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INTRODUÇÃO

 As contenções devem suportar os empuxos de terra, controlar a água e
sustentar as construções vizinhas e equipamentos públicos. Para tanto,
deve-se garantir o fatores de segurança mínimo usuais nos projetos de
contenções para os casos:
- Estabilidade Global
- Estabilidade local da ficha
- Estabilidade de fundo
- Estabilidade hidráulica de fundo
- Resistência dos tirantes à tração

INTRODUÇÃO

Avaliação do proble m a
Antes do início de qualquer dimensionamento, questões importantes devem
ser avaliadas:
Projeto – geometria do terreno, da construção, levantamento
planialtimétrico , profundidade da escavação, etc
 Perfil geotécnico do terreno (presença de solo mole, material
arenoso no
final da escavação) investigação geotécnica
 Presença de água? (lençol empoleirado, artesianismo)
 Situação dos vizinhos (já escavado?, casas muito antigas? edificações
em sapatas? Interferências com tubulações enterradas, contaminação do
solo
 Qual o tipo de contenção mais adequado? (parede diafragma. perfis
metálicos, estacas secantes, tirantes, escavação com taludes e bermas
 Qual melhor método construtivo? Método direto, Método invertido ou
Método semi-invertido
Vistoria ao local

MÉTODOS
CONSTRUTIVOS

Método invertido

Método direto
O método direto é o
mais utilizado. Os
outros dois só são
empregados em
casos onde não é
possível ou viável a
utilização de tirantes.

Método semi-invertido
É necessário apoio
provisório para as
lajes. Geralmente
perfis metálicos são
implantados nas
fundações e
executado blocos
provisórios para apoio
das lajes

O sistema de
escoramento através
de estroncas não tem
sido utilizado no Brasil
para edificações em
função da dificuldade
de aplicação para
grandes vãos, que
necessitam apoios
intermediários,
inviabilizando custos
e prazos.

MÉTODOS
CONSTRUTIVOS

Mé todo Dire to
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Contençáo (perfis - diafragma ) a partir da
cota atual do terreno;
Primeira fase de escavação com execução
simultânea do prancheamento ou da cortina
definitiva - perfis;
Execução da 1ª linha de tirantes provisórios;
Segunda fase de escavação com execução
simultânea do prancheamento ou da cortina
definitiva- perfis ;
Execução da 2ª linha de tirantes provisórios;
Escavação final com execução simultânea do
prancheamento ou da cortina definitiva perfis;
Execução
da obra; pilares e
Execução das
dos fundações
blocos de fundação,
lajes;

9.

Travamento da cortina
com as lajes do térreo
e dos subsolos;
10. Desligamento dos
tirantes provisórios

Mé todo s e m i- inve rtido

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Cravação dos perfis metálicos a
partir da cota atual do terreno;
Escavação para cota final de projeto
com berma e talude e com execução
simultânea do prancheamento ou da
cortina definitiva;
Execução das fundações da obra;
Execução dos blocos de fundação,
pilares e lajes;
Travamento da cortina com a laje do
térreo;
Remoção do talude sob laje e
complementação da cortina.

MÉTODOS
CONSTRUTIVOS

Mé todo inve rtido
1.

Cravação dos perfis metálicos a partir da cota atual do terreno;

2.Execução das estacas de fundação da obra com perfis
metálicos implantados nas estacas próximas à cortina;
3.Escavação em talude para a cota final de escavação e
arrasamento das estacas até o nível do terreno;
4.Execução dos blocos de fundação (definitivos e
provisórios), pilares e lajes;
5.Travamento da cortina com a laje do térreo;
6.

7.
8.

9.

MÉTODOS
CONSTRUTIVOS

Escavação sob laje para cota do 1°subsolo
mantendo o talude até a cota final de escavação
com execução simultânea do prancheamento ou da
cortina definitiva e execução de blocos de fundação
provisórios;
Travamento da cortina com a laje do 1° subsolo;
Remoção total do talude sob laje com execução
simultânea do prancheamento ou da cortina
definitiva e execução dos blocos de fundação
restantes;
Execução dos pilares definitivos próximos à cortina.

Fotos

Método direto

MÉTODOS
CONSTRUTIVOS

Método invertido

Método semi-invertido

PREMISSAS DE CÁLCULO

Tipos de ruptura
Rupturas possíveis de uma cortina ancorada em solo

Puncionamento na
base

Deformação excessiva

Ruptura do fundo da
escavação

Ruptura do tirante

Ruptura global

Ruptura da cortina

ESTABILIDADE GERAL

Mé todos de cálculo
Para cálculo do fator de segurança das superfícies potenciais de ruptura, deve
escolher um método de cálculo, dentre os métodos consagrados em Mecânica
dos Solos
Pode- se utilizar o Método de Bishop (seção circular), Método de J ambu
(seção não circular) ou outro. O Método de Kranz /Ostermayer é utilizado
para verificação da estabilidade interna.
Essa verificação consiste em garantir um fator de segurança adequado à
rotação de uma massa de solo

Superfície potencial de
ruptura

Superfície potencial de
ruptura

PREMISSAS DE CÁLCULO

Mode los de cálculo
 Equilíbrio –limite
 Método da viga contínua
Métodos computacionais com elementos finitos
 Método de equilíbrio-limite é o mais utilizado , simples e direto, pois
necessita somente de parâmetros de resistência do solo, mas deve ser
complementado pois conduz a maiores momentos fletores e menores reações
nos apoios. Além disso, não calculam as deformações e deslocamentos. O
cálculo é feito como viga continua sobre apoio fixo e com carregamento
correspondente ao diagrama de empuxo.
Método da viga sobre apoio elástico modela a iteração solo-estrutura na
sequencia construtiva e calcula o movimento da contenção.
 Elementos finitos, possibilitam o cálculo evolutivo da estrutura,
tradicionalmente conhecido com cálculo incremental, que leva em conta a não
linearidade geométrica. Admitem a plastificação parcial (regime elástoplástico)
ou não envolvem a plastificação (regime elástico) do solo. Permitem que a
estrutura e o maçico se deformem.

PREMISSAS DE CÁLCULO

S obre cargas
É de prática adotar uma sobrecarga uniformemente distribuída =1,0tf/m2
Esta sobrecarga abrange cargas provenientes dos depósitos de materiais de
construção(terra, aço pedra, etc ) e também cargas provenientes do tráfego
lateral de veículos.
Trincas de
Tração
Desde que haja coesão no solo, o estado de tensão que provoca sua ativação
provocará também o aparecimento de fendas de tração.
Atrito e ntre s olo e m uro
Na falta de um valor específico para o ângulo de atrito entre o solo e o muro,
recomenda-se adotar :
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3

PREMISSAS DE CÁLCULO

Parâm e tros ge oté cnicos
A melhor maneira de se obter os parâmetros dos solos é através de ensaios
laboratoriais. Como na maioria das vezes não é possível a realização desses ensaios
,recorre – se a bibliografia disponível. Para solos da cidade de São Paulo, a NC-03/80
apresenta valores bem representativos:
Compacidade

SPT


(tf/m3)

sat
(tf/m3)

(tf/m )

Fofa

0-4

1,7

1,9

0

Pouco
compacta

5-8

Medianamente
compacta

9 - 18

Compacta

19 - 40

Muito
compacta

> 41

1,8
1,9

1,9
2,0

C’
2

1
2

’ (º)

SPT
Consistência

28
Muito mole

0–2

Mole

3–5

Média

6 – 10

Rija

11 – 19

Dura

20

30
32

2,0

2,1

3

35

2,0

2,1

3

38

Parâmetros geotécnicos para: areia média e fina
argilosa variegada

’ (º)


(tf/m3
)

sat
(tf/m3)

(tf/m )

1,5

1,7

1

15

1,7

1,8

2

15

1,8

1,9

4

18

1,9

1,9

6

20

2,0

2,0

9

25

C’
2

Parâmetros geotécnicos para: argila arenosa varie

Para os solos da cidade de São Paulo pode também usar correlações com o valor do SPT ,
estabelecidas por Godoi, 1996:

Para solos argilosos

C =0,1 x N (kgf/cm2)

Para solos arenosos

 = 28 +0,4 x N (º)

PREMISSAS DE CÁLCULO

Anális e das s ondage ns e de finição dos parâm e tros ge oté cnicos
É necessário analisar todas as sondagens , adotar um perfil representativo
para todo o terreno

Para camada de solo é
necessário atribuir valores de:
 Peso específico do solo

() Coesão efetiva (c)
 Ângulo de atrito efetivo ()
 Coeficiente de empuxo ativo (ka)
 Coeficiente de empuxo passivo (kp)

CÁLCULO DO EMPUXO

Mé todo de R ankine
- A análise de Rankine apoia- se nas equações de equilíbrio interno do maciço
- A solução de Rankine foi estabelecida para solos granulares e estendida a
solos coesivos
A superfície de escorregamento definida por Rankine faz uma ângulo de
45+/2 com o plano principal maior para a condição ativa e 45-/2 para a
condição passiva (estados de plastificação de Rankine)

Caso ativo

Caso passivo

As e xpre s s õe s s im plificadas para cálculos e m puxos ativo e pas s ivo s ão:
E a =  2xCx ka  xhxka qxka
2xCx kp  xhxkp
Ep =

E amin =xhx0,2

CÁLCULO DO EMPUXO

Exe m plo do diagrama de e mpuxo de te rra calculado por R ankine
Empuxo devido
sobrecarga

Empuxo de água

Empuxo de terra

área
desprezad
a

diagrama
corrigido

Qualquer que seja o tipo de obra, é necessária a consideração das
sobrecarga externas no cálculo das contenções

CÁLCULO DO EMPUXO

Equilíbrio de e s forços
horizontais

Ea

Para cada fase de escavação devese fazer o equilíbrio de esforços
horizontais e garantir fator de
segurança mínimo

Ep

Ea
Ea Ea

Ep
Fs

1,0 Para fases provisórias
FS = 1,5 Para fase final de
escavação
2,0 Para fase definitiva

ETABILIDADE GERAL

Fatore s de s e gurança
Tabela II - Nível de segurança desejado contra perdas de vidas humanas
Nível de segurança

Critérios

Alto

Áreas com intensa movimentação e permanência de pessoas, como edificações
públicas, residenciais, ou industriais, estádio, praças e demais locais, urbanos ou
não, com possibilidade de elevada concentração de pessoas. Ferrovias e
rodovias de tráfego intenso

Médio

Áreas e edificações com movimentação e permanência restrita de pessoas.
Ferrovias e rodovias de tráfego moderado.

Baixo

Áreas e edificações com movimentação e permanência eventual de pessoas.
Ferrovias e rodovias de tráfego

Tabela III - Nível de segurança desejado contra danos materiais e ambientais
Nível de segurança

Critérios

Alto

Danos materiais: locais próximos a propriedades de alto valor histórico, social ou
patrimonial, obras de grande porte e áreas que afetem serviços essenciais.
Danos ambientais: Locais sujeitos a acidentes ambientais graves, tais como nas
proximidades de oleodutos, barragens de rejeito e fábricas de produtos tóxicos.

Médio

Danos Materiais: Locais próximos a propriedades de valor moderado. Danos
ambientais: Locais sujeitos a acidentes ambientais moderados.

Baixo

Danos materiais; Locais próximos a propriedades de valor reduzido. Danos
ambientais: Locais sujeitos a acidentes ambientais reduzidos.

ESTABILIDADE GERAL

Fatore s de s e gurança
 A contenção ancorada deve ser estável para as superfícies potenciais
de ruptura com fator de segurança mínimo de acordo com a necessidade
daNo
obra.

caso de obras provisórias o fator de segurança mínimo é de 1,2.
 No caso de obras permanentes, o projeto deverá definir o limite inferior do
fator de segurança FS utilizado dependendo dos riscos envolvidos.
Tabelas fornecidas na norma de tirantes NBR 5629/15 estabelecem níveis de
segurança desejados apresentados nas tabelas I, II e III
Tabela I - Fatores de segurança mínimos para ruptura global de tirantes
Nível de segurança
contra danos a vidas
Nível de segurança
humanas
contra danos
materiais e
ambientais
Alto

Alto

Médio

Baixo

1,5

1,5

1,4

Médio

1,5

1,4

1,3

Baixo

1,4

1,3

1,2

FASES DE ESCAVAÇÃO

Mé todo da viga contínua
Faz- se a verificação da estabilidade em cada fase pela seguinte expressão:
Ep
FS
ea  c0

Verificação do fator de segurança quando empuxo passivo
atua uniformemente no sentido horizontal da parede (ficha
contínua)

Ep
empuxo passivo lado da escavação
ea
parcela do empuxo ativo não retificado, abaixo do fundo da
escavação que se admite indo direto para o apoio
c0
reação no apoio (na ficha)

Nas parede de estacas metálicas a ficha é descontínua. Nesses casos , o
empuxo passivo é calculado por estaca de acordo com a expressão:
1
Ep  γ'kpφ  t20  b0  b's,φ   2 c kpc  t0  b0b's,c 
2

FS

Ep
ea c0 eentreperfis

O cálculo do fator de segurança deve levar
em conta o espaçamento entre perfis

FASES DE ESCAVAÇÃO

Mé todo da viga contínua
O cálculo é feito como viga contínua, sobre apoios fixos, com um diagrama
de carregamento correspondente ao empuxo ativo retificado, exceto para 1º
fase de escavação cuja parede é calculada em balanço.
1º Fas e de e s cavação – parede em balanço:
Diagrama de empuxo

engaste no
pé da ficha

Diagrama de força cortante

Diagrama de momento fletor

FASES DE ESCAVAÇÃO

Mé todo da viga contínua
Fas e s inte rm e diárias de e s cavação: recomenda-se ficha mínima =0,25xh.
Abaixo do fundo da escavação deve - se considerar a parcela
correspondente do diagrama de empuxo não retificado
Diagrama de empuxo

Diagrama de força cortante Diagrama de momento fletor
Reação no apoio
(tirante T1)

FASES DE ESCAVAÇÃO

Método da viga contínua
Fas e final de e s cavação: Na fase final de escavação o cálculo é feito não
mais como uma viga engastada, mas sim como um apoio indeslocável a 0,6
do comprimento total da ficha.
Diagrama de empuxo

Diagrama de força cortante Diagrama de
momento
fletor

Reação no apoio
(tirante T2)

(esp. entre tirantes

T2 

32,31x3,20
cos15º

(inclinação do tirante

apoio a
0,6 hficha

T2  110tf

ESCAVAÇÕES MAIS FREQUENTES

Com perfis metálicos
Quando a e s cavação ocorre com pe rfis me tálicos e tirante s , é ne ce s s ário
longarinas provis órias para garantir a dis tribuição da carga dos tirante s nos
pe rfis m e tálicos

Perfil Metálico

Tirante

Longarina

Longarina

Perfil Metálico

Tirante

ESCAVAÇÕES MAIS FREQUENTES

Com parede diafragma
No cas o de pare de diafragm a a longarina não é ne ce s s ária, ape nas placa
m e tálica e ve rificação da punção

Painé is
prim ários
Painé is s e cundários
Paine l de
fe cham e nto

Carga dos tirante s
dis tribuída aos logo
das lam e las

Tirante s
Placa de aço

ELEMENTOS FINITOS

S oftware Plaxis
Cálculo pelo método evolutivo, é possível obter esforços e
deformações fase à fase

Dados de entrada:
perfil geotécnico do terreno; parâmetros do solo (pe s o e s pe cífico, m ódulo de
e las ticidade , coe s ão, ângulo de atrito, coe ficie nte de Pois s on); comprimento e
carga nos tirantes , fases de escavação, comprimento e parâmetros da
parede ou perfil metálico (m ódulo de e las ticidade do aço ou concre to,
dim e ns õe s ); lajes e sobrecargas

ELEMENTOS FINITOS

Plaxis- e s forços s olicitante s
Bending moments
Maximum value =
10,33kN/m/m
Minimum value =
-48,81kN/m/m

Diagrama de momento
fletor 2º fase de escavação

Diagrama de
momento fletor 1º
fase de escavação

Bending moments
Maximum value =149,3kN/m/m
Minimum value =-88,55kN/m/m

ELEMENTOS FINITOS

Plaxis – e s forços s olicitante s
Bending moments
Maximum value =
15,49kN/m/m
Minimum value =
-118,7kN/m/m
Diagrama de força cortante
fase final de escavação

Diagrama de
momento fletor
-fase final de
escavação
Bending moments
Maximum value =187,4kN/m
Minimum value =-176,5kN/m

ELEMENTOS FINITOS

Plaxis – e s forços s olicitante s
Carga máxima e mínima nos tirantes

DEFORMAÇÕES

De form açõe s e m função da qualidade da e xe cução
Os deslocamentos máximos são
diretamente proporcionais à
profundidade máxima da escavação H
e que ocorrem em pontos distintos, que
dependem do tipo de solo e de
escoramento

I) Areia e argila mole a dura
II) Argila muito mole a mole com profundidade
limitada
III) Argila mole a muito mole para uma
profundidade significativa abaixo do fundo da
escavação.

ELEMENTOS FINITOS

Plaxis - de form açõe s
Total displacements ux
Maximum value =
0,03075m
Minimum value =0,01010m

Deformação máxima
no maciço

Deformação máxima
na estrutura de
contenção (parede,
perfil)

Total displacements u
Maximum value =
0,0333m

FASES DE ESCAVAÇÃO

Es cavação com pe rfis
m e tálicos

Es cavação com pare de diafragm a

CÁLCULO DO EMPUXO

Mé todo de R ankine

A superfície de escorregamento definida por Rankine faz uma ângulo de
45+/2 com o plano principal maior para a condição ativa e 45-/2 para a
condição passiva (estados de plastificação de Rankine)

Caso ativo

Caso passivo

ESTABILIDADE GERAL

h=altura da
escavação
0,20xh
a partir desse ponto
traçam-se as cunhas

45
º+
/2

Cunhas ativas
As cunhas ativas podem ser encontradas a partir do ângulo de atrito do
solo:
final do trecho
cunha ativa
trecho livre
ancorado

/2
º
45

ESTABILIDADE GERAL

Mé todo de Kranz (1953) Os te rm aye r e t al (1967-1968)
Na rotina de cálculo é importante verificar primeiramente a estabilidade
interna da estrutura de contenção atirantada, supondo que já se conheça
os tipos e técnicas de execução das ancoragens (inclinação do tirantes,
afastamento mínimo e dimensionamento do bulbo)
Cunha ativa

Onde:
= ângulo de inclinação do tirante
ângulo de atrito solo-parede
ângulo de inclinação da superfície de deslizamento
E1 =empuxo de terra sobre a parede fictícia
Ea =empuxo de terra ativo sobre a parede de contenção
G =peso do maciço de terra acima da superfície de deslizamento

ESTABILIDADE GERAL

Mé todo de Kranz (1953) Os te rm aye r e t al (1967-1968)
É possível aplicar o método para vários níveis de ancoragem, adicionando
a cunha ativa superior como força interna atuante
As cargas nos tirantes são calculadas
pelas expressões:

FBC 

Fault
1
Fatrab
1

cunha ativa T1

FBF 

cunha ativa T2

(Fa1  Fa2)ult

(Fa1  Fa2)trab

ESTABILIDADE GERAL

Para cálculo do fator de segurança das superfícies potenciais de ruptura, deve
escolher um método de cálculo, dentre os métodos consagrados em Mecânica
dos Solos
Pode- se utilizar o Método de Bishop (seção circular), Método de J ambu
(seção não circular) e Método de Kranz /Ostermayer (para verificação da
estabilidade interna)
Essa verificação consiste em garantir um fator de segurança adequado à
rotação de uma massa de solo

Superfície potencial de
ruptura

Superfície potencial de
ruptura

ESTABILIDADE GERAL

Cunhas de ruptura
O software Slide facilita e agiliza o
encontro das cunhas
Normalmente a condição de
estabilidade externa atende à
condição de estabilidade
interna

0,996

Zona ativa - cunhas menores ou
iguais a 1,0

1,5
Fator de segurança após s
inserção dos tirantes Fs min =
1,5

TIRANTES

Caracte rís ticas
Tirante é definido como elemento capaz de transmitir esforços de tração entre suas
extremidades
1 - Estrutura de contenção
Os tirantes podem ter
um estágio único de
injeção ou estágio
múltiplos

2 - Cabeça de ancoragem
3 - Elemento principal do tirante
(aço)
4 - Bainha
5 - Material de injeção (calda de
TRECHO LIVRE (protegido
cimento)
TRECHO
com tubo espaguete de
6 - Válvulas manchetes para
ANCORADO
plástico)
injeção
placa de
(bulbo)
principal
Bulbo
elemento pricipal (barra) 7 -elemento
ancoragem

(cordoalhas)

tubo manchetado

ESTABILIDADE GERAL

Carga nos tirante s
A seção de aço dos tirantes deve ser calculada a partir do esforço
máximo a que são submetidos os tirantes, tomando-se conforme o caso
as seguintes tensões admissíveis:
No caso de tirantes permanentes:
fyk
adm
x0,9
1,75
No caso de tirantes provisórios:
fyk
 adm 
x0,9
1,50

Argamass
a 1:3
Suspiro
Min.
5cm

Tubulaç
Tubulação
ão para
para
No caso de prova de carga ou cargas de
injeção da
curta duração
cabeça
adm

fyk
x0,9
1,20

Onde
adm = tensão admissível no aço;
fyk = resistência característica do aço ao escoamento

Estrutura
Injeção da
cabeça
Injeção da
bainha

Tubo
protetor
para
tirantes
definitiv
os

INTERFERÊNCIAS

Proble m as com vizinhos
Pelas suas próprias características, os tirantes podem invadir a
propriedade de terceiros para serem executados. É importante projetar
corretamente atentando-se que:
 A execução dos tirantes não prejudica a resistência dos terrenos, pelo
contrário, pode até melhora- lo
 Os tirantes permitem a verificação de cargas em qualquer tempo,
possibilitando a execução de uma obra segura e controlada
 Deve- se tomar cuidado para não haver interferência dos tirantes com
fundações existentes e novas
 É recomendado que do centro do bulbo até o topo do terreno, tenha
uma distância de pelo menos 5,0m para evitar movimentação vertical do
terreno (levantamento) devido as injeções
 A execução de tirantes reinjetáveis com pressões muito altas e sem
volumes controlados pode lançar calda na superfície ou em sistemas
enterrados de drenagem, esgotos ou eletricidade

TIRANTES

Caracte rís ticas
Os tirantes tem que ter seção de aço suficiente para resistir aos esforços
previstos com a segurança determinada em norma.
 Tirantes de Barra - CA-50 ou CA-60
 Tirantes de Fios - usual fios de 8mm e 9mm (aço 150 RB)
 Tirantes de Cordoalhas – a pratica brasileira se fixou na cordoalha de
12,7mm (aço 190RB)
Tabela tirantes de fios Tabela tirantes de cordoalhas
Tabela tirantes de barra

TIRANTES

Dim e ns ioname nto
O comprimento do bulbo pode ser pré-estabelecido de acordo com tipo de
solo. Ostemayer (1974) propôs os ábacos para definição do comprimento

Resistência ao cisalhamento por unidade de
comprimento de ancoragens em solos coesivos
Capacidade de carga limite de ancoragem
em
solos granulares

TIRANTES

Dim e ns ioname nto
A formulação proposta por Bustamante (1985) é baseada na área lateral
do bulbo, na pressão efetiva sobre o bulbo, multiplicados por um
coeficiente empírico que é função do tipo de material e no eventual efeito
da injeção na capacidade de carga.
Tl =capacidade de carga do bulbo

Tl    Ds  Ls  qs
Valores do coeficiente a para o
diâmetro final do bulbo após
injeção
Coeficiente 
Material

Ls =comprimento do bulbo
qs =aderência na ruptura
Ds = (coef. ver tabela  x Dd
(diâmetro da perfuração)
Volume injetado no bulbo
Vi

IRS

IGU

1,8

1,3-1,4

1,5Vs

Pedregulho arenoso

1,6-1,8

1,2-1,4

1,5Vs

Areia c/predregulho

1,5-1,6

1,2-1,3

1,5Vs

Arei grossa

1,4-1,5

1,1-1,2

1,5Vs

Areia média

1,4-1,5

1,1-1,2

1,5Vs

Areia fina

1,4-1,5

1,1-1,2

1,5Vs

Areia siltosa

1,4-1,5

1,1-1,2

1,5 a 2Vs (IRS) 1,5 Vd (IGU)

Silte

1,4-1,6

1,1-1,2

2,0Vs (IRS) 1,5Vs (IGU)

1,8 a 2,0

1,2

2,5 3Vs (IRS) 1,5 a 2 Vs
(IGU)

Pedregulho

Argila

Vs - volum e te órico do bulbo
Es tágio único de inje ção - IGU
(inje ction globale e m pre s s é e unifié e )
Es tágios m últiplos de inje ção – IRS
(inje ction ré pé titive e t s é le ctive )

TIRANTES

Dimensionamento
Costa Nunes (1987) desenvolveu uma equação semi-empírica na qual
considera o efeito da pressão residual de injeção diretamente sobre o valor
do atrito lateral no bulbo.

F    Dd  Ls  c'  h p  tg

F =capacidade de carga do bulbo
Dd =diâmetro da perfuração
Ls =comprimento do bulbo
c’=aderência entre a calda e o terreno ( igual a
coesão real do solo)
 =massa específica do terreno acima do bulbo
h =profundidade do centro do bulbo
p =parcela de aumento de pressão normal
devido á pressão residual de injeção (5 a 10 vezes
o valor de  x h, que representa a pressão efetiva
de terra)
 =ângulo real de atrito do solo

A norma Brasileira recomenda Fs = 1,5 para tirantes provisórios e Fs
= 2,0 para tirantes permanentes

TIRANTES

Dim e ns ioname nto

h =6,0m

T2 c/14,0m p/ 70tf
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Metade do bulbo

TIRANTES

Dim e ns ioname nto
A norma brasileira NBR-5629 recomenda para estimativa preliminar da
capacidade de carga de ancoragem o uso das seguintes expressões:
Solos
granulares
Solos coesivos

Tmax  'zU Lb  Kf
Tmax   0  U Lb  Su

Onde:
Coeficiente de ancoragem Kf para solos
Tmax capacidade de carga limite (ou última)
granulares
’z tensão vertical efetiva no ponto médio da
COMPACIDADE
ancoragem
compac
muito
U perímetro médio da seção transversal do bulbo de SOLO
Fofa
ta
compacta
ancoragem
Lb comprimento do bulbo de ancoragem
Silte
0,1
0,4
1
Kf coeficiente de ancoragem (ver tabela ao lado)
Areia fina
0,2
0,6
1,5
0 coeficiente redutor de resistência ao cisalhamento
não drenada Su
Areia média
0,5
1,2
2,0

0 = 0,75 para S u < 40kPa e
0 = 0,35 para S u > 100kPa

Areia grossa
e pedrgulho

1,0

2,0

3,0
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