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1 – INTRODUÇÃO 
 

O processo criativo pelo qual buscamos uma solução para um problema de 
engenharia, seja ele qual for denomina-se concepção.  

Por tratar-se de um processo, a concepção não é determinada em um único 
movimento. Ela é fruto de uma seqüência de estudos e passos, que buscam sempre 
melhorar o passo anterior através da busca de soluções para eventuais problemas 
encontrados anteriormente. 

Quando iniciamos este processo, só possuímos o problema a ser solucionado sem 
nenhuma solução 

No meio do processo, é necessário que já tenhamos algumas alternativas para que 
possamos compará-las e dentre elas começar a determinar qual delas possuem mais 
vantagens. No final do processo, temos a solução escolhida. 

As vantagens asseguradas por uma idéia são medidas pela sua aptidão em 
satisfazer o objetivo da concepção. 

Esse objetivo corresponde a atender uma série de requisitos. Como na maioria das 
vezes não é possível o atendimento de todos esses requisitos, objetiva-se fazer um 
atendimento otimizado, minimizando os requisitos não atendidos. 

Por fim, o objetivo da concepção é obter uma solução que atenda de forma 
otimizada todos os requisitos. 

O dimensionamento de estruturas de contenção de solo consiste em analisar o 
equilíbrio tanto quanto a fatores internos como fatores externos à estrutura. 

Quanto aos fatores externos, os métodos clássicos da mecânica  dos solos para as 
estruturas convencionais têm se mostrado adequados para o caso de estruturas de 
solo reforçado (MITCHELL e VILLET, 1987 e EHRLICH e MITCHELL, 1994). É 
verificada, então, a segurança quanto ao deslizamento e tombamento da estrutura , 
segurança quanto à capacidade de carga da fundação além da possibilidade de ruptura 
global. 

Quanto aos fatores internos, muitos métodos foram desenvolvidos para verificar a 
capacidade do reforço suportar as solicitações impostas na massa de solo. Avalia-se a 
segurança quanto a ruptura à tração e quanto ao arrancamento do reforço. 
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1.1 - Objetivo 
O presente trabalho teve como objetivo principal analisar uma cortina de estacas 

raiz justapostas atirantada, solução adotada para a construção do Mergulhão Clara 
Nunes, obra integrante do corredor exclusivo BRT – TRANSCARIOCA, localizado no 
Bairro de Campinho, Zona Norte do Rio de Janeiro. 

 1.2 - Metodologia 
Para atingir o objetivo exposto, foram adotadas as seguintes etapas para 

elaboração deste trabalho: 

• Revisão sucinta da literatura, abortando tópicos relevantes para o trabalho a 
ser apresentado; 

• Definição dos parâmetros necessários (tipo de estrutura, parâmetros 
geotécnicos) para confecção dos cálculos; 

• Análises estruturais e de estabilidade usando os softwares PLAXIS e 
SLOPE/W respectivamente; 

• Estudo e análise dos resultados obtidos; 
• Redação do trabalho. 

 

1.3 - Estrutura do Trabalho 
Este trabalho é dividido em seis capítulos descritos a seguir. 

O primeiro capítulo corresponde a introdução descrevendo o objetivo e estrutura 
usada no trabalho.  

O segundo capítulo faz a apresentação da obra estudada. 

 O terceiro capítulo faz um resumo sobre obras de contenção abrangendo diversos 
métodos. Os métodos utilizados no Mergulhão Clara Nunes são descritos mais 
detalhadamente. Por fim, são mostrados métodos de dimensionamentos de estruturas 
de contenção e métodos de análises de estabilidades de taludes. 

O quarto capítulo apresenta a concepção do projeto, descrevendo aspectos 
relevantes para a elaboração do mesmo. 

O quinto capítulo consiste nas análises propriamente ditas, utilizando para tal os 
softwares PLAXIS e SLOPE/W. 

O sexto capítulo apresenta as conclusões desse trabalho. 
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2 - Mergulhão Clara Nunes 
O Mergulhão Clara Nunes ou Mergulhão de Campinho, como é popularmente 

conhecido é uma obra pertencente ao corredor exclusivo TRANSCARIOCA BRT, que é 
parte do projeto de infraestrutura proposto à cidade do Rio de Janeiro visando os jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos de 2016. 

2.1 - BUS RAPID TRANSIST - BRT 
O sistema BRT (BUS RAPID TRANSIT) é um modelo de transporte público de 

média capacidade desenvolvido para prover um serviço mais rápido e mais eficiente do 
que as linhas comuns de ônibus. Possui origem brasileira e foi criado em 1974 pelo 
arquiteto e então prefeito da cidade de Curitiba, Jaime Lerner.  

É constituído por veículos articulados que trafegam em vias segregadas. A 
operação do BRT  é basicamente como o metrô usando a flexibilidade e o baixo custo 
dos sistemas com ônibus comum. 

A figura 1 ilustra via segregada para uso do BRT. 

 

Figura 1 - Via segregada na Avenida das Américas para uso do BRT – TransOeste - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro 

O sistema BRT além de propor uma mudança na frota e na infraestrutura do 
transporte público coletivo, tenta trazer um conjunto de mudanças que juntas formam 
um novo conceito de mobilidade urbana. A implementação de  sistemas como esse, de 
alto desempenho, eficientes e ecologicamente sustentáveis atraem cada vez mais os 
olhares de planejadores urbanos e ambientais. 
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As principais características do BRT são: 

• Corredores exclusivos para a circulação do transporte público; 
• Embarques e desembarques rápidos em plataformas do mesmo nível dos 

veículos desenvolvidas especialmente para esse tipo de sistema; 
• Sistema de pré-pagamento das tarifas; 
• Veículos de média a alta capacidade, modernos e com tecnologias mais 

limpas; 
• Integração com outros meios de transporte públicos através de terminais e 

estações;  
• Programação e controle das operações; 

Atualmente, esse sistema possui 160 corredores exclusivos operando ou em 
construção e vem se tornando um ótima escolha para melhorar o transporte público ao 
redor do mundo.   

No Rio de Janeiro, visando à melhoria do sistema de transporte público para as 
Olimpíadas 2016, foi proposto um projeto que incluía a construção de quatro 
corredores expressos ligando os mais diversos bairros. 

Esses corredores são: TransOeste, TransCarioca, TransOlímpica e TransBrasil. A 
TransOeste já possui um trecho em operação, A TransCarioca e TransOlímpica estão 
em fase de construção e a TransBrasil está em fase de licitação. A figura 2 mostra os 
corredores que estão sendo implantados no Rio de Janeiro. 

 

Figura 2 - Corredores exclusivos BRT em implantação no Rio de Janeiro 



5 

 

2.2 - TRANSCARIOCA 
A TransCarioca fará a ligação entre o Terminal Alvorada, localizado na Barra da 

Tijuca e o Aeroporto Internacional Tom Jobim, localizado no bairro da Ilha Governador. 
A TransCarioca foi dividida em dois trechos; o primeiro trecho está entre o Terminal 
Alvorada e o Terminal da Penha e o segundo entre o Terminal da Penha e o Aeroporto 
Internacional Tom Jobim.  

A figura 3 mostra o percurso do corredor exclusivo TransCarioca. 

 

Figura 3 - Traçado do corredor TransCarioca 

A TransCarioca terá extensão total de 39km com 45 estações. Por se tratar de uma 
obra metropolitana de grande porte, se fez necessária diversas desapropriações ao 
longo de todo trecho resultando num total de aproximadamente 4000 imóveis 
demolidos integralmente ou parcialmente.  
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O custo estimado das desapropriações é de R$ 300 milhões que somados ao custo 
estimado da obra que é de R$ 1,2 bilhão resulta num custo total aproximado de R$ 1,5 
bilhão. 

As obras da TransCarioca tiveram início em março de 2011 e tem previsão para 
término em dezembro de 2013. 

 

Figura 4 - Mergulhão Clara Nunes em fase adiantada de obras 

O Mergulhão Clara Nunes faz parte das obras do primeiro trecho da TransCarioca e 
foi umas das primeiras obras a serem iniciadas dentro desse trecho. Possui extensão 
de 450 metros e orçamento total de 60 milhões. Ele está localizado no bairro de 
Campinho na Zona Norte  do Rio de Janeiro. 

As figuras 5 e 6 mostram a localização do mergulhão. 
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Figura 5 - Localização do Mergulhão Clara Nunes – imagem Google earth 

 

Figura 6 - Detalhe da localização do Mergulhão Clara Nunes – imagem Google earth 
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O objetivo principal do Mergulhão de Campinho era propor um melhoria para o 
trânsito caótico que ocorria praticamente todos os dias no cruzamento de quatro vias 
de movimentação intensa de pedestre e veículos (Rua Domingos Lopes, Rua Cândido 
Benício, Av. Ernani Cardoso e Est. Intendente Magalhães.  

Estudos de tráfego realizados durante o projeto básico, apontavam que a inserção 
de uma passagem inferior seria a solução para redução significativa do trânsito intenso 
naquela região.  

As obras foram iniciadas em março de 2011 e sua conclusão e entrega para uso da 
população carioca deu-se em maio de 2012.  

A figura 7 mostra o mergulhão já executado. 

 

Figura 7 - Mergulhão Clara Nunes em funcionamento 
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3 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Nesse capítulo se fará uma breve contextualização sobre obras de contenção, 
apresentando métodos e elementos disponíveis para tal. Será enfatizado os elementos 
e métodos usados no Mergulhão Clara Nunes, que é o objetivo da análise deste 
trabalho. 

3.1 - Obras de Contenção  
No que diz respeito à engenharia de fundações, na maioria dos casos, temos o 

envolvimento de um estrutura de contenção. Obras de contenção são recorrentes em 
projetos de estradas, pontes, estabilização de encostas, etc. 

Geralmente, ela é feita com a inserção de um elemento estrutural com rigidez 
distinta do terreno que irá ser contido por ela. Temos como principais estruturas de 
contenção os muros, os escoramentos e as cortinas que veremos com mais detalhes a 
seguir. 

 

Histórico 
Os registros mais antigos de obras de contenção apontam para muros de alvenaria 

de argila contendo aterros na região sul da Mesopotâmia, atualmente Iraque, 
construídos por sumerianos ente 3200 e 2800 a.C. (Kinder e Hilgemann, 1964). 

A engenharia moderna de obras de contenção iniciou-se de fato em 1776 com 
trabalhos publicado por Coulomb, que tratavam sobre regras de máximos e mínimos 
aplicadas a estrutura de muros de arrimo, causando enorme impacto na concepção 
deste tipo de estrutura. 

O desenvolvimento deste tipo de obra no Brasil teve início com a inserção da 
construção de estruturas de defesas militares (fortes militares) que tiveram seu uso 
expandindo para obras portuárias. A difusão deste conceito ocorreu no século 19, com 
a expansão de obras ferroviárias que requeriam diversas obras de contenção. 

 

3.2 - Estruturas de Contenção  
Contenção é todo elemento ou estrutura destinado a contrapor-se a empuxos ou 

tensões geradas em maciços cuja condição de equilíbrio foi alterada por algum tipo de 
escavação. 
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A seguir, são apresentados comentários e ilustrações à respeito dos processos 
executivos mais comumente usados.  

a) Mudança de geometria de taludes 

A mudança de geometria de um talude pode ser adotado quando o mesmo 
apresenta inclinação acentuada. A mudança na geometria é feita com a suavização do 
ângulo de inclinação do talude ou com a execução de banquetas intermediárias. Esses 
procedimentos fazem com que as tensões cisalhantes do talude diminuam. ` 

A figura 8 ilustra as técnicas usadas para suavização de taludes. 

 

Figura 8 - Mudança na geometria (a) suavização do ângulo (b)execução de banquetas 

b) Muros 

São estruturas corridas de contenção constituídas por parede vertical ou quase 
vertical apoiadas numa fundação rasa ou profunda. Podem ser construídos em 
alvenaria, pedra, concreto ou elementos especiais. 

Podem ser dos mais variados tipos: gravidade (construídos por concreto ou 
gabiões), de flexão (com ou sem contraforte) e com ou sem tirantes. 

As figuras 9, 10 e 11 ilustram três tipos de muros: muro de gabião, concreto e 
flexão respectivamente. 

 

Figura 9 - Muro de Gabião 
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Figura 10 - Muro de concreto 

 

Figura 11 - Muro de Flexão 

c) Escoramentos 

São estruturas, provisória ou não, executadas para possibilitar a construção de 
outras obras. São utilizadas mais comumente para permitir a execução de obras 
enterradas. 

A figura 12 ilustra escoramento usado em obra de cava de fundação. 

 

Figura 12 - - Escoramento com estacas metálicas e estroncas 
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d) Reforço de Terreno 

São métodos em que elemento são introduzidos no terreno a fim de aumentar 
sua resistência e assim estabilizá-lo. 

Constituem-se como métodos para reforço do terreno: 

• Jet Grouting 

O conceito básico deste método é o uso da força de impacto do jato hidráulico 
para desagregar o solo e misturá-lo com calda de cimento transformando um solo de 
baixa qualidade em um maciço tratado com resistência e permeabilidade adequada 
para o uso a que se destina. 

A figura 13 demonstra a técnica do jet grouting. 

 

Figura 13 - Método executivo do jet grouting – Cortesia BRASFOND 

• Solo Grampeado 

É o resultado da introdução de chumbadores no maciço terroso associado à 
aplicação de um revestimento na face do talude de forma a estabilizá-lo. 

A figura 14 exemplifica a técnica do solo grampeado. 
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Figura 14 - Exemplo de Solo Grampeado usado na Linha Amarela, RJ - (Ortigão e Sayão, 2000) 

• Solo reforçado – “Terra Armada”” 

Desenvolvido e patenteado em 1963 pelo engenheiro e arquiteto francês Henry 
Vidal, está técnica consiste na introdução de fitas metálicas no maciço terroso. As fitas 
que podem ser nervuradas ou não, são conectadas à peças de concreto que 
constituem a face do maciço. 

A figura 15 exemplifica a técnica do solo reforçado. 

 

Figura 15 - Uso de fitas metálicas para o método de Terra Armada em obra da TransCarioca 
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e) Cortinas 

São contenções ancoradas ou apoiadas em outras estruturas, e por isso 
apresentam menor deslocabilidade o que pode levar os maciços contidos a comportar-
se em regime elastoplástico. Nessas condições, a rigidez da cortina tem influência na 
distribuição e na intensidade dos empuxos sobre a cortina, que por sua vez dependem 
dos deslocamentos e das deformações na interface solo-cortina. 

Por se tratar do método utilizado no presente trabalho, este será visto mais 
detalhadamente a seguir. 

3.3 - Cortina de estacas raiz justapostas com tiran tes 
 

3.3.1 – Generalidades 
Cortina de estacas 

A aplicação das cortinas de estacas como contenção, seja em edifícios ou nos 
mais diversos tipos de construção tem ganhado notoriedade recentemente sobretudo 
devido à facilidade e rapidez em sua execução se comparado com outras alternativas.  

Esse método, consiste fundamentalmente na construção de uma frente de 
estacas, geralmente moldadas in loco, sendo posteriormente escavada em um dos 
lados. 

A distância entre estacas pode variar, podendo até intersectar-se, dependendo 
do tipo de terreno que será contido. A sua estabilidade pode ser garantida, em fase 
provisória ou definitiva, por meio de ancoragens ou somente pela sua própria rigidez. 

A grande rigidez apresenta pelas cortinas, faz com que elas sejam incorporadas 
como elemento resistente na estrutura final. As estruturas de suporte constituem-se 
num elemento colocado na face da escavação, originando assim o conceito de cortina 
ou parede. 

Quando este tipo de estrutura, em serviço, sofrem deformações por flexão que 
condicionam a distribuição e a grandeza dos empuxos de terra, são designadas 
estruturas flexíveis. Do contrário, são designadas estruturas rígidas. 

A distribuição das pressões causadas pelo maciço à estrutura, causam 
deformações na mesma, estando este fato relacionado com o efeito de arco em solos. 
Fato esse que foi teorizado por Terzagui (1943): 

“Quando uma parte da estrutura que suporta uma dada massa de solo se afasta 
desta, mantendo-se a restante na posição inicial, o solo adjacente à primeira tende a 
acompanhá-la. Ao movimento relativo no interior do solo opõe-se a resistência ao corte 
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na interface de contato da massa, que tende a deslocar-se da remanescente, tentando 
manter a primeira na posição inicial. Por esse motivo, as pressões de terra diminuem 
na parte da estrutura de suporte que se afastou e aumentam nas que se mantiverem 
imóveis (ou que se deslocam menos, ou até, que se deslocam contra o solo). É esta 
transferência de tensões que se designa por EFEITO DE ARCO”. 

Da teorização de Terzagui, temos que as distribuições das pressões por efeito 
de arco não são apenas dependentes das deformações por flexão da cortina. Elas são 
dependentes das condições de apoio da cortina, particularmente da posição e rigidez 
dos elementos de apoio. 

  O estado de tensão inicial do solo também é de grande importância para 
análise da contenção. Após a escavação, retirando-se o solo de uma das faces da 
cortina, há uma equivalência de forças aplicadas que direcionam-se para o interior 
desta. Isto pode implicar, por exemplo, que em maciços argilosos, fortemente 
sobreconsolidados e com grandes tensões horizontais de repouso, as pressões e 
esforços de estrutura de suporte possam ser muito elevados. 

As cortinas de estacas são constituídas basicamente pelos seguintes elementos: 

Estacas  – como o próprio nome já indica, as estacas são os elementos 
principais dessa estrutura. As estacas utilizadas podem ser dos mais diversos tipos, 
moldadas ou cravadas, sendo as moldadas a de maior utilização. 

Elementos Complementares  – vigas de coroamento e ancoragens são 
utilizados no auxílio da cortina.  

As cortinas de estacas podem ser diferenciadas pelo espaçamento entre as 
estacas. Os três tipos básicos são as estacas espaçadas, estacas contíguas e estacas 
secantes. 

As cortinas espaçadas consistem num conjunto de estacas alinhadas com um 
espaçamento livre entre elas que habitualmente não superam cinqüenta centímetros. A 
grande desvantagem deste método, é que ele não oferece garantias quanto à 
impermeabilidade da estrutura e é menos resistente aos empuxos por metro linear. 

As cortinas de estacas contíguas, ou tangentes, possuem o mesmo principio das 
estacas espaçadas, porém não possuem ou possuem o mínimo de espaço livre entre 
elas. Geralmente, é feito um acabamento em concreto fazendo uma “ligação” entre as 
escadas. 

As cortinas secantes são aquelas onde as estacas construídas se sobrepõem 
uma nas outras. 
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As figuras 16 e 17 ilustram cortinas de estacas tangentes e secantes 
respectivamente. 

 

Figura 16 - Cortina de estacas justapostas 

 

Figura 17 - Cortina de estacas secantes 

 

3.3.2 - Estaca Raiz 
A estaca raiz é um tipo de estaca  injetada moldada in-loco amplamente usada e 

nos mais diversos tipos de situações (locais de difícil acesso, contenções de encosta, 
perfuração de solo com matacões ou rochas, fundações de obras em geral, etc).  

Possui como características principais a alta capacidade de carga com recalque 
reduzidos, perturbação mínima do ambiente ao entorno da obra, podem ser executadas 
em diversos tipos de terrenos e em direções especiais e podem ser executadas para 
resistir à esforços de tração ou compressão. 

Histórico  

O desenvolvimento deste tipo de estaca teve início na década de 50 sob a 
denominação de “pali Radice”, nome dado pelo professor Fernando Lizzi, na Itália. 

Esta técnica construtiva, desenvolvida originalmente para o reforço de 
fundações existentes e melhoramento do solo, foi introduzida internacionalmente em 
1970, no “X Convegno di Geotecnia” realizado em Bari, na Itália (Lizzi, 1992). 
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Após esse evento em 1970, quando as patentes já haviam expirados, várias 
empresas iniciaram a comercialização desse tipo de estacas, que foram denominadas 
inicialmente de estacas de pequeno diâmetro ou microestacas. 

Embora no início de sua comercialização, as estacas tivessem diâmetro médio 
de vinte centímetros, houve uma tendência de se aumentar cada vez mais esse 
diâmetros, chegando em valores bem maiores atualmente. 

No início, como era usada basicamente para reforço estrutural, esse tipo de 
estaca não possuía capacidade de carga tão elevada. Porém, após começarem a ser 
usadas em condições normais de estacas, os valores adotados para capacidade de 
cargas foram aumentados, atingindo valores bastantes significativos. 

 

Metodologia Executiva 

O método executivo de uma estaca raiz é compreendido basicamente pelas 
etapas a seguir: 

• Perfuração  

A perfuração da estaca raiz é feito por sistema rotativo ou roto-percussivo utilizando 
um tipo de revestimento em cuja extremidade é acoplada uma coroa de perfuração 
com auxílio de circulação de água que é injetado pelo próprio revestimento e retorna à 
superfície pela face externa. Os tubos utilizados no revestimento são rosqueados uns 
nos outros a medida que acontece o avanço do furo. 

A figura 18 mostra o revestimento usado na perfuração da estaca raiz. 

 

Figura 18 - Detalhe do revestimento usado na perfuração 
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Para promover a rotação do revestimento, são utilizados sistemas que operam 
mecânica ou hidraulicamente, havendo uma variedade enorme de equipamentos que 
podem ser utilizados para esse serviço. 

O material proveniente da perfuração é eliminado continuamente pelo refluxo da 
água injetada no revestimento para facilitar o furo. Esse material é levado através do 
espaço entre tubo de revestimento e solo que é criado devido a diferença entre 
diâmetros da coroa de perfuração e tubo de revestimento. 

A figura 19 mostra equipamentos fazendo perfuração dos furos para estaca raiz. 

 
 

 

Figura 19 - Equipamentos fazendo a perfuração no Mergulhão Clara Nunes 

• Instalação da Armadura 

Após a conclusão da perfuração da estaca com inclinação e profundidades 
previstas em projeto, tem inicio a colocação da armadura da estaca.  

A armadura mais comum utilizada para este tipo de estaca, é composta por várias 
barros de aço com estribo helicoidal ao longo de todo o comprimento da estaca 
formando uma “gaiola”. Podendo também ser composta de monobarras, tubo metálico 
ou uma variável dessas alternativas. 

Nas estacas que trabalham à compressão, as emendas das barras de aço podem 
ser feitas por simples transpasses, porém nas estacas que trabalham à tração, as 
emendas devem ser feitas por soldas ou luvas. No caso de esforços horizontais, devem 
ser utilizadas armaduras periféricas para resistir  ao empuxo horizontal. 

A figura 20 mostra as armaduras tipo gaiola para estaca raiz. 
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Figura 20 - Armadura tipo gaiola sendo “confeccionada”e transportada no Mergulhão Clara Nunes 

 

• Injeção de Argamassa 

Após o posicionamento da armadura, é feita a introdução do tubo de injeção de 
argamassa até o final do furo. A injeção é feita de baixo para cima de modo a garantir 
que água ou lama de perfuração sejam substituídos pela argamassa. 

A argamassa é injetada sob pressão rigorosamente controlada e é obtida pela 
mistura de areia e cimento.  Para atender o consumo mínimo de cimento estipulado 
pela NBR 6122, que é de 600 kg/m3, o traço contém normalmente 80 litros de areia 
para 1 saco de 50kg de cimento e aproximadamente 25 litros de água, que resulta 
numa argamassa de resistência elevada, superior a 20 MPa. Esses valores podem ser 
alterados de acordo com a umidade da areia. 

Completado o preenchimento da argamassa, é rosqueado na extremidade superior 
do revestimento um tampão metálico ligado a um compressor para permitir aplicar 
golpes de ar comprimido durante a extração do revestimento, operação que geralmente 
é auxiliada por macacos hidráulicos. 

À medida que os tubos vão sendo extraídos, o nível da argamassa vai abaixando e 
se faz necessário o complemento antes de novos golpes de ar comprimido. Esta 
operação é repetida inúmeras vezes durante a retirada do revestimento.  

A figura 21 mostra estacas raiz já executadas sendo arrasadas na cota de projeto. 

 

 



20 

 

 

Figura 21 - Estacas raiz já executadas – Mergulhão Clara Nunes 

3.3.3 - Viga de coroamento 
A viga de coroamento tem como principal finalidade distribuir os esforços ao longo 

das estacas que compõe a cortina, podendo também servir de apoio à aplicação das 
ancoragens. 

Normalmente a viga de coroamento tem grandes dimensões e é aplicada na face 
superior da cortina incorporando o topo das estacas.  

Ao contrario de uma viga normal, ela apresenta maior porcetagem de armadura nas 
faces laterais do que nas faces superior e inferior devido ao fato das grandes 
condicionantes nas contenções periféricas serem os empuxos horizontais. 

A figura 22 mostra a armação da viga de coroamento sendo executada. A figura 23 
mostra a cortina de estacas executada com a viga de coroamento. 

 

Figura 22 - Colocação da armadura da viga de coroamento – Mergulhão Clara Nunes 
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Figura 23 - Detalhe da Cortina de estacas raiz com viga de coroamento já executada – Mergulhão Clara Nunes 

 

 

3.3.4 - Ancoragens  - Tirantes 
O tirante é um elemento estrutural linear capaz de transmitir esforços de tração 

entre suas extremidades, a parte que fica fora do terreno e a parte ancorada. 

Histórico 

O uso de elemento resistentes à tração no terreno para melhorar suas 
características mecânicas é de uso milenar. Fibras vegetais misturadas com barro para 
confecção de tijolos, que foram registradas há muitos séculos no oriente médio são 
exemplos claros desse uso.  

Nas últimas décadas, e com grande notoriedade no Brasil o estudo e 
desenvolvimento de ancoragens teve grande sucesso. O professor Antônio José da 
Costa Nunes, engenheiro brasileiro, dedicou grande parte de seu trabalho à pesquisa e 
desenvolvimento desta técnica. 

As primeiras aplicações são datadas  de 1957 no Brasil e 1958 na Alemanha. 
Houve um grande desenvolvimento desta técnica após as chuvas catastróficas de 1966 
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e 1967 no Rio de Janeiro, que deram oportunidade para a aplicação de ancoragens em 
diversas obras de contenção de taludes. 

Conceitos Básicos  

Da prática da engenharia, sabe-se que o aço é o principal elemento resistente à 
tração e desta forma, os tirantes são constituídos por um ou mais elementos de aço 
(barras, fios ou cordoalhas). 

O tirante é composto por três partes principais e são elas a cabeça, o comprimento 
livre e o bulbo ou comprimento ancorado. 

A figura 24 mostra um esquema típico de tirante detalhando as partes que o 
compõe.   

 

Figura 24 - Esquema típico de tirante 

A cabeça é a parte do tirante que suporta a estrutura e, basicamente, é composto 
por placa de apoio, cunha de grau e bloco ancoragem. 

A placa de apoio tem a função de distribuir as tensões sobre a estrutura e é 
composta por uma ou mais chapas metálicas. A cunha de grau é o elemento usado 
para alinhar o eixo do tirante em relação à cabeça. Apesar das altas resistência de 
tração encontrados nos aços usados em tirantes, sua resistência a flexão não é tão alta 
e por isso devem ficar com ângulos muito próximos à noventa graus. 

Segundo a norma NBR 5629, os blocos de ancoragens são as peças que prendem 
o elemento tracionado na região da cabeça. Geralmente são usados com porcas ou 
cunhas.  
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O comprimento livre é a região onde o aço deve permanecer isolada da calda de 
injeção. Com esta finalidade, durante a montagem do tirante, o comprimento livre é 
protegido por graxa ou tubo cujo interior é injetado em operação independente da 
execução do bulbo e da bainha, com calda de cimento de forma que seja garantida a 
aprovação nos ensaios. 

O trecho ancorado ou bulbo é a parte que se encarrega de transmitir os esforços do 
tirante para o terreno, sendo constituído por um aglutinante, geralmente calda de 
cimento, que envolve o aço.  

A transmissão de esforços do aço ao terreno é feito pela calda de cimento que 
constitui o bulbo. Considerando que a aderência aço-cimento é bem maior que a 
cimento-solo, resulta que o engastamento do aço no cimento pode ser 
significativamente menor que o comprimento total do bulbo, mesmo considerando a 
diferença de diâmetros. 

Princípios de funcionamento e vantagens 

A função básica do tirante é transmitir um esforço externo de tração para o terreno 
através do bulbo. O esforço externo é aplicado na cabeça e transferido para o bulbo 
através do trecho livre.  

Praticamente toda carga é efetivamente transmitida ao bulbo devido ao baixo atrito 
tolerado no trecho livre.  

O aço constituinte do tirante deve suportar o esforço com uma segurança adequada 
em relação ao escoamento e ainda deve ter uma proteção contra corrosão adequada 
de forma a garantir sua durabilidade. 

O bulbo não deve romper por arrancamento e nem deformar em demasia em 
função de cargas de longa duração por efeito de fluência.  

O principal mérito do tirante é conseguir obter cargas elevadas com peças de 
pequeno porte. Além disso, o tirante é de certa simplicidade construtiva. A carga de 
reação é obtida no interior do maciço e os elementos utilizados são relativamente 
simples e de fácil manejo. 

Outra vantagem, é que o tirante é autoportante, ou seja, é sempre possível construir 
tirantes de tal forma que a estrutura atirantada não requeira detalhes complexos de 
fundação.  

Ainda na lista de vantagens, quanto ao seu funcionamento, é possível fazer com 
que ele trabalhe ativamente, ou seja, aplicando carga ativa nele. Este tipo de vantagem 
é importante em arrimos nos quais se necessita impedir movimentação do maciço 
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arrimado. O tirante também pode ser testado individualmente, isso significa poder 
garantir em 100% dos elementos a qualidade no que diz respeito às cargas. 

Método Executivo 

 
• Preparo do tirante 

Inicialmente o aço é cortado e/ou emendado no comprimento de projeto, bem como 
todos os elementos auxiliares tais como bainha e tubos de injeção. O aço cortado deve 
receber a camada anticorrosiva para atender os requisitos previstos em norma. 

• Perfuração 

A perfuração para a instalação dos tirantes no terreno deve ser feita de acordo com 
o projeto (locação, inclinação e direção). O tipo de equipamento e metodologia de 
perfuração deve ser compatível com o tipo de terreno, comprimento e diâmetro do furo, 
bem como as características do tirante. 

É necessário o revestimento do furo em caso de risco de colapso da perfuração. Os 
furos deverão ser bem lavados após a perfuração. 

• Instalação do tirante 

É a etapa em que faz-se o posicionamento do tirante. É necessário não atingir a 
proteção anticorrosiva, não deslocar os acessórios e posicionar a cabeça na altura 
correta. 

• Injeção 

Após a lavagem do furo, começa o preenchimento do furo ainda com o revestimento 
com calda de cimento utilizando uma mangueira do fundo do furo para a extremidade 
superior (boca do furo). É feita a introdução do tirante. Nessa etapa, ocorre refluxo de 
calda de cimento pela boca do furo. 

É feita a instalação da cabeça de injeção no revestimento. Juntamente com a 
retirada do revestimento, é feita a injeção de calda de cimento sob pressão. 

A figura 25 mostra a perfuração mostra a linha de tirante sendo executada. 
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Figura 25 - Tirantes sendo executados no Mergulhão Clara Nunes 

 

• Aplicação de carga – Protensão 

De acordo com a norma brasileira, todos os tirantes devem ser submetidos a 
ensaios de protensão. 

O equipamento de ensaio é indicado na figura abaixo e consiste em macaco 
hidráulico, placas de apoio, deflectômetros e dispositivos de referência para a medição 
dos deslocamentos, dispositivos centralizadores da carga e célula de carga.  Em 
ensaios de recebimento somente, pode-se empregar outros dispositivos mais simples 
de medição de deslocamento, como os paquímetros. 

A figura 26 mostra o equipamento usado para o ensaio de protensão. 

Célula
de carga

Placas
de

apoio

Deflectômetros

Macaco

 

Figura 26 - Equipamento de ensaio de protensão de tirante 
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• Ensaios 

Os tipos de ensaio conforme norma NBR 5629 são: 

Ensaio de recebimento : tem como finalidade controlar a capacidade de carga e 
comportamento dos tirantes da obra.  São ensaios de rotina em todas as obras. 

Ensaio de qualificação : tem como finalidade verificar o comportamento dos 
elementos enterrados que constituem um tirante. Ele permite determinar a capacidade 
de carga e avaliar os comprimentos reais livre e ancorado; 

Ensaio básico : para verificar a qualidade do tirante.  Inclui a escavação do mesmo 
após o ensaio; 

Ensaio de fluência : são ensaios de carga controlada que é mantida por intervalos 
de tempo controlados. Tem como objetivo verificar o desempenho de tirantes sob 
cargas de longa duração.  

• Incorporação  

A incorporação do tirante é feita após a constatação do bom desempenho do 
mesmo após ensaios. A norma brasileira recomenda que a carga de incorporação seja 
indicada em projeta e tenha o valor entre 80% e 100% da carga de trabalho prevista. 

A figura 27 mostra a cortina com os tirantes já executados. 

 

Figura 27 - Cortinas de estacas raiz justapostas atirantadas executada - Mergulhão Clara Nunes 
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3.4 - Dimensionamento de estruturas de contenção 
O dimensionamento de estruturas de contenção engloba diversos tipos de análises, 

estando entre essa, as análises estruturais que são utilizadas para verificar a 
resistência e a deformabilidade de uma estrutura de concreto perante as tensões de 
um maciço de solo, porém para a determinação desses carregamentos atuantes nessa 
estrutura de concreto tem-se inicialmente que conhecer o comportamento do solo a 
sofrer as alterações que serão impostas pela obra. 

Dentre os métodos para o seu dimensionamento é possível enquadrá-los em três 
grandes grupos. Os métodos empíricos que se baseiam em resultados de medidas 
experimentais, os semi-empíricos que admitem como carregamento um diagrama de 
pressões para ambos os lados da parede, e os métodos analíticos que levam em conta 
as características de resistência e rigidez da estrutura e do maciço e possibilitam o 
cálculo evolutivo em que os esforços e deslocamentos das fases anteriores são 
efetivamente levados em conta nas fases seguintes. 

Histórico 

O dimensionamento de estruturas de contenção está intimamente ligado com a 
definição das tensões que atuam no maciço de terra e da forma como elas se 
comportam diante da movimentação das estruturas de suporte. Devido ao fato dessas 
estruturas usualmente serem verticais ou muito íngremes, é importante o estudo do 
comportamento do solo nestas condições além do conhecimento da forma como atuam 
os esforços horizontais no solo.  

O cálculo dos esforços horizontais em solo teve início com as teorias de Coulomb 
em 1776, com a introdução dos conceitos básicos e definições que vigoram até a 
atualidade. Assim, com o surgimento da lei de Coulomb tornou-se possível a 
determinação dos esforços atuantes em uma estrutura de contenção.  

Com uma abordagem completamente diferente, Rankine em 1857 investigou as 
condições de equilíbrio e ruptura para um elemento infinitesimal em uma massa semi-
infinita de solo. Assumindo linhas de ruptura retas e condições de contorno na 
superfície do solo, desenvolveu as fórmulas do estado ativo e passivo do solo.  

Em 1903, Kötter ampliou as possibilidades de análise de superfícies de ruptura 
inserindo a possibilidade de utilização de superfícies curvas por meio da derivação da 
equação diferencial que rege as tensões na superfície. Na época da publicação deste 
estudo, o uso foi bastante restrito devido à grande dificuldade de aplicação, porém 
devido às facilidades computacionais atualmente é extenso o uso dessa teoria.  

Fellenius desenvolveu em 1927 uma metodologia de análise para superfícies de 
ruptura circular e solos sem atrito. Em investigações posteriores Skempton (1948) 
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constatou que este método apresenta resultados confiáveis quanto utilizados em 
análise de estabilidade. 

 

Métodos Tradicionais 

Não existe um método exato para a análise ou concepção de cortinas de 
contenção. Em observações de campo e de modelos de laboratório, nota-se a 
existência de uma complexa interação com o método construtivo (instalação e reaterro, 
escavação do lado livre), profundidade da escavação, a rigidez do tipo de parede, 
material e estado do solo retidos e resistência à tensão passiva (Bowles, 1977). A 
dificuldade, porém reside na adoção de metodologias de dimensionamento que 
considerem estes efeitos.  

Os métodos de análise de cortinas em balanço e de cortinas de cais com uma linha 
de apoios (“anchored bulkheads”) cujo desenvolvimento, no inicio do século, está 
ligado aos nomes de Krey e Blum (usualmente designados como Métodos Tradicionais) 
são conhecidos como Método de Apoio Fixo (“fixed earth support”) e Método de Apoio 
Livre (“free earth support”), podem ser estendidos a cortinas com vários níveis de 
apoios.  

Neste caso, o primeiro seria normalmente aplicado aos primeiros estágios de 
escavação (a ficha é longa) e o segundo aos últimos (a ficha é curta). O cálculo da 
cortina em balanço é feita para cortinas que não receberão apoio por tirantes, 
estroncas ou pela estrutura (Velloso & Lopes, Paredes Moldadas no Solo, 1976). 

 

3.4.1 - Cortinas em balanço  
No cálculo de uma cortina em balanço admite-se que ela sofra uma rotação sob 

efeito do empuxo ativo que atua no seu trecho livre . Esta rotação desperta o empuxo 
passivo na frente do trecho enterrado e ativo atrás, até o ponto de rotação O (Fig. 28). 
Neste ponto, o solo atrás da parede passa do estado ativo para o passivo enquanto na 
frente desenvolve-se estado ativo. 
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Figura 28 - Esquema para o cálculo de cortinas em balanço 

A determinação do ponto Q, que pode ser feita pelo método convencional , por 
tentativas, até que sejam satisfeitas as equações da estática, ou pelo método 
simplificado, adotando-se o diagrama de empuxo resultante do lado escavado como 
um triângulo retângulo (ONQ) e o último diagrama de empuxo resultante como uma 
força concentrada. 

3.4.2 - Método do Apoio Livre 
Caso a ficha não atenda ao comprimento mencionado no item anterior, deve-se 

aplicar o método do apoio livre no solo. No caso de um comprimento de ficha já 
estabelecido, a determinação do empuxo passivo mobilizado pode ser feita 
considerando-se um apoio no ponto de passagem da resultante do empuxo passivo 
disponível.  

Calculadas as reações nos apoios, a reação do apoio no solo deve ser menor ou 
igual à resultante do empuxo passivo disponível. Caso isto não aconteça, não pode ser 
considerado apoio no solo, mas apenas uma redução no empuxo ativo de valor igual 
ao passivo disponível. 
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Figura 29 - Esquema para uso  do Método do Apoio Livre 

 

3.4.3 - Método de Hansen 
Brinch Hansen (1953) desenvolveu um método de cálculo de empuxos de terra que 

difere essencialmente dos demais por ser uma aplicação dos chamados métodos de 
ruptura: o problema é resolvido partindo-se de uma das possíveis configurações de 
ruptura da estrutura considerada, a qual definirá a movimentação do maciço e, 
conseqüentemente, a distribuição das pressões.  

Assim, por exemplo, o cálculo de uma cortina com uma linha de ancoragens pode 
ser feito de acordo com um dos cinco esquemas mostrados na figura abaixo. As 
diferenças entre os esquemas consiste na movimentação da rótula plástica e na 
inserção de novas rótulas. Aproximadamente, esses esquemas correspondem ao que 
chamamos, nos métodos clássicos, de método do apoio livre no solo e método do 
apoio fixo no solo. Outra característica importante é que se trata de um método onde o 
equilíbrio é estabelecido entre forças externas majoradas e resistências internas 
reduzidas, mediante a aplicação, nos dois casos, de coeficientes de segurança 
parciais. 
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Figura 30 – Esquemas que podem ser adotados no Método de Hansen 

 

 

3.4.4 - Método das Cunhas 
Métodos das Cunhas são aqueles que possuem por base o equilíbrio das forças 

atuantes em um maciço de solo e uma contenção, considerando os efeitos dos tirantes 
e dos empuxos ativo e passivo do solo.  

Estes métodos apresentam grande aplicabilidade em dimensionamento geotécnico 
de estruturas de contenção tipo cortinas, porém apresenta limitações em se tratando de 
dimensionamento estrutural das peças que compõe estas cortina (principalmente a 
face). 

 

3.4.4.1 - Método de Krans (1953) 
Proposto por Kranz (1953) para cortinas de estacas-prancha suportadas por uma 

linha de ancoragem do tipo placa, este tipo de análise de estabilidade é feita 
considerando-se as condições de equilíbrio do “maciço de ancoragem”, representado 
pelo bloco BEDC (Fig. 31) e definido como a massa de solo cujo equilíbrio assegura a 
estabilidade do conjunto.  

O valor da reação �� pode ser obtido pelo equilíbrio da cunha ativa ABC, 
considerando-se o polígono de forças (Fig. 31), onde �� representa o peso próprio da 
cunha, �� é o empuxo ativo sobre a cortina e � depende das condições de atrito na 
interface solo/cortina. Logo, em relação ao bloco ABED são conhecidas as forças ��, �1 e �1 e as direções das duas resultantes �1 e ��, sendo, portanto, possível a 
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determinação no polígono de forças do máximo valor da força de tração ����	 
compatível com o equilíbrio. 

O fator de segurança FS definido por Kranz (1953) é apresentado em termos do 
quociente entre a tração máxima ����	 e a tração de trabalho ��	
����ℎ, que deve ser no 
mínimo igual a 1,5 para ancoragens provisórias e 1,75 para ancoragens definitivas, de 
acordo com a NBR-5629. 

O cálculo do fator de segurança pode ser realizado da forma mais prática 
associando o equilíbrio da cunha ABC e do bloco ABED e, desta forma, eliminando as 
operações necessárias para a obtenção da força de reação �� isto é: construindo-se 
diretamente o polígono de forças sem a inclusão de ��. 

 

Figura 31 – Esquema para uso do Método de Krans 

3.4.4.2 - Método de Costa Nunes e Veloso (1963) 
Para situações simples envolvendo maciço de solo homogêneo com terrapleno 

horizontal, ou com inclinação ψ inferior a 30°, Costa Nunes e Velloso (1963) suger iram 
um método baseado em considerações de equilíbrio das forças horizontais e verticais 
que atuam na cunha mostrada na Figura a seguir. 
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Figura 32 – Esquema para uso do Método de Costa Nunes e Veloso 

 

O fator de segurança �� foi determinado pela seguinte expressão (Hoek e Bray, 
1981) considerando um talude com ausência de água. 

 

Onde, 

 

3.4.4.3 - Método de Broms (1968) 
Broms (1968) propôs que o cálculo do fator de segurança para solos granulares 

fosse feito em termos do empuxo passivo disponível �������í��� e do empuxo passivo 
necessário e compatível com o sistema de forças atuantes ��������á
�. Considerou que 
devido à protensão das ancoragens o conjunto formado pela cortina e o solo pode ser 
encarado como um grande muro de gravidade, cuja estabilidade é verificada em 
relação ao potencial de deslizamento pela sua base. O esforço da ancoragem e o 
empuxo ativo desaparecem, enquanto surgem na análise a consideração do empuxo 
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passivo do solo na frente da cortina e a reação da ponta da cortina, que pode ser 
admitida igual à componente vertical da força na ancoragem.  

Numa primeira etapa de cálculo, é construído o polígono de forças (Fig. 33) com o 
ângulo de resistência ao cisalhamento real do solo �′, sendo completamente 
conhecidas as forças devido ao peso � do bloco, a reação de ponta �, o empuxo ativo 
da cunha situada atrás do bloco �� e as direções da reação do solo no plano potencial 
de ruptura e do empuxo do solo �������í��� na frente da cortina. Pelo polígono de forças, 
o valor de ��������á
� pode então ser calculado. Numa segunda fase, é considerada a 
redução da tangente do ângulo de atrito ��′. 

Com o valor de ��′ obtido , o novo polígono de forças  é construído, determinando-
se agora o valor de �������í���. O coeficiente de segurança, cujo valor mínimo deve ser 
igual a 1,5 é finalmente calculado através do quociente: 
 �� = � !"# $%í&'( / � %'*'##á+"$  ≥  ,,- 

 

 

Figura 33 – Esquema para uso do Método de Broms 
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3.4.5 - Método do Equilíbrio Limite 
Nos métodos de equilíbrio limite, os resultados da análise são geralmente 

apresentados em termos de um fator de segurança que indica a razão entre a 
resistência disponível e a resistência mobilizada. Têm-se então que o fator de 
segurança (FS) é a razão entre as forças estabilizantes e forças instabilizantes. 

Para que um talude seja considerado estável portanto, seu fator de segurança deve 
ser maior que 1,0. Isso quer dizer que no instante da ruptura, o somatório das forças 
instabilizantes e estabilizantes são iguais. 

O métodos de equilíbrio limite baseiam-se nas seguintes hipóteses: 

• O fator de segurança é considerado o mesmo em todos os pontos da potencial 
superfície de ruptura. O possível fenômeno de ruptura progressiva não é 
considerado. 

• Os maciços terrosos são considerados como materiais rígidos perfeitamente 
plásticos, que estão na iminência de entrar em um processo de deslizamento. 
Não são feitas considerações relativas aos campos de tensão e deformação. 

• São utilizadas equações de equilíbrio para calcular valores médios da tensão 
cisalhante mobilizada e da tensão normal ao longo da superfície potencial de 
ruptura. 

• As superfícies de podem ser circulares ou não. Arbitra-se uma determinada 
superfície potencial de ruptura que pode ser plana ou circular. 

Dentre os métodos que utilizam a hipótese do equilíbrio limite, o mais utilizado é o 
método das fatias. Esse método reparte a massa de solo em pequenas fatias que são 
analisadas individualmente como um único bloco de escorregamento. 

 

Figura 34 - Massa de solo dividido em fatias 
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Figura 35 - Fatia de solo analisada individualmente 

 

Onde, 

Wi – Peso da Fatia;  

Zi e Zi+1 – resultantes das tensões cisalhantes às laterais da fatia;  

Xi e Xi+1 – resultantes das tensões normais às laterais da fatia;  

Ui – resultante da poropressão na base da fatia; 

Ni – resultante das tensões efetivas normais à base;  

Ti – resistência mobilizada na base da fatia.  

As tabelas 1 e 2 apresentam, respectivamente, as incógnitas e as equações 
presentes neste sistema de forças:  
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Tabela 1 - Resumo das incógnitas (BECKER, 2011) 

 

Tabela 2 - Resumo das equações conhecidas do FS (BE CKER, 2011) 

 

Vimos que, para esse sistema de forças, existem 5n-2 incógnitas e 3n equações 
tornando o sistema indeterminado. Entretanto, com base em algumas propostas 
simplificadoras, o sistema se torna possível e determinável.  

Veremos abaixo, alguns dos métodos utilizados para analise de estabilidade de 
taludes juntamente com suas hipóteses simplificadoras. 
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3.4.5.1 - Métodos Simplificados 
São métodos que atendem duas das três equações de equilíbrio. 

a) Método de Fellenius (1927)  

O método de Fellenius preconiza que a resultante das forças laterais é paralela à 
base da fatia, com isso despreza as forças de interação entre fatias. Esse método 
satisfaz a condição de equilíbrio de momentos totais em torno do centro da superfície 
de ruptura. Pode apresentar fator de segurança muito baixo, errando a favor da 
segurança. Adotado apenas para superfície de deslizamento circulares (DUNCAN, 
1996).  

b) Método de Bishop (1955)  

O método de Bishop simplificado considera que as forças cisalhantes que atuam 
sobre uma fatia são nulas, ou seja, a resultante das forças que atuam nas laterais de 
cada fatia é horizontal. Esse método satisfaz as condições de momentos e de forças 
verticais. É aplicado apenas para superfície circular de ruptura. O processo de cálculo 
para obtenção do FS é feito de forma iterativa e em geral três ciclos são suficientes 
para a convergência.  

c) Método de Jambu (1968)   

O método de Jambu é um método de forças e considera que as resultantes nas 
laterais das fatias são horizontais. Esse método adota um fator de correção empírico f0, 
usado para calcular as forças de cisalhamento de interação e pode ser adotado para 
qualquer tipo de superfície de ruptura. Esse valor de f0 é obtido através de ábaco que 
depende do tipo de solo e da forma da superfície de deslizamento (TONUS, 2009). 

3.4.5.2 - Métodos Rigorosos 
 a) Método de Spencer (1967)  

O método de Spencer foi inicialmente desenvolvido para superfícies de rupturas 
circulares, e em seguida adaptado para superfícies de deslizamentos com formas 
regulares. É considerado um método rigoroso, os cálculos são repetidos por diversas 
vezes até atender todas as equações de equilíbrio de forças e de momentos através de 
procedimento de uso de ferramenta computacional. 

b) Método de Morgentern & Price (1965) 

O método de Morgenstern & Price foi escolhido para a análise de estabilidade de 
taludes do referido trabalho e será melhor detalhado a seguir. 

O método de Morgenstern & Price é aplicável a qualquer formato de superfície e 
considera que as inclinações das forças laterais obedecem a uma função prescrita. 
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Essas inclinações podem ser as mesmas ou variar de fatia para fatia. Essa inclinação é 
calculada por procedimento, cuja solução é tal que as condições de equilíbrio são 
satisfeitas, ou seja, o número de incógnitas é igual ao número de equações (DUNCAN, 
1996). Para obtenção do valor de FS através desse método, se faz necessário o uso de 
ferramenta computacional para execução dos cálculos (FABRÍCIO, 2006 apud 
TONUS,2009).   

 

Figura 36 - Método de Morgenstern & Price 

Para tornar o problema estaticamente determinado, a relação entre E e T é dada 
por uma função:  

 

 
Onde λ é um parâmetro que deve ser determinado a partir da solução de f(x), uma 

função arbitraria.  

Caso f(x) = 0 a solução é idêntica a de Bishop e quando f(x) = constante, o método 
torna-se idêntico ao de Spencer. 

O método é solucionado iterativamente assumindo-se valores para FS e λ e 
calculando-se E e M(x) para cada fatia. Nos contornos (x=0 e x=n) os valores de E e M 
deverão ser nulos, isto é:  
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Assim sendo o processo iterativo é repetido ate que as condições no contorno 
sejam satisfeitas. Faz-se necessário o uso de computadores para utilização do método. 
Como o resultado depende da hipótese adotada para λ, é importante ter conhecimento 
prévio da função adotada. 
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4 - CONCEPÇÃO DO PROJETO 
Com o projeto geométrico básico para o Mergulhão Clara Nunes definido, foram 

iniciado os estudos para definição de qual solução seria adotada para a construção do 
mesmo. 

 

Figura 37 - Projeto geométrico básico do Mergulhão Clara Nunes 

Por se tratar de uma passagem subterrânea viária com escavações de até dez 
metros, diversos sistemas de contenções definitivas foram estudados. 

Para tal, foram levadas em conta questões como: 

• Velocidade de execução; 
• Versatilidade de construção; 
• Questões econômicas (custos); 
• Questões geotécnicas; 
• Interferências com edificações vizinha. 

Dentre as soluções estudadas, os sistemas de cortinas atirantadas foi a de maior 
destaque. 
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4.1 - Condicionantes Geotécnicos 
Com a finalidade de determinar o perfil geotécnico do terreno da região do Largo do 

Campinho foram realizadas algumas campanhas de investigação. Foram realizadas no 
total vinte e duas sondagens sendo elas: 

• Sete sondagens mistas (percussão e rotativa): 

S-MC-01 até S-MC-07,  onde . /	é	referente	a	sondagem;<=	é	referente	ao	Mergulhão	de	CampinhoEE	é	refente	a	numeração	da	sondagem F 

• Quinze sondagens à percussão: 

S-MC-08 até S-MC-22, onde . /	é	referente	a	sondagem;<=	é	referente	ao	Mergulhão	de	CampinhoEE	é	refente	a	numeração	da	sondagem F 

 

Nas figuras a seguir, podemos visualizar a planta com a locação das sondagens no 
local em questão. 



 

 

 

 

Figura 38 - Locação das Sondagens - Mergulhão Clara Nunes 

 

A partir dos resultados obtidos nas sondagens que estão em anexo, foi possível determinar o perfil geotécnico do 
local com a finalidade de fazer o dimensionamento da estrutura em questão. 



 

 

 

Figura 39 - Perfil geotécnico - Muro 1



 

 

 

 

Figura 40 - Perfil Geotécnico - Muro 2 
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Os perfis obtidos são basicamente caracterizados por três camadas de solo 
sobrejacentes a rocha. 

O primeiro é um aterro com espessura média de um metro medianamente 
compacto. O segundo por areias siltosas e argilosas com espessura variando entre um 
e nove metros medianamente compacta e a última é uma camada de solo residual com 
espessura variando entre um e seis metros compacto a muito compacto. 

A rocha existente é de boa qualidade, sã, dura e pouco fraturada, o que confere 
uma excelente resistência mecânica para pinagem das contenções. 

O nível d’água pode ser encontrado à pequenas profundidades, variando de acordo 
com cada sondagem (de dez centímetros a dois metros de profundidade em relação ao 
nível do terreno). Para efeito de análise do projeto, foi considerando o nível d’água 
igual ao nível do terreno. 

Com o conhecimento do terreno a ser contido, é visto a necessidade de uma 
estrutura com rigidez e capacidade resistente elevada de modo a suportar os empuxos 
de terra e água que se encontra praticamente na mesma cota da superfície do terreno. 

Para contenção de terrenos com esta características, o emprego de contenção em 
cortinas com estacas justapostas são soluções com bastante aplicações. 

Visto isso, citaremos algumas razões para o uso de contenção com cortina de 
estacas raiz justapostas atirantadas. 

• Ocorrência de rocha com pequenas profundidades impedem o uso de parede de 
diafragma, que foi um método que também foi estudado para esse projeto; 

• Não há espaço suficiente para escavação em talude; 
• As estacas raiz podem ser pinadas em rocha aumento a resistência da estrutura; 
• A execução de estaca raiz não demanda equipamentos de grande porte, o que 

facilita o método executivo; 
• O apoio lateral na parte inferior será proporcionado pela contenção lateral ao 

longo da ficha. 
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4.2 - Arranjo estrutural 
Com o tipo de contenção a ser usada definida, com o conhecimento geotécnico do 

terreno e dos elementos à serem usados para tal, foi definido o arranjo estrutural para o 
Mergulhão Clara Nunes e com ela foram baseados as análises numéricas estruturais e 
de estabilidade do terreno contido. 

Foram feitas duas cortinas com pouco mais de 800 estacas cada, com comprimento 
total aproximado de 420 metros. 

Foram definidas estacas raiz com ∅500mm quando em solo e ∅350mm quando 

em rocha com capacidade de carga de 1300 kN. O projeto prevê comprimento de ficha 
de três metros quando em solo e um metro quando em rocha. 

As ancoragens projetadas foram espaçadas a cada dois metros, intervalo esse que 
compreende quatro estacas, localizadas a dois metros abaixo da cota da viga de 
coroamento das estacas. As cargas de trabalho dos tirantes empregada foi de 350 kN 
com monobarra de aço especial Dywidag de 32 mm de diâmetro, atendendo às 
prescrições do Manual de Encostas da Georio. 

O rebaixamento do lençol freático foi feito apenas na parte interna da escavação 
através de esgotamento com bombas. Pela inexistência de fontes aqüíferas próximas a 
região, não foi projetado sistemas com uso de poços profundos ou ponteiras. 

A instrumentação e monitoramento que são de extrema importância para 
observação detalhada da área de escavação e entorno da mesma foi realizada com a 
instalação de inclinômetros a fim de medir deslocamentos horizontais do maciço e da 
estrutura de contenção 

Para os tirantes, foi feita a instalação de células de carga a fim de acompanhar a 
operação de pré-tensionamento e os ensaios das ancoragens. 

O arranjo estrutural do Mergulhão Clara Nunes á apresentado no apêndice. 



 

 

4.3 - Seção típica 
Na figura a seguir, temos uma seção típica da estrutura usada no Mergulha Clara Nunes. A partir desse arranjo, 

foram realizadas as análises numéricas que serão vistas no próximo capítulo. 

 

 

Figura 41 - Seção típica do Mergulhão Clara Nunes 
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5 - ANÁLISE DE ESTABILIDADE DO MERGULHÃO CLARA NUNE S 
 

5.1 - Objetivo da análise 
Neste capítulo veremos as análises para três seções com alturas de escavação de 

tamanhos variados entre si e com camadas de solos de diferentes características que 
serão expostas juntamente com as análises numéricas. As propriedades geotécnicas 
usadas para o terreno foram estimadas por correlações empíricas. 

As análises do comportamento da estrutura e da escavação foram realizadas 
através de modelagem por elementos finitos, empregando o programa PLAXIS 2D na 
versão 10.1. Foi utilizado o modelo constitutivo para solos determinados HSM 
(Hardening Soil Model) que tem como principais características: 

• Rigidez de acordo com o nível de tensões; 
• Deformações plásticas devido a um carregamento primário desviatório; 
• Deformações plásticas devido à compressão primária; 
• Comportamento elástico no descarregamento e recarregamento; 
• Critério de ruptura de acordo com o modelo de MOHR-Coulomb. 

Para as análises de estabilidade de taludes foi utilizado o programa SLOPE/W 
usando o método de Morgenstern & Price. 
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5.2 - Primeira Seção – baseada na sondagem SM-MC-04  e profundidade de 
escavação de 7,3 metros. 

 

Figura 42 - Esquema para a seção baseada na sondagem SM-MC-04 

  

 

Parâmetros utilizados: 

Para a seção em questão, foi adotado comprimento de ficha de um metro em rocha 
e sobrecarga, prevista em norma brasileira, de: carga uniformemente distribuída de 25 
kPa em um trecho de 3 metros a partir da borda de escavação para simular a carga de 
maior trem tipo e carga uniformemente distribuída de 5kPa para os  17 metros 
seguintes. 

Os tirantes, que como vimos anteriormente são localizados a 2 metros abaixo da 
cota da viga de coroamento usando monobarra de 32 mm Dywidag, possuem 
comprimento ancorado de 8 metros em solo e 6 metros em rocha e comprimento livre 
de 6 metros. Esses valores foram propostos a partir da carga teste dos tirantes de 
612,5 kN = 350 kN x 1,75) e perfuração de 150mm de diâmetro. 
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Tabela 3 - Parâmetros geotécnicos usados através de correlações empíricas 

 

Tabela 4 - Parâmetros estruturais usados para os elementos que compõe a cortina 

 

 

Análises numéricas 

 

• Malha deformada 

 

Figura 43 - Resultado para malha deformada obtido através do programa PLAXIS 
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• Deslocamento horizontal máximo = 8,1mm 

 

Figura 44 - Resultado obtido para deslocamento horizontal máximo através do programa PLAXIS 

• Deslocamento horizontal da parede = 8,3mm 

 

Figura 45 - Resultado obtido para deslocamento horizontal máximo da parede através do programa PLAXIS 
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• Deslocamento do fundo da escavação = 0,35mm 

 

Figura 46 - Resultado obtido para deslocamento do fundo de escavação através do programa PLAXIS 

• Esforço cortante atuante na parede 

Qmax = -129,2 kN/m 

 

Figura 47 - Resultado obtido para o esforço cortante atuante na parede através do programa PLAXIS 
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• Momento atuante na parede 

Mmáx = 87,78 kNm/m 

 

Figura 48 - Resultado obtido para o momento atuante na parede através do programa PLAXIS 

• Descolamento horizontal no trecho ancorado do tirante – Máx = 1,8mm 

 

Figura 49 - Resultado obtido para deslocamento horizontal do tirante através do programa PLAXIS 
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• Análise de estabilidade do terreno – FS = 1,566 

 

Figura 50 - Resultado obtido para FS da superfície potencial de ruptura através do programa SLOPE/W 
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5.2 - Segunda Seção – baseada na sondagem SM-MC-07 e profundidade de 
escavação de 7,3 metros. 

 

Figura 51 - Esquema para a seção baseada na sondagem SM-MC-07 

Parâmetros utilizados 

Para a seção em questão, foi adotado comprimento de ficha de três metros, sendo 
dois metros em solo e um metro em rocha. Foi adotada sobrecarga, prevista em norma 
brasileira, de: carga uniformemente distribuída de 25 kPa em um trecho de 3 metros a 
partir da borda de escavação para simular a carga de maior trem tipo e carga 
uniformemente distribuída de 5kPa para os  17 metros seguintes. 

Os tirantes, que como vimos anteriormente são localizados a 2 metros abaixo da 
cota da viga de coroamento usando monobarra de 32 mm Dywidag possuem 
comprimento ancorado de 7 metros em solo e 7 metros em rocha e comprimento livre 
de 6 metros. Esses valores foram propostos a partir da carga teste dos tirantes de 
612,5 kN = 350 kN x 1,75) e perfuração de 150mm de diâmetro. 
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Tabela 5 - Parâmetros geotécnicos usados através de correlações empíricas 

 

Tabela 6 - Parâmetros estruturais usados para os elementos que compõe a cortina 

 

 

Análises numéricas 

• Malha deformada 

 

Figura 52 - Resultado obtido para deslocamento horizontal máximo através do programa PLAXIS 
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• Deslocamento horizontal máximo = 18mm 

 

Figura 53 - Resultado obtido para deslocamento horizontal máximo através do programa PLAXIS 

• Deslocamento horizontal da parede = 18mm 

 

Figura 54 - Resultado obtido para deslocamento horizontal da parede através do programa PLAXIS 
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• Deslocamento do fundo da escavação = 1,5mm 

 

Figura 55 - Resultado obtido para deslocamento do fundo de escavação através do programa PLAXIS 

• Esforço cortante atuante na parede 

Qmax = 189 kN/m 

 

Figura 56 - Resultado obtido para esforço cortante atuante na parede através do programa PLAXIS 
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• Momento atuante na parede 

Mmáx = 142 kNm/m 

 

Figura 57 - Resultado obtido para momento atuante na parede através do programa PLAXIS 

• Deslocamento horizontal no trecho ancorado do tirante – Máx = 4,8mm 

 

Figura 58 - Resultado obtido para deslocamento horizontal do tirante através do programa PLAXIS 
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• Análise de estabilidade do terreno – FS = 1,682 

 

Figura 59 - Resultado obtido para  FS da superfície potencial de ruptura através do programa SLOPE/W 
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5.4 - Terceira Seção – baseada na sondagem SM-MC-17  e profundidade de 
escavação de 5,3 metros. 

 

Figura 60 - Esquema para a seção baseada na sondagem SM-MC-17 

Parâmetros utilizados 

Para a seção em questão, foi adotado comprimento de ficha de três metros em solo 
e sobrecarga, prevista em norma brasileira, de: carga uniformemente distribuída de 25 
kPa em um trecho de 3 metros a partir da borda de escavação para simular a carga de 
maior trem tipo e carga uniformemente distribuída de 5kPa para os  17 metros 
seguintes. 

Os tirantes, que como vimos anteriormente são localizados a 2 metros abaixo da 
cota da viga de coroamento usando monobarra de 32 mm Dywidag possuem 
comprimento ancorado de 7 metros em solo e 7 metros em rocha e comprimento livre 
de 6 metros. Esses valores foram propostos a partir da carga teste dos tirantes de 
612,5 kN 9 350 kN x 1,75) e perfuração de 150mm de diâmetro. 

Tabela 7 - Parâmetros geotécnicos usados através de correlações empíricas 
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Tabela 8 - Parâmetros estruturais usados para os elementos que compõe a cortina 

 

 

Análises numéricas 

 

• Malha deformada 

 

Figura 61 - Resultado obtido para malha deformada através do programa PLAXIS 
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• Deslocamento horizontal máximo = 7,1mm 

 

Figura 62 - Resultado obtido para deslocamento horizontal máximo através do programa PLAXIS 

• Deslocamento horizontal da parede = 7,1mm 

 

Figura 63 - Resultado obtido para deslocamento horizontal da parede através do programa PLAXIS 
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• Deslocamento do fundo da escavação = 4,6mm 

 

Figura 64 - Resultado obtido para deslocamento do fundo de escavação através do programa PLAXIS 

• Esforço cortante atuante na parede 

Qmax = 65,03 kN/m 

 

Figura 65 - Resultado obtido para esforço cortante atuante na parede através do programa PLAXIS 
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• Momento atuante na parede 

Mmáx = 68,02 kNm/m 

 

Figura 66 - Resultado obtido para momento atuante na parede através do programa PLAXIS 

• Descolamento horizontal no trecho ancorado do tirante – Máx = 5,3mm 

 

Figura 67 - Resultado obtido para deslocamento horizontal do tirante através do programa PLAXIS 
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• Análise de estabilidade do terreno – FS = 1,597 

 

Figura 68 - Resultado obtido para  FS da superfície potencial de ruptura através do programa SLOPE/W 

 

 

5.5 - Dimensionamento das estacas 
A partir dos valores de esforços máximos obtidos com as análises feitas com o 

auxílio do software PLAXIS, é possível fazer a verificação das armaduras usadas nas 
estacas raiz. Para tal, foi elaborado uma planilha para confecção dos cálculos 
(dimensionamento à flexão e dimensionamento ao esforço cortante) com base na NBR 
6118. 

Tabela 9 - Esforços obtidos através do programa PLAXIS 
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5.5.1 - Dimensionamento à flexão 

Estaca ∅500 

Tabela 10 - Valores obtidos para área requerida de armadura dimensionadas à flexão 

 

Estaca ∅350 

Tabela 11 - Valores obtidos para área requerida de armadura dimensionadas à flexão 

 

Para o valor máximo encontrado de 142 kN.m/m, observamos que a área de aço 
requerida é de 11,52cm2 para estacas de ∅500 e 18,24cm2 para estacas de ∅350. 

Usando barras de aço com ∅16 (área = 2,01 cm2), teremos 10 ∅∅∅∅16. 

5.5.2 - Dimensionamento ao esforço cortante 

Estaca ∅500 

Tabela 12 - Valores obtidos para área requerida de armadura dimensionadas ao esforço cortante 

 

Estaca ∅350 

Tabela 13 - Valores obtidos para área requerida de armadura dimensionadas ao esforço cortante 
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 Como a área requerida de aço é menor para o dimensionamento ao esforço 
cortante, o valor da área de aço calculado para o dimensionamento à flexão (10 barras 
de aço ∅16) é o valor válido para as estacas raiz. 



70 

 

6 – Considerações Finais 
 

Os parâmetros geotécnicos utilizados para as análises numéricas são baseados em 
correlações empíricas. Não foram realizados ensaios de caracterização do solo para 
determinação desses parâmetros. 

A partir das análises numéricas realizadas e com os resultados obtidos, verifica-se a 
grande rigidez da estrutura. Os valores de deslocabilidade da cortina e do fundo de 
escavação para as três seções são praticamente nulos.  A rigidez da estrutura pode ser 
atribuída ao grande diâmetro utilizado nas estacas e também a pinagem das estacas 
em rocha. 

São obtidos valores de FS bastantes satisfatório para a superfície potencial de 
ruptura.  

Além da eficiência em relação à questões estruturais e geotécnicas (atendendo aos 
requisitos mínimos para a segurança da estrutura), esse método também apresenta 
vantagens em relação à questões econômicas e construtivas mostrando o acerto na 
escolha deste método. 
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ANEXO A – ARRANJO ESTRUTURAL DO MERGULHÃO CLARA 
NUNES 
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