslocamentos praticados com o paramento menos rígido.  Porém, mesmo com os 
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baixos deslocamentos, cerca de 9,4 cm, a estrutura não passaria no Estado Limite de 

Serviço (ELS) conforme determina a NBR 6118:2014.  

 

A forma do gráfico de deslocamentos de face do estudo de caso mostrou-se 

diversificada em relação ao estudo paramétrico, uma vez que o paramento se deslocou 

para o interior do maciço ao contrário do ocorrido no estudo paramétrico. A mudança de 

comportamento do gráfico de deslocamentos pode ser justificada pela alteração do 

processo executivo e pela existência de materiais inconsolidados no pé do talude em 

relação aos deslocamentos anteriores. No topo da contenção, o deslocamento da face foi 

mais significativo em função da necessidade de aterrar a área e a camada de aterro não 

apresentar grande resistência a aplicação da protensão na face do paramento. 

 

Quanto ao aumento da rigidez do paramento, as estruturas mais rígidas apresentaram os 

menores deslocamentos. O projeto original satisfaz a necessidade de conter os 

deslocamentos da face e não torna a estrutura onerosa. 

 

O comportamento geral indicou que a formação de zonas de plastificação foram 

reduzidas no caso das estruturas mais rígidas com 0,40 m e 0,50 m de espessuras. As 

zonas de plastificação apareceram desde a modelagem do talude “in situ” devido a sua 

instabilidade inicial. Neste caso, o paramento com espessura de 0,20 m, apresentou 

zonas de plastificação que podem indicar o possível colapso da estrutura e para o caso 

do paramento com espessura de 0,30 m de espessura a zonas de plastificação ficaram 

concentradas nos pés da contenção. O paramento de menor rigidez não foi capaz de 

conter a propagação das zonas de plastificação por toda a zona ativa da contenção. No 

caso do projeto real, a estrutura será construída com a espessura de 0,30 m, o que 

apresentou uma concentração de zonas de plastificação no pé do talude, na qual as 

escavações serão realizadas, assim, uma possível solução para diminuição das zonas de 

plastificação seria a realização das escavações com bermas de equilíbrio.  

 

Em todos os casos, a região de ancoragem não foi afetada pelas zonas de plastificação, o 

que indica que a capacidade de carga dos bulbos não foi comprometida. Caso as zonas 

plastificadas tivessem atingidos os bulbos, a ancoragem não seria capaz de mobilizar a 
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resistência ao cisalhamento do solo, uma vez que mesma já foi mobilizada durante o 

processo executivo.   

 

Portanto, de pode-se concluir no estudo de caso que quanto maior a rigidez do 

paramento menor a propagação das zonas de plastificação. Para o projeto real, a 

diminuição das zonas de plastificação podem ser reduzidas com a utilização no processo 

de escavação de bermas de equilíbrio e escoras (indicado em projeto). 

 

O diagrama de momento fletor gerado no paramento após o processo construtivo das 

contenções pouco foi influenciado pela alteração da rigidez do paramento. A alteração 

não foi significativa, mas o momento foi superior nos paramentos mais rígidos. Com 

exceção ao resultado apresentado pelo paramento com espessura de 0,20 m em que o 

momento fletor máximo obteve um valor de pico próximo a região da escavação, o que 

implica que a elevada plastificação do maciço nesta região e a maior deslocabilidade 

desta estrutura levou a um pico questionável nesta região.  

 

Além disso, uma mudança busca da direção de atuação dos momentos foi observado 

nos gráficos a partir da altura de 4,0 m do paramento. A inversão brusca dos sinais pode 

estar relacionada a mudança do processo executivo a partir desta elevação do 

paramento, sendo que a partir desta elevação (no topo do talude com aterro) foi 

registrado os momentos positivos e abaixo desta elevação (pé da contenção com 

escavações) os momentos fletores obtidos foram negativos. 

 

Assim, a aumento da rigidez do paramento registrou o aumento pouco significativo dos 

momentos fletores nos mesmos. A contenção projetada originalmente com o paramento 

com espessura de 0,30 m é aceitável com momentos pouco superiores ao mínimo e a 

mesma deve ser armada para suportar a variação média de 220 kN/m², tanto na 

armadura positiva quanto na negativa, englobando a envoltória de momentos durantes o 

processo executivo. 

 

As alterações da inclinação dos tirantes provocaram o aumento dos deslocamentos de 

face a partir da inclinação de 30°, que para o caso de mais inclinado, 40°, a contenção 

obteve deslocamentos cerca de três vezes maiores que os deslocamentos mínimos 
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apresentados pela solução com tirantes inclinados à 20° em relação a horizontal. O 

deslocamento máximo foi alcançado pela estrutura com tirantes inclinados à 40°, 

alcançou cerca de 1,8% da altura da contenção. 

 

A mudança de inclinação dos tirantes provocou os deslocamentos do gráfico de 

deslocamentos de face para fora do maciço indicando que a face não estava recebendo 

uma carga horizontal alta para comprimi-la, em direção ao maciço. Assim, para as 

inclinações dos tirantes entre 10° a 20°, a componente horizontal da carga axial dos 

tirantes era maior que a vertical o que gerou o deslocamento do paramento para o 

interior do maciço, sendo que para as inclinações entre 30° e 40° a componente vertical 

era superior e o paramento deslocou-se para fora do maciço não sendo mais comprimido 

contra o mesmo. Por fim, mesmo que as inclinações de 30° a 40° não produzam uma 

instabilidade geral, as mesmas provocam maiores deformações e a expansão de zonas 

de plastificação. 

 

As zonas de plastificação no maciço ficaram mais evidentes ao adotar tirantes com 

inclinações de 30° e 40°. Esta situação é pertinente devido ao fato de que os tirantes no 

projeto foram dimensionados para atender a inclinação de 20°. A maior das 

interferências está no fato de que a contenção foi dimensionada para atender a 

inclinação de 20°, porém caso as dimensões ou outras variáveis do sistema fossem 

modificadas existiriam novas variáveis que afetariam a avaliação. 

 

As inclinações dos tirantes de 10° e 20° foram as mais efetivas por apresentarem 

menores deslocamentos e zonas de plastificação. Porém, a inclinação de 10° dos tirantes 

para este projeto não atenderia os requisitos da norma NBR 5629:2006 sobre a altura 

mínima de cobrimento de solo sobre o centro do bulbo. Logo, a inclinação admitida no 

projeto é pertinente por não causar grandes deformações e consequente zonas de 

plastificação.  

 

A alteração da inclinação dos tirantes não provocou alteração expressiva nos diagramas 

de momento fletor, uma vez que as inclinações de 10°, 20° e 40° com a horizontal, 

obtiveram praticamente a mesma envoltória, com os valores médios entre -200 kN.m/m 

e 200 kN.m/m. Apenas para a inclinação dos tirantes de 30° que o gráfico apresentou 
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um pico no valor de 285 kN.m/m. A forma do gráfico não foi alterada, permanecendo 

com a mudança brusca da direção dos momentos a partir da altura de 4,0 m do 

paramento devido provavelmente pela mudança de método executivo. 

 

O comportamento dos deslocamentos de face apresentados ao se alterar o método 

construtivo foi altamente influenciado pelo método construtivo adotado. Além de 

provocar a redução brusca dos deslocamentos e dos momentos atuantes, as zonas de 

plastificação também foram reduzidas.  

 

A redução dos deslocamentos e dos momentos foi da ordem de 80%. Tanto a forma do 

gráfico de deslocamentos de face quanto dos momentos foi alterada. No caso do gráfico 

de deslocamentos, a distribuição foi uniformizada demostrando a rotação do eixo do 

paramento entorno em sua altura média (4,0 metros) devido a alteração do método 

construtivo neste ponto, com as estruturas rígidas se deslocando mais. 

 

Quanto aos diagramas de momentos, estes foram reduzidos significativamente e as 

direções dos momentos foram invertidas, sendo no topo do paramento a concentração 

dos momentos negativos e no pé da contenção a atuação de momentos positivos nos 

paramentos mais rígidos. A rigidez do paramento não ocasionou em alterações 

significativas nas cargas do momento.  

 

A sequência construtiva “2” conseguiu conter as grandes deformações do maciço e 

assim impediu a expansão das zonas de plastificação na região ativa da ancoragem. 

Assim, os resultados apontam a melhora substancial dos deslocamentos, momentos e 

plastificação do solo quando adotado o processo executivo do caso CE, sequência 

construtiva “2”. 

 

Portanto, o processo construtivo “2” seria o mais indicado o projeto de contenção deste 

estudo de caso. Porém, de acordo com os projetistas da obra, a sequência construtiva 

“2” seria a mais onerosa para adotar, já que para a execução do paramento antes das 

obras de terraplenagem, seria necessário adotar um paramento em estacas ou parede 

diafragma. As estacas deveriam ser pré-moldadas pela existência de uma região de 

aterro ou encamisadas, que são as mais caras dos tipos existentes.  Além disso, o 
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processo de cravação seria dificultado pela existência da região já rompida e pela falta 

de acesso dos equipamentos que são de grande porte.  

 

7.2. SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

Diante das variáveis ao se dimensionar uma cortina atirantada, sugere-se desenvolver 

estudos de estabilidade de estruturas de contenção ancoradas utilizando tirantes com 

suas resistências de arrancamento assumidas segundo simulações do ensaio de 

arrancamento, utilizado o programa SIGMA/W e, relaciona-las com os métodos 

empíricos de cálculo da resistência ao arrancamento e ensaios de arrancamento em 

campo. 

 

Um novo estudo poderia ser realizado utilizando as mesmas verificações discutidas 

neste trabalho alterando apenas a mobilização da resistência de arrancamento nos 

bulbos, por meio de uma função que simule a mobilização diferencial da resistência de 

acordo com a solicitação imposta, ou seja, aplicando no bulbo uma função de 

transferência de carga. 

 

A influência da rigidez do paramento também poderia ser avaliada adotando novas 

espessuras de paramento ou espaçamentos verticais. Outro fator que poderia ser 

analisado seria o emprego de espaçamentos verticais e horizontais diferente entre si.  

 

Além disso, poderiam ser avaliados no comportamento do solo e da estrutura outros 

parâmetros, isoladamente e/ou em conjunto, tais como: outros tipos de solos com 

análises de sensibilidade dos parâmetros de resistência, utilização de material de 

fundação ou a presença de ficha e/ou fundação rasa, altura do patamar de escavação 

adotando valores não abordados neste estudo, geometria da estrutura que limita a 

estrutura, largura e profundidade da escavação, adoção de outro procedimento 

executivo, ou até mesmo, a utilização de outro sistema computacional que possibilite a 

comparação entre as simulações.  

 



205 

 

No âmbito estrutural, poderia ser desenvolvido um estudo paramétrico a partir do 

cálculo estrutural da contenção, simulando o efeito da punção no paramento e os efeitos 

sobre os aspectos geotécnicos. 

 

Também seria um estudo conveniente o dimensionamento de uma cortina atirantada por 

meio de ferramentas numéricas e a correspondente simulação do seu comportamento 

geotécnico, aferida em seguida no campo pela realização do monitoramento do 

comportamento do solo e da estrutura ao longo do processo executivo em cada etapa, 

para fins de correlação dos resultados. 

 

Sugere-se para pesquisa futuras o estudo da influência das variáveis apresentadas nesta 

dissertação sobre s distribuição de tensão horizontal. Os estudos poderiam contemplar a 

comparação entre os esforços horizontais originados no processo executivo da 

contenção em cortina atirantada e os diagramas empíricos discutidos na literatura. A 

quantificação dos esforços poderia ser realizada em uma região central do trecho livre 

dos tirantes, no centro dos bulbos e fora da região ativa. 

 

Outra sugestão consistiria na aplicação da modelagem numérica de elementos de 

interface no trecho ancorado na tentativa de calibrar um modelo que descreva a 

interface entre o solo e o bulbo. A calibração pode ser realizada por meio de uma 

comparação entre os resultados de ensaios em campo com a modelagem numérica, com 

todos os parâmetros de resistência do solo devidamente ensaiados, para a correta 

aplicação do modelo constitutivo do solo. 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO I – DISTRIBUIÇÃO DAS TENSÕES HORIZONTAIS - 1º CASO - 

ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA RIGIDEZ DO PARAMENTO 

 

No 1º caso o comportamento da estrutura foi analisado em função da rigidez do 

paramento nos taludes tipo com alturas de escavação de 6,0 m, 8,0 m e 12,0 m. A 

distribuição das tensões horizontais resultantes das análises estão apresentadas nas 

Figuras I.1 a I.6 pelas linhas de contorno em kN. 

 

 

Figura I.1- Tensões horizontais ao final da modelagem nos taludes com altura de 6,0 m 

com paramento de espessura de: a) 0,20 m; b) 0,30 m 
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Figura I.2 – Tensões horizontais ao final da modelagem nos taludes com altura de 6,0 m 

com paramento de espessura de: c) 0,40 m; d) 0,50 m 

 

 

Figura I.3 – Tensões horizontais ao final da modelagem no talude com altura de 8,0 m 

com paramento de espessura de 0,20 m 
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Figura I.4 – Tensões horizontais ao final da modelagem nos taludes com altura de 8,0 m 

com paramento de espessura de: a) 0,30 m; b) 0,40 m; c) 0,50 m 
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Figura I.5 – Tensões horizontais ao final da modelagem nos taludes com altura de 12,0 

m com paramento de espessura de: a) 0,20 m; b) 0,30 m; c) 0,40 m 
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Figura I.6 – Tensões horizontais ao final da modelagem no talude com altura de 12,0 m 

com paramento de espessura de 0,50 m 
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ANEXO II – DISTRIBUIÇÃO DE TENSÕES HORIZONTAIS - 2º CASO - 

ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA INCLINAÇÃO DOS TIRANTES 

 

No 2º caso o comportamento da estrutura foi analisado em função da variação da 

inclinação dos tirantes com 10°, 20°, 30 e 40° em relação a horizontal em taludes com 

altura de 8,0 m e paramento com espessura de 0,30 m. A distribuição das tensões 

horizontais resultantes das análises estão representadas nas Figuras II.1 e II.2 pelas 

linhas de contorno em kN. 

 

 

  

Figura II.1 – Tensões horizontais ao final da modelagem nos taludes com altura de 8,0 

m com tirantes inclinados a: a) 10°; b) 20° em relação a horizontal. 
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Figura II.2 - Tensões horizontais ao final da modelagem nos taludes com altura de 8,0 m 

com tirantes inclinados a: a) 30°; b) 40° em relação a horizontal. 

  -650    -550    -450  

  -350  

  -250  
  -150  

  -
50

  

  50  

  100  

  150  

  200  

  250  

Distância (m)

0 4 8 12 16 20 24 28 32

E
le

v
a

ç
ã
o
 (

m
)

-8

-4

0

4

8

  50  

  150  

  250  

  350  

Distância (m)

0 4 8 12 16 20 24 28 32

E
le

v
a

ç
ã

o
 (

m
)

-12

-8

-4

0

4

8

b) 

a) 



III.1 
 

 

ANEXO III – DISTRIBUIÇÃO DE TENSÕES HORIZONTAIS - 3º CASO - 

ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO MÉTODO CONSTRUTIVO 

 

Neste 3º caso realizada a verificação da influência do método executivo sobre o 

comportamento de uma cortina em taludes altura de 8,0 m, paramento com espessura de 

0,30 m e inclinação de 20° dos tirantes em relação à horizontal. Os métodos executivos 

avaliados foram: o caso 3A em que a cortina simulada de maneira que sua execução é 

realizada após o processo de escavação e, o Caso 3B no qual a cortina é executada em 

sua totalidade antes do processo de escavação. A distribuição das tensões horizontais 

estão representadas na Figura III.1 pelas linhas de contorno em kN. 

 

 

Figura III.1 – Tensões horizontais ao final da modelagem nos taludes  em que foi 

adotado o processo executivo: a) cortinas ancoradas descendentes (Caso 3A ou CA); b) 

cortinas escavadas (Caso 3B ou CE)
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ANEXO IV - CASO A – DISTRIBUIÇÃO DAS TENSÕES HORIZONTAIS 

NO ESTUDO DE CASO - ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA RIGIDEZ 

 

Neste caso A o comportamento do talude do estudo de caso foi analisado em função da 

rigidez do paramento com a variação das seguintes espessuras: 0,20 m, 0,30 m, 0,40 m e 

0,50 m. As Figuras IV.1 e IV.2 ilustram a distribuição das tensões horizontais 

resultantes das análises estão representadas pelas linhas de contorno em kN. 

 

 

Figura IV.1 – Tensões horizontais ao final da modelagem do estudo de caso com 

paramento de espessura de: a) 0,20 m; b) 0,30 m 
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Figura IV.2 – Tensões horizontais ao final da modelagem do estudo de caso com 

paramento de espessura de: a) 0,40 m; b) 0,50 m 
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ANEXO V - CASO B – DISTRIBUIÇÃO DAS TENSÕES HORIZONTAIS 

NO ESTUDO DE CASO - ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA INCLINAÇÃO 

DOS TIRANTES 

 

Neste caso B o comportamento do talude do estudo de caso foi analisado em função da 

alteração da inclinação dos tirantes em 10°, 20°, 30 e 40° em relação a horizontal. As 

Figuras V.1 e V.2 ilustram a distribuição das tensões horizontais resultantes das análises 

estão representadas pelas linhas de contorno em kN. 

 

 

Figura V.1 – Tensões horizontais ao final da modelagem do estudo de caso com tirantes 

inclinados à: a) 10°; b) 20° em relação a horizontal 
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Figura V.2 – Tensões horizontais ao final da modelagem do estudo de caso com tirantes 

inclinados à: a) 30°; b) 40° em relação a horizontal 
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ANEXO VI - CASO C – DISTRIBUIÇÃO DAS TENSÕES HORIZONTAIS 

NO ESTUDO DE CASO -  ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO MÉTODO 

CONSTRUTIVO 

 

No caso C foi verificada a influência do método executivo sobre o comportamento da 

contenção do estudo de caso. O procedimento executivo projetado denominado de 

sequência construtiva “1” (caso CA) consiste na execução do paramento subsequente ao 

corte do terreno, porém a sequência construtiva “2” (caso CE) contempla a execução do 

paramento antes do início dos cortes. As Figuras VI.1 e VI.2 ilustram a distribuição das 

tensões horizontais das análises estão representadas pelas linhas de contorno em kN. 

 

 

Figura VI.1 – Tensões horizontais ao final da modelagem do estudo de caso para o: a) 

caso CA (sequência “1”); b) caso CE (sequência “2”) 
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