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RESUMO 

Este trabalho é uma continuação do trabalho de Freitas (2016) para o estudo do comportamento 

mecânico de uma parede de contenção de um subsolo de garagem em Goiânia com 24 m de 

profundidade, com enfoque em ensaios laboratoriais como ensaio de caracterização do solo, 

cisalhamento direto e adensamento para a camada superficial. Para obtenção de novos parâmetros a 

serem utilizados na previsão dos deslocamentos horizontais da parede de contenção a partir de método 

numérico simplificado. Os resultados mostram uma diferença para as características do solo e uma 

deformação de acentuada nos estágios iniciais da escavação porem deslocamentos relativamente 

pequenos, porem com viabilidade na escavação. 

Palavras-Chave: Parede Diafragma, Comportamento do Solo, Cisalhamento direto, Adensamento, 

Método Numérico Simplificado, 
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1 INTRODUÇÃO 

No estudo da geotecnia, seja para fundação ou obras de escavação, o conhecimento do solo e 

suas propriedades garantem a segurança na realização da obra. 

Escavações são usadas para construção de túneis e subsolos de prédios, neste caso, é 

considerado que a retirada de solo muda as condições de equilíbrio do mesmo. Como o empuxo 

causado pelas tensões horizontais do solo, essas tensões que antes eram combatidas pela massa 

retirada agora causam deformações no solo e se não combatidas devidamente podem resultar 

na ruptura da massa de solo e consequentemente perdas de vidas e recursos na escavação. Como 

escavações são essencialmente temporárias, o risco maior se limita ao período efetivo de 

construção que pode coincidir com o período de chuva. Entretanto, em países em 

desenvolvimento, escavações profundas podem ficar expostas por anos às  intempéries e chuvas 

por falta de recursos para conclusão. (Massad, 2005).  

Existem vários casos em que por falta de estudo do solo ocorreram acidentes. Um exemplo 

claro pode ser visto em Alvazi, et al. (2010) em que a escavação para a construção de um 

supermercado na região de Santa Catarina foi feita sem os devidos ensaios e se subestimou os 

empuxos e o comportamento do solo de natureza expansiva, o que resultou em rupturas das 

estacas e prejuízos econômicos para a empresa. Uma vez que foram necessárias intervenções 

para a reparação.  

Para a realização de um bom projeto e para evitar que problemas ocorram em escavações é 

importante o prévio conhecimento das propriedades e do comportamento do solo, para isso, são 

necessários ensaios em laboratório, ensaios de resistência como os de cisalhamento direto e tri-

axial, análise do tipo de solo, e ensaios de deformabilidade como compressão simples e 

adensamento. Marinho (2005) diz que “a falta de investigação geotécnica ou a má interpretação 

de dados, resulta em: projetos inadequados, atrasos na obra, aumento de custos por 

modificações de última hora e remediação, problemas ambientais e até mesmo a ruptura da 

obra. ” 

A presente pesquisa, é uma releitura bem como uma continuação da pesquisa de Freitas (2016) 

que visa fazer um estudo dos parâmetros necessários para o devido cálculo de uma contenção 

para um estudo de caso.  
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1.1 Problema 

 Obter parâmetros necessários para o cálculo do deslocamento de uma contenção e a partir 

disso obter um controle de seu comportamento.  

 

1.2 Objetivos 

Dado o problema neste trabalho terão os seguintes objetivos: 

• Propor o controle tecnológico das obras de contenção por meio do cálculo de 

deslocamentos horizontais durante a construção da contenção 

• Determinar parâmetros de resistência e deformação do solo necessários para projeto e 

comportamento mecânico de contenções. 

• Calcular numericamente os deslocamentos horizontais de uma contenção em Goiânia. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capitulo serão apresentados fundamentos necessários para a pesquisa buscando 

compreender do comportamento do solo por diversos parâmetros determinados em laboratórios. 

Serão apresentados também o método numérico utilizado para abordar o comportamento de 

estruturas de contenção.   

2.1 CARACTERIZAÇÃO DO SOLO 

Os solos possuem uma diversidade de comportamento, devido a vários fatores geológicos. Em 

função do tipo de processo que ele passou, diversos tipos de solos possuem um grupo de 

propriedades que os permitem serem agrupados. O objetivo da classificação dos solos, no ponto 

de vista da engenharia, é o de poder estimar o provável comportamento do solo ou, pelo menos, 

o de orientar o programa de investigação necessário para permitir a adequada análise de um 

problema (PINTO, 2006). Dito isto existem diversos ensaios que permitem a caracterização e 

classificação de um solo. 

2.1.1 GRANULOMETRIA 

A primeira característica que diferencia os solos é o tamanho de suas partículas, essa é uma 

característica de fácil percepção podendo ser verificado a olho nu para a faixa mais grossa 

(areias e pedregulhos), já para a faixa mais fina (silte e argila), são necessários ensaios indiretos. 

A diversidade de tamanho de grãos é enorme e para isso existem classificações do solo de 

acordo com o grau de quantidade de tamanho de partículas que existe em cada solo.  A 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) possui a norma NBR 7181 (ABNT, 1984) 

para ensaios de caracterização do solo de acordo com sua granulometria. Que especifica a 

utilização de peneiras para separar os grãos em determinados diâmetros. A porcentagem 

predominante de grãos de determinado tamanho caracteriza o solo. 
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2.1.2 CONSISTÊNCIA DO SOLO 

Quando ocorre a presença de argila em solos com granulação fina, este solo apresenta certa 

consistência, de forma que ele pode ser moldado sem esfarelar, isto também se deve a coesão 

que a argila apresenta quando possui água adsorvida nas suas partículas. No início do século 

XX, o professor Albert Atterberg. Desenvolveu um método que descreve essa consistência do 

solo de grãos finos dependo do grau de umidade que ele apresenta. Além de apresentar pontos 

de transição entre os estados em que o solo possui pouca umidade se tornando sólido e muita 

umidade até apresentar um comportamento líquido, Estes pontos de transição são os chamados 

Limites de Atterberg (DAS, 2007). 

2.1.3 LIMITE DE LIQUIDEZ 

O limite de liquidez indica o ponto onde ocorre a transição do solo entre seu estado plástico e 

o estado líquido onde ocorre a perda da coesão da argila. É determinado no ensaio estabelecido 

pela norma NBR 6459 (ABNT, 1984), em um aparelho em que a amostra é colocada em uma 

concha, seguida a realização de um sulco na amostra e uma relação entre número de golpes (N) 

necessários para fechar o sulco e o teor de umidade da amostra determina a fluidez desta 

amostra. O teor de umidade correspondente N= 25 golpes determina a curva de fluidez; a 

inclinação da linha de fluidez é definida como índice de fluidez expresso na Equação 2.1: 

𝐼𝑓 =
𝑤1 − 𝑤2

log(
𝑁2

𝑁1
)

 (2.1) 

Onde:                               

 If é o índice de fluidez 

 𝑤1 é o teor de umidade do solo, em porcentagem, para um numero 𝑁1 de golpes. 

 𝑤2 é o teor de umidade do solo, para um numero  𝑁2 de golpes. 

Com o índice monta-se então uma equação da linha de fluxo (Equação 2.2): 

𝑤 = −𝐼𝑓𝑙𝑜𝑔𝑁 + 𝐶 (2.2) 

Onde C é uma constante. 
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2.1.4 LIMITE DE PLASTICIDADE 

O limite de plasticidade indica o teor de umidade em que o solo começa a perder sua capacidade 

plástica, e se desagregar (DAS, 2007). O ensaio é definido pela norma NBR 7180 (ABNT, 

1984). É o limite mais abaixo do intervalo plástico do solo quando ele começa a apresentar 

plasticidade. 

2.2 RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO 

A resistência ao cisalhamento dos solos é, em grande parte, devida ao atrito entre as partículas, 

porém existe uma atração química capaz de oferecer certa resistência independentemente da 

tensão normal atuante no plano, esta atração química é chamada de coesão. 

O princípio do ensaio de cisalhamento direto consiste em aplicar uma força normal (N) no corpo 

de prova, gerando uma tensão vertical (𝜎𝑛,) onde, sendo que L é o comprimento da caixa 

quadrada. Um aparato provoca uma taxa de deslocamento constante, causando um aumento na 

força de cisalhamento (F), aplicado na metade superior da amostra enquanto a metade inferior 

e contida de movimento como pode ser visto na Figura 2.1. A tensão cisalhante então é igual a 

F/L². A partir do momento em que ocorre o deslocamento da metade superior da caixa, o 

aumento da tensão cisalhante até que ocorra um valor máximo como pode ser visto na Figura 

2.2 (HEAD, 1994). 

Figura 2.1 Principio do ensaio de Cisalhamento direto (Fonte: Head, 1994. Adaptado pelo autor). 
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Figura 2.2 Tensão cisalhante com distancia horizontal (Fonte: Head, 1994. Adaptado pelo autor). 

 

A relação entre a máxima tensão de cisalhamento, τf, a tensão normal e o ângulo de atrito foi 

sugerida por Coulomb em 1776 na seguinte Equação 2.3: 

𝜏𝑓 = 𝑐 + 𝜎𝑛𝑡𝑎𝑛𝜙 (2.3) 

Onde: 

 c é a coesão do solo 

𝜎𝑛 a tensão normal ao plano 

𝜙 o ângulo de atrito 

A equação pode ser modificada na seguinte conforme a equação 2.4: 

𝜏𝑓 = 𝑐′ + 𝜎′𝑛𝑡𝑎𝑛𝜙 (2.4) 

Onde: c´ e ϕ’ são os parâmetros relacionados à tensão efetiva. 
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Para o caso de ensaios em argila a resistência não drenada das argilas depende não somente do 

tipo de composição do solo, mas de fatores relacionados a mineralogia, tamanho e forma dos 

grãos. A presença de água adsorvida, e química da água e minerais presentes. 

2.3 DEFORMAÇÃO DO SOLO NO ADENSAMENTO 

Um dos pontos de maior interesse para a Engenharia Geotécnica é a determinação das 

deformações provenientes de carregamentos verticais. Estas deformações ocorrem de duas 

formas, deformações rápidas após a construção, ou lentamente após a aplicação da carga. A 

primeira é comum de solos arenosos enquanto que a segunda ocorre para solos argilosos 

saturados em que os recalques são lentos, pois necessitam a saída da água nos vazios do solo 

(PINTO, 2006). 

O ensaio de adensamento é importante pois com ele é possível estimar o modo de deformação 

do solo. 

2.3.1 ENSAIO DE COMPRESSÃO EDOMÉTRICA 

O ensaio de compressão edométrica consiste na compressão do solo contido dentro de um 

molde que impede qualquer deformação lateral. É um ensaio de fácil aplicação que consegue 

simular o comportamento do solo quando ele é comprimido pela ação de novas camadas que se 

depositam sobre ele (PINTO, 2006). 

Para a realização do ensaio, uma amostra é colocada num anel rígido então aplicado cargas 

axiais como pode ser visto na Figura 2.3 que mostra o esquema do ensaio. O carregamento é 

feito em etapas; a cada etapa registra-se a deformação respectiva ao intervalo de tempo; repete-

se o procedimento até a verificação do fim das deformações.  

 

 

 

Figura 2.3 Princípio do ensaio de adensamento edométrico (a) inicialmente (b) após consolidação (Fonte: OU, 

2006, Adaptado pelo autor). 
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Na Figura 2.4 pode ser visto comportamento típico de solos em ensaios de compressão 

edométrica. Observa-se que a variação da deformação com as tensões não é linear ainda assim 

os seguintes parâmetros são empregados. 

Figura 2.4 Comportamento do carregamento e descarregamento no ensaio edométrico (Fonte: OU, 2006, 

Adaptado pelo autor). 

 

Coeficiente de compressibilidade: 

𝑎𝑣 = −
𝑑𝑒

𝑑𝜎𝑣
 

(2.5) 

Onde: 

de é a variação da deformação; 

dσv é a variação da tensão normal 

O Coeficiente de variação volumétrica é dado pela Equação 2.6: 
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𝑚𝑣 = 𝑑휀𝑣/𝑑𝜎𝑣 

Onde: 

dεv é a variação da deformação  

dσv é a variação da tensão normal 

(2.6) 

Modulo de compressão edométrica: 

𝐷 = 𝑑𝜎𝑣/𝑑휀𝑣 (2.7) 

Se um material é submetido a um carregamento numa direção, impedindo-se qualquer outra 

deformação em outras direções normais ao carregamento, a relação entre o módulo de 

compressão edométrico e o módulo de deformação elástico é dado pela Equação 2.8, onde ν é 

o coeficiente de Poisson e E o módulo elástico (PINTO, 1998). 

𝐷 =
1 − 𝜈

1 − 𝜈 − 2𝜈²
𝐸 

(2.8) 

Segundo Pinto (1998) há duas dificuldades para a aplicação da teoria da elasticidade. A primeira 

é a não linearidade do solo em relação à tensão deformação. A segunda está no fato de que o 

solo reside em diferentes camadas de compressibilidade o que dificulta a aplicação uma vez 

que não se pode aplicar a teoria na sua maneira mais simples. 

2.4 TEORIA DO EMPUXO RANKINE 

Segundo Pinto (2006) em uma posição qualquer no interior do de um subsolo na condição de 

repouso um elemento de solo está submetido a tensões em diferentes planos. Em particular 

interesse tem-se as tensões verticais e tensões horizontais. A tensão vertical dependera da 

constituição do solo e do histórico de tensões em que ele se encontra anteriormente. A relação 

entre a tensão vertical efetiva e horizontal efetiva é definida pelo coeficiente de empuxo no 

repouso 𝐾𝑜. Resultados de laboratório indicam que o coeficiente é maior quanto maior for o 

índice de plasticidade do solo. 
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Baseado em considerações teóricas e experimentais estabeleceu se a Equação 2.9 empregada 

para a previsão de 𝐾0: 

𝐾0 = 1 − 𝑠𝑒𝑛𝜑′ (2.9) 

Onde 𝜑′ é o ângulo de atrito interno efetivo do solo, o motivo para que 𝑘0 seja dependente do 

ângulo de atrito das partículas  é por que o 𝜑′ do solo é tão menor quanto mais argiloso for o 

solo. 

Em um plano genérico no interior do subsolo, a tensão atuante não é necessariamente igual a 

normal ao plano. Sendo que, para efeito de análise, ela pode ser decomposta em tensão normal 

e tensão cisalhante, embora não sejam tensões que possam existir individualmente (PINTO, 

2006). 

A ruptura do solo é quase sempre um fenômeno de cisalhamento (PINTO, 2006). A resistência 

do solo a cisalhamento é uma propriedade do solo in situ, que depende da região e das condições 

em que ele se encontra o que pode variar com o tempo. Enquanto os valores e laboratório 

dependem das condições impostas durante o teste. 

Rankine (1857) apud Ou (2006) desenvolveu uma teoria que relacionava o empuxo lateral em 

condição de ruptura em uma parede de contenção com base no equilíbrio plástico, a partir do 

ensaio tri-axial. 

Conforme apresentado na Figura 2.5a os parâmetros para a resistência em ambos os lados da 

parede de contenção são c e 𝜙 , supondo que não exista atrito em  relação às superfícies muro 

e o solo. Os coeficientes anteriores à escavação eram Ko , quando o muro se movimenta para a 

posição A’B’, ocorre a alteração no Ka que  pode ser observado  no círculo de Mohr Figura 

2.5.c. O coeficiente de empuxo ativo Ka é definido como 𝑡𝑎𝑛²(45 + 𝜙/2). Para o caso onde 

ocorre o empuxo passivo em que o muro empurra o solo, considera-se o coeficiente de empuxo 

passivo Kp é definido como 𝑡𝑎𝑛²(45 −
𝜙

2
). 
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Figura 2.5 teoria de empuxo de Rankine (Fonte: Ou, 2006). 

 

Ao se observar o diagrama do círculo de Mohr (Figura 2.5) verifica-se que ilustram os planos 

originais de ruptura de em cada estado de tensão. A ruptura do solo se dá para o ensaio tri-axial 

de extensão, para o caso ativo (círculo a) é menor que para o caso passivo (círculo b), em uma 

análise de equilíbrio limite reduz se o empuxo passivo em 50% para compatibilizar as tensões 

e deformações no cálculo. 

O ensaio tri-axial de extensão simula o comportamento de escavações ao se diminuir a pressão 

lateral progressivamente e a pressão vertical é mantida constante. Esta condição é realizada no 

ensaio fazendo a tensão no pistão e na célula de carga iguais em seguida reduzindo a pressão 

na câmara de ensaio. Este ensaio é descrito por Bishop e Henkel (19621, apud Head 1994). Para 

solos saturados e não drenados, com decrescimento de pressão na célula dão o mesmo resultado, 

em termos de tensão efetiva, que o ensaio de compressão não drenado padrão. 

Considerando o diagrama de círculo de Mohr, Rankine chegou na Equação 2.10 para as tensões 

ativas em um  solo representado pela Equação 2.10: 

                                                 
1 Bishop, A. W. and Henkel, D. J. (1962). The Measuremento of Soil Properties in the Triaxial Test (second 

edition). Edward Arnold, London. 
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𝜎𝑎 = 𝜎𝑣𝐾𝑎 − 2𝑐√𝐾𝑎 (2.10) 

 

Onde:  

𝜎𝑎: é a tensão ativa; 

𝜎𝑣: é a tensão vertical; e 

c: é a coesão do solo 

De maneira análoga a partir do círculo de Mohr é possível encontrar a expressão para as tensões 

passivas em  um  solo (Ou, 2006)  conforme a Equação 2.11: 

𝜎𝑝 = 𝜎𝑣𝐾𝑝 + 2𝑐√𝐾𝑝 (2.11) 

Onde: 

𝜎𝑝: é a tensão passiva. 

Coulomb (1776, apud DAS, 2007) apresentou uma teoria de empuxos passivos e ativos 

generalizada. Nessa teoria, Coulomb assumiu que a superfície de ruptura é um plano. A grande 

diferença da teoria de Coulomb é a consideração do atrito do muro com o solo. 

 

2.5 ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO DO SOLO 

Segundo Rattichieri (2015), uma estrutura de contenção é qualquer estrutura que a finalidade 

de conter uma massa de solo instável. Um muro de contenção é uma estrutura vertical ou 

inclinada capaz promover segurança ao impedir movimentação do solo, seja por deslizamento 

ou qualquer tipo de ruptura, podendo ser construído em tipos de estruturas variadas, concreto 

armado, alvenaria, pedras, ou elementos especiais. 

A definição de um sistema de contenção depende de diversos fatores que devem ser levados em 

consideração, como, as condições geológicas locais, condições ambientais, o período da 

construção e orçamento. O que torna o conhecimento dos diferentes métodos de contenções e 

sua aplicabilidade em diferentes situações importantes (OU, 2006). 
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2.5.1 PAREDES DE DIAFRAGMA 

O método da parede de diafragma foi adotado primeiramente na Itália na década de 50 onde 

foram construídas as primeiras paredes de diafragma de concreto armado para a obras do metrô 

de Milão (PULLER, 1996 apud Ortiz, 2011) e desde então vem sendo amplamente utilizada, 

com avanços na tecnologia. 

Posteriormente no final da década de 60, as primeiras paredes de diafragma foram construídas 

no Brasil. Sendo uma delas, o Edifício do Pelletron, na Universidade de São Paulo em 1969 

(FRANKI, 2011 apud Ortiz, 2011). A grande difusão de paredes diafragma no Brasil foi graças 

às obras do metrô. Em São Paulo, foi utilizado nas estações do metrô Conceição, Saúde, São 

Joaquim, República, Anhangabaú, entre várias outras. 

De acordo com Monteiro (2009, apud Ortiz, 2011), existem diferentes tipos de paredes de 

diafragma sendo os principais tipos: moldado in loco atirantado, moldado em loco e pré-

moldado e parede diafragma plástica. 

2.5.2 PAREDE DIAFRAGMA MOLDADA EM LOCO 

 

A parede diafragma moldada in loco, ou diafragma continuo é um sistema que consiste em 

paredes de concreto armado que absorvem cargas axiais, empuxos horizontais e momentos 

fletores, podem alcançar profundidades superiores a 50 m, e sua espessura pode variar de 30 

até 120 cm (FUNDESP, 2009). Pode ser executado abaixo do nível d’água considerando uma 

solução de rebaixamento do lençol freático. 

A parede diafragma é executada em painéis ou lamelas, onde sua continuidade é garantida com 

o auxílio de um tubo ou chapa-junta, colocado após a escavação do painel e retirado após o 

início da pega. A difusão deste método se deve principalmente as vantagens do método como 

a facilidade em adaptar-se á geometria do projeto, quase total ausência de vibração, e não causar 

sensíveis descompressões ou modificações no terreno evitando dano a estruturas existentes e 

servir como contenção de escavações profundas (FUNDESP, 2009), A Figura 2.6 mostra o 

processo executivo de uma parede de diafragma moldada in loco. 
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Figura 2.6. Processo executivo de uma parede diafragma Fonte: http://www.geofix.com.br/servico-paredes-

hidrofresa.php (2018).  

 

A execução é feita nas seguintes etapas:  

Execução de “paredes-guia”: muros em concreto armado que percorrem todo o contorno da 

parede, com a profundidade de 110 cm na obra visitada, servindo de guia para a escavação e 

dando estabilidade superior aos painéis; 

Retirada de terra de dentro dos painéis: escavação através de uma diafragmentadora, constituída 

por um guindaste equipada com Clam Shell’s com a espessura da lamela, até a altura 

desejada(Figura 2.6); 

Injeção de lama bentonítica: simultaneamente à retirada de terra, permitindo que o terreno fique 

estável ao ser escavado e evitando o desmoronamento das paredes da escavação; 

Colocação da armadura da parede diafragma(Figura 2.6); 

Concretagem dos painéis: preenchimento dos painéis de baixo para cima, com a conseqüente 

expulsão da lama bentonítica, que é bombeada de volta aos reservatórios.  Na maioria dos casos, 

há simultaneidade dos processos de concretagem das lamelas e escavação, realizados em 

painéis alternados, dividindo o processo em etapas de acordo com a profundidade da parede. 

Perfuração da cortina para colocação dos tirantes, através de uma perfuratriz; 
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Colocação dos tirantes em cordoalhas de aço e seu posterior tensionamento através de macaco 

hidráulico. 

2.5.3 TIRANTES 

A NBR 5629 (ABNT, 2006), tirante injetado são peças especialmente montadas, tendo como 

componente principal elementos resistentes a tração, que são introduzidos no terreno através de 

perfuração, ou por meio de injeção de calda de cimento (ou outro aglutinante) cria um bulbo de 

ancoragem ligando a estrutura através do elemento resistente a tração a cabeça do tirante como 

pode ser visto na Figura 2.7. Sendo que a força a ser absorvido pelo tirante deve ser transmitida 

ao terreno pelo bulbo de ancoragem. Ainda segundo a NBR 5629 (ABNT, 2006). Os tirantes 

podem ser provisórios ou definitivos, sendo que os definitivos devem receber tratamento 

especial para corrosão. 

 

Figura 2.7. Esquema dos componentes de um tirante Fonte: Yassuda e Dias (1998). 
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2.6 DEFORMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO 

A análise de deformação de maciços de solo em escavações depende de uma série de variáveis. 

O objetivo da análise de estabilidade é evitar o colapso da escavação devido à insuficiência da 

resistência do solo, sendo que a análise da resistência é necessária para o dimensionamento de 

componentes estruturais enquanto que a análise da deformação visa determinar a deflexão de 

paredes e movimento de solos (Ou, 2006). 

A deformação de solo depende do tipo de escavação que é realizado, o comportamento da 

deformação causado por uma trincheira é diferente de uma escavação principal (Ou, 2006). 

Estudos feitos por Clough e O’Rourke (1990 apud Ou, 2006), sobre diversos casos permitiram 

relacionar a deformação e fator de segurança como pode ser visto na Figura 2.8, onde δhm, é o 

deslocamento horizontal máximo, ‘He’ é a altura de escavação, ‘Fb’ o fator de segurança e 

(𝐸𝐼) (𝛾𝑤ℎ𝑎𝑣𝑔
4 )⁄  é a rigidez do sistema de travamento, onde quanto menor o fator de segurança 

de uma obra implicará em maiores deformações à parede de contenção para argilas moles. Além 

de observarem que as deformações da parede serão maiores quanto maiores forem as larguras 

da escavação. 

Figura 2.8 Relação entre deflexão máxima da parede, dureza dos sistemas, e fator de segurança (Fonte: Ou, 

2006) 

 

A Figura 2.9 mostra a relação entre as deformações em uma escavação em Taipei e a 

profundidade da escavação (Ou et al.19932 apud Ou, 2006) deslocamentos horizontais 

                                                 
2 OU, C. Y., SHIAU, W. D., Characteristics of consolidation and strenght of Taipei silty clay, Journal of the 

Chinese Institute of Civil and Hydraulic Engineering, vol. 5, n4, p.337-346, 1993. 
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máximos (𝛿ℎ𝑚) e a altura de escavação (𝐻𝑒). Na maioria dos casos, a deformação de uma parede 

de contenção deteriora com o aumento da profundidade da escavação. A deformação de paredes 

de contenção em argila geralmente é maior que em areia. E a deformação máxima pode ser 

estimada entre 0,2 e 0,5% da altura da escavação. 

Figura 2.9 Relação entre deflexão máxima e profundidade de escavação (Ou et al. 1993 apud, Ou 2006). 

 

Com relação à profundidade da penetração da parede a Figura 2.10 mostra a relação da 

deformação lateral da parede com relação a profundidade da escavação observasse que para o 

solo avaliado 𝑠𝑢/𝜎
′
𝑣 = 0,36 e 𝑠𝑢/𝜎

′
𝑣 = 0,28, as deformações para as profundidade 𝐻𝑝 = 15 

e 𝐻𝑝 = 20 m são iguais. Quando 𝐻𝑝 = 10 m a deformação aumenta um pouco e o sistema de 

escavação é basicamente estável. Para 𝐻𝑝 = 4 m no fundo da parede de contenção ocorre o 

fenômeno de “kicking” que mostra que ocorre um aumento significante na deformação para 

baixas profundidades(Ou, 2006). 

Figura 2.10 Relação entre deformação da parede e profundidade de penetração (Ou, 2006, Adaptado pelo autor). 

 



 Previsão de Deslocamentos horizontais em contenções de parede diafragma atirantada…      21 

 

L.F.C. Moreira 

Em relação à rigidez Ou (2006) afirma que a deformação da parede é reduzida com o aumento 

da rigidez da mesma, porem essa diminuição não possui relação linear com o aumento da 

rigidez. E o aumento da rigidez para a redução da deformação só efetivo até certo ponto (Hsieh, 

19993, apud Ou 2006). 

Com relação ao efeito do tempo, quanto maior o tempo de escavação e o tempo em que ela fica 

esperando maiores serão os deslocamentos. Isto ocorre devido ao tempo de dissipação e 

aliviamento da poro-pressão além do efeito de fluência do solo (Ou, 2006). Segundo estudos o 

efeito do tempo representa um valor de 30-35% da deflexão total (Ou et all, 1998). 

Ou et al. (1993) apud Ou (2006) mostraram o efeito da estrutura de travamento na deformação 

na deformação da parede de contenção, separando a análise em dois tipos, i) elevada rigidez e 

ii) baixa rigidez. Na Figura 2.11 observa se o comportamento da deformação com uma estrutura 

de travamento de elevada rigidez, neste caso a parede de contenção gira sobre o ponto de contato 

entre a estrutura de travamento e a parede. 

 

Figura 2.11 Relação entre deformação e travamento de elevada rigidez: (a) primeiro estágio de escavação, (b) 

segundo estágio de escavação, e (c) terceiro estágio de escavação (Fonte:  Ou, 2006, Adaptado pelo autor). 

 

No caso de estruturas de travamento de baixa rigidez, ocorrem maiores deslocamentos da 

parede no com o avanço da escavação, como pode ser observado na Figura 2.12. A redução da 

                                                 
3 HSIEH, P. D., Prediction of ground moviment caused by deep excavation in clay, PhD Dissertation, 

Departament of Construction Engineering, Nacional Tawian University of Science and Techlogy, Taipei, Tawian, 

1999 
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deformação também pode ser obtida com a redução dos espaçamentos dos travamentos 

horizontal e vertical e aplicando-se um pré-esforço na estrutura de travamento. 

Figura 2.12 Relação entre deformação e travamento de elevada rigidez: (a) primeiro estágio de escavação, (b) 

segundo estágio de escavação, e (c) terceiro estágio de escavação (Fonte: Ou, 2006, Adaptado pelo autor). 

 

2.6.1 FORMAS E TIPOS DE ACOMODAÇÃO DA SUPERFÍCIE DO 

SOLO 

Observando as Figuras 2.11 e 2.12, pode-se ver que o solo atrás da parede move para frente e 

baixo com a parede de contenção (OU, 2006). Então o fator causando a deformação na parede 

também produzira acomodação do solo. Ou (2006). Descobriu que há dois tipos de deformações 

causadas pela acomodação da superfície do terreno atrás da parede, são elas: i) o tipo tímpano 

e ii) o tipo côncavo apresentadas na Figura 2.13 (Hsieh e Ou, 1998 apud OU, 2006). Os 

principais fatores responsáveis por esses dois tipos de deformação são a magnitude e a forma 

da deformação na parede de contenção. 

Figura 2.13 Relação entre deformação da parede e profundidade de penetração (Fonte: Ou, 2006, Adaptado pelo 

autor). 
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2.7 INSTRUMENTOS DE MEDIÇÂO DE DEFORMAÇÂO EM 

CAMPO 

No controle de obras se faz necessário o uso de instrumentação para a medição de diversos 

aspectos como nível d’agua, expansão do solo e movimento de terra, existem diversas 

ferramentas para cada um desses aspectos. Para a medição do deslocamento de uma escavação 

se faz necessário o uso do inclinômetro. 

O inclinômetro é um instrumento composto de uma haste cilíndrica equipado com um sensor 

de inclinação embutido em seu interior e duas ou quatro rodas distribuídas nas laterais. As rodas 

se encaixam nas ranhuras existentes em um tubo flexível enterrado no solo ou na própria parede 

de contenção (UFBA, 2018), o sensor acompanha a direção do tubo, enquanto é medida a 

inclinação do tubo em intervalos constantes. Com isso é possível calcular a partir do ângulo de 

inclinação o deslocamento horizontal de cada segmento do tubo como pode ser observado na 

Figura 2.14. 

Figura 2.14 Ilustração do funcionamento do Inclinometro (Fonte: UFBA, 2018). 

 

 

2.8 MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS (MEF) 

O MEF é um método proposto para a resolução de sistemas de equações complexas, a aplicação 

do desse método só se tornou possível por meio do avanço da computação. Em linhas gerais 



 Previsão de Deslocamentos horizontais em contenções de parede diafragma atirantada…      24 

 

L.F.C. Moreira 

pode se definir o MEF como um método matemático, no qual o meio continuo é discretizado 

em elementos que mantem a propriedade de quem os originou, esses elementos são descritos 

por equações diferenciais (Lotti et all 2006). Na Engenharia de estruturas, o MEF tem como 

objetivo a determinação do estado de tensão e deformação de um sólido de geometria arbitrária 

sujeito a ações exteriores (Azevedo, 2003). 

Segundo Azevedo (2003), a formulação do MEF pode ser baseada em três métodos distintos, o 

método dos deslocamentos, em modelos de equilíbrio, ou em métodos híbridos e mistos.  

Conforme Chissolucombe e Oliveira (2011) O método dos deslocamentos usa a seguintes 

etapas para resolução: 

1) Discretização do meio continuo em um número finito de elementos triangulares ou 

quadriláteros em uma solução bidimensional, conectados por nós.  

2) Escolha do modelo de deslocamentos, consiste na definição de um conjunto de funções, 

definindo os parâmetros no elemento em função dos resultados para cada nó de seu 

contorno. 

3) Definição da matriz de rigidez para o sistema, a matriz de todos os elementos é 

associada.  

4) Cálculo das incógnitas do problema, a partir do cálculo dos deslocamentos, que são as 

incógnitas do problema, por meio do equilíbrio da matriz de rigidez, dos deslocamentos 

e forças nodais. 

2.9 MÉTODO DAS VIGAS SOBRE BASE ELÁSTICA 

O método de viga sobre base elástica chamado também de modelo de Winkler, simula o 

problema da interação solo-estrutura através da análise simplificada de molas. Considerando a 

estrutura como rígida e massa de solo como uma base elástica, como pode ser visto na Figura 

2.13. 

Figura 2.13. Viga sobre base elástica. Fonte Ou(2006), adaptado pelo autor. 
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Segundo o método, a relação da força atuante sobre a viga (p) com seu deslocamento (δ) é 

chamada como coeficiente de reação do solo (k), conforme a equação (2.12): 

𝑘 =
𝜌

𝛿
 

(2.12) 

Segundo Ou(2006), diferente do método dos elementos finitos que requer uma enorme 

capacidade de processamento, e quem analisa precisa maiores conhecimentos geotécnicos e 

experiência, enquanto que no método das vigas sobre base elástica é um modelo de análise mais 

simples, com parâmetros de entrada sucintos e não toma muito tempo de processamento, porem 

suas desvantagens segundo Poulos e Davis(1980), são a falta de continuidade, causada pela 

independência das molas, e a dependência do coeficiente de reação horizontal do solo com o 

tamanho da fundação. 

 

2.10  MÉTODO DAS DIFERENÇAS FINITAS 

Uma outra abordagem para a análise do problema utilizando o métodos das diferenças, Poulos 

e Davis (1980) analisaram estacas por este método, seguindo um modelo adaptado da hipótese 

de Winkler mostrado anteriormente.  Uma introdução a método das diferenças se faz necessário  

Se um problema de engenharia tem geometria, condições de contorno e condições de 

carregamento simples, métodos analíticos podem ser usados para resolver a equação diferencial 

que rege o fenômeno em estudo, porem se o problema tiver geometria complicada métodos 

numéricos podem encontrar uma solução aproximada para o problema. 

 O MDF é um esquema pratico para a solução numérica de equações diferenciais, que foi muito 

utilizado entre os anos 50 e 60, mas perdeu espaço para métodos mais sofisticados (MEF),  Tem 

por objetivo transformar a equação diferencial em algébrica por aproximação das derivadas que 

estão na equação diferencial utilizando o teorema de Taylor (Lopes, Ruggiero, 1996), a 

aproximação pelo teorema de Taylor se faz com a função no ponto e o valor da função em 

pontos próximos, como pode ser visto na equação (2.13): 
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 𝑦(𝑥 + 𝛥𝑥) = 𝑓(𝑥) + ∑
1

𝑛!
∆𝑥𝑛𝑓𝑛(𝑥)∞

𝑛=1  (2.12) 

Freitas et al (1997), utilizou o Método das Diferenças Finitas na aplicação do caso de estacas 

carregadas lateralmente, e se utilizará de sua solução para melhor introduzir o MDF. A equação 

de Taylor, com uma representação utilizada na engenharia. 

𝑦(𝑖 + 1) = 𝑓(1) +∑
1

𝑛!
𝛿𝑛

𝑑𝑛

𝑑𝑧𝑛
𝑦(𝑧)

∞

𝑛=1

 
(2.12) 

Na qual y(i) representa o deslocamento horizontal no ponto i, e y(i+1) representa o deslocamento 

horizontal no ponto seguinte, e z é a profundidade desse ponto, além disso, a estaca possui 

comprimento L e é dividida em n intervalos de comprimento igual a δ, como pode ser visto na 

Figura 2.14. 

Figura 2.14. Representação de estaca no método de diferenças finitas .(Fonte: Poulos e Davis). 

 

2.11 PARÂMETROS DE PROJETO 

Como já foi dito este trabalho é uma continuação do trabalho de Freitas (2016), onde ele 

analisou o deslocamento da mesma parede diafragma, sendo assim é interessante mostrar os 

resultados de Freitas (2016) para uma futura comparação. 

Parâmetros do solo para o empreendimento em estudo anterior podem ser encontrados em 

Freitas (2016) e na Tabela 2.1 onde foram utilizados valores fornecidos pela empresa e que 
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serão utilizados nesta pesquisa e correlações retiradas da literatura para o coeficiente de Poisson 

e modulo de Yong. 

Tabela 2.1. Parâmetros do solo .(Fonte: Freitas, 2016). 

Camada γ γsat ϕ' c' δ ν E 

 KN/m³  KN/m³ º KPa º - MPa 

CS 18,5 19 24 13 13 0,3 8 

MS1 19,2 20 25 32 24 0,3 11 

MS2 19,2 20 27 34 24 0,3 11 

SM 18,4 19 32 8 18 0,3 18 

GP 20 21 39 0 25 0,2 210 

Os resultados obtidos por Freitas (2016) para a análise do projeto com o auxílio do software 

GEOFINE (Sheeting Check)  os valores para o comprimento da parede diafragma são 

apresentados na Tabela 2.2: 

Tabela  2.2 Resultado da Geometria da Parede-diafragma de acordo com os caso analisados (Fonte: FREITAS, 

2016). 

  Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 

 Prof. NA seco 24 m  18 m 12 m  7 m  

Parede  

Rotulada na 

 Base 

Comp. Total (m) 27,31 30,01 32,9 36,16 38,89 

Ficha (m) 3,31 6,01 8,9 12,16 14,89 

Parede com rotula  

acima da Base 

Comp. Total (m) 27,37 29,97 32,7 35,76 37,96 

Ficha (m) 3,37 5,97 8,7 11,76 13,96 

Os resultados variam desde 27,31 m de comprimento total, quando não se considera a presença 

d’agua no perfil do solo até 38,89 m com o nível d’água em final de projeto adotado como 7m 

(FREITAS 2016). 

A Tabela 2.3 mostra os esforços máximos atuantes na estrutura para todos os casos analisados 

por Freitas (2016). 

Tabela 2.3 Esforços máximos na estrutura de contenção de acordo com os casos analisados analisados (Fonte: 

FREITAS, 2016). 

  Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 

 Prof. NA Seco 24 m  18 m 12 m  7 m  

Parede  

Rotulada na 

 Base 

Mom. Máx (KN.m/m) 35,55 65,58 181,47 470,07 1241,98 

Cisalh. Máx (KN/m) 100,1 137,13 271,44 476,69 908,78 

Parede         

 Fixa na  

Base 

Mom. Máx (KN.m/m) 34,74 68,77 193,14 468,49 844,94 

Cisalh. Máx (KN/m) 100,62 139,2 281,65 503,85 739,12 
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A verificação do projeto também determinou as forças máximas atuantes em cada um dos 12 

tirantes instalados na parede-diafragma, que são mostrados na tabela 2.4 

Tabela 2.4. Esforços máximos nos Tirantes analisados (Fonte: FREITAS, 2016).. 

Tirantes 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 F. 

Adot. 

(K/m) 
Rot. 

(K/m) 

Fix. 

(K/m) 

Rot. 

(K/m) 

Fix. 

(K/m) 

Rot. 

(K/m) 

Fix. 

(K/m) 

Rot. 

(K/m) 

Fix. 

(K/m) 

Rot. 

(K/m) 

Fix. 

(K/m) 

1 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,6 47,6 47,7 

2 112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 113,3 113,3 112,5 

3 178,9 178,9 178,9 178,9 178,9 178,9 178,9 178,9 175,5 175,5 178,9 

4 243,7 243,7 243,7 243,7 243,7 243,7 243,6 243,7 243,5 243,7 243,7 

5 310,5 310,5 310,4 310,4 310,3 310,3 310,5 310,4 452,8 452,3 310,5 

6 370,8 370,8 370,9 370,9 371,3 371,5 371,5 372,0 625,5 627,6 371,5 

7 461,6 461,7 461,1 461,1 459,6 459,1 532,1 530,3 839,9 831,8 461,7 

8 602,7 602,6 604,6 604,8 610,3 612,1 848,6 855,4 1172,5 1202,5 612,1 

9 681,5 681,7 674,1 673,3 654,5 647,8 960,7 935,4 1280,5 1168,6 681,7 

10 766,6 765,9 794,2 797,1 966,0 990,9 1523,8 1618,3 1856,5 2274,2 990,9 

11 841,8 844,5 739,0 728,1 667,6 574,4 423,0 70,0 708,0 -850,8 844,5 

12 822,4 818,0 1084,1 1101,6 2052,3 2169,3 3623,9 4017,8 4528,1 6168,6 2169,3 

Rot.: rotulado na base; Fix.: Fixo na base 

A previsão de esforços e deslocamentos feita por Freitas (2016), no decorrer dos estágios de 

escavação são apresentados na Tabela  2.5. 

Tabela 2.5 Deslocamento e Esforços Máximos 

Estágio Desl. Máx Mom. Máx Cis. Máx 

 Mm kN.m/m kN/m 

1 0 0 0 

2 0,6 5,8 11,64 

3 1,2 11,7 23,49 

4 1,7 18,53 34,4 

5 2,3 23,53 44,71 

6 2,8 28,88 55,02 

7 3,4 35,08 64,17 

8 3,8 40,23 74,01 

9 4,1 45,1 88,19 

10 4,2 49,02 91,96 

11 4,2 52,73 125,15 

12 4,2 48,3 129,22 

13 4,2 96,72 275,45 

A Figura 2.15 apresenta a evolução dos deslocamentos para todos os estágios adotados na 

simulação numérica. Percebe-se uma evolução gradual dos deslocamentos com o processo de 

escavação da contenção, no formato característico determinado como côncavo, tal como 

descrito por Ou (2006) (FREITAS 2016). 
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Figura 2.14. Deslocamento da Parede Diafragma.(Fonte: Freitas 2016). 
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3 METODOLOGIA 

3.1 DESCRIÇÃO DA OBRA 

O estudo de caso foi realizado na mesma obra presente no trabalho de Freitas (2016), obra na 

cidade de Goiânia, no setor Marista. A obra é um empreendimento misto, composto por um 

hospital, escritórios e um hotel, possui uma área de 6500 m², a Figura 3.1 mostra um a 

localização do empreendimento, o empreendimento conta também com 400 vagas de garagem 

distribuídas pavimentos de subsolo, resultando em aproximadamente 24m de escavação. 

O projeto de contenção dessa escavação conta com o uso de uma parede-diafragma moldada 

in-loco atirantada. 

A retirada de amostra indeformada fora realizada por Freitas (2016) respeitando as 

recomendações da norma NBR 9604 – Abertura de poço e trincheira de inspeção em solo, com 

retirada de amostras deformadas e indeformadas (ABNT; 1986). A amostra foi retirada em 

profundidade aproximada de 2m perto da localização do ponto SM03 indicado na Figura 3.1, a 

amostra representa a camada de 0 a 7m de profundidade acima do NA, Sendo que abaixo dos 

9m de profundidade já foram retiradas varias amostras e realizados uma serie de ensaios em 

laboratório como mostra Freitas (2016).  

Figura 3.1. Localização do ponto de coleta de material indeformado (Fonte: Freitas, 2016). 
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O bloco foi moldado em formato cúbico com 0,30 m de aresta, no qual, com a ajuda de um 

pincel, aplicou-se três camadas de parafina líquida, sendo posteriormente colocado dentro de 

uma caixa cúbica de madeira e levado ao Laboratório de Mecânica dos Solos (LabMeSo) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). 

3.2 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO 

Nesta seção serão apresentados brevemente a metodologia dos ensaios de caracterização a 

serem executados na presente pesquisa a partir da amostra considerada. 

A amostra fora preparada de conforme a prescrição da norma NBR 6457 (1986). Os ensaios de 

Granulometria seguem a recomendações da norma NBR 7181 – Análise granulométrica 

(ABNT, 1986), com peneiramento e sedimentação com e sem defloculante. 

O ensaio de limite de liquidez obedece às regulamentações da NBR 6459 – Determinação do 

limite de liquidez (ABNT, 1984a). 

O ensaio de limite de Plasticidade obedece às regulamentações da NBR 7180 – Determinação 

do limite de Plasticidade (ABNT, 1984b). 

A determinação da massa específica dos grãos que passam na peneira 4,8 mm é regulamentada 

pela NBR 6508 (ABNT, 1984c), 

 

3.3 ENSAIOS DE RESISTÊNCIA E DEFORMAÇÃO 

Nesta seção será apresentada brevemente a metodologia dos ensaios de resistência e 

deformação a serem executados na presente pesquisa.   

3.3.1 ENSAIO DE ADENSAMENTO 

A determinação das propriedades de adensamento do solo é regulamentada pela norma MB-

3336 Ensaio de adensamento unidimensional (ABNT, 1990). O ensaio consiste no 

confinamento lateral e carregamento axial de uma massa de solo drenada, obtida a partir de uma 



 Previsão de Deslocamentos horizontais em contenções de parede diafragma atirantada…      32 

 

L.F.C. Moreira 

amostra indeformada, como descrito na seção 5.2.1. Foram ensaiados 3 amostras de corpos-de-

prova de 7,5 cm de diâmetro e 2,0 cm de altura, o ensaio fora realizado com as amostras  

saturadas. 

Desta forma foram efetuados carregamentos adicionais à célula de adensamento com as cargas 

de 25, 50, 100, 200, 400 kPa respectivamente, e posterior descarregamento com cargas de 

200,100 e 25 KPa. 

3.3.2 ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO 

O ensaio de cisalhamento fora executado de acordo com as recomendações da norma norte-

americana D3080 - Standard Test Method for Direct Shear Test of Soils Under Consolidated 

Drained Conditions (ASTM, 2012). Serão ensaiados 5 corpos-de-prova com dimensões 6 x 6 

x 2 cm saturada com a aplicação das seguintes tensões normais: 10, 25, 50,100, e 200 KPa. 

O ensaio consiste basicamente na aplicação de tensão normal constante numa massa de solo 

confinada dentro de uma caixa de cisalhamento bi-partida com a parte inferior fixa, e 

verificação da tensão cisalhante que causa a ruptura, devido a aplicação de uma força tangencial 

na parte superior da caixa de cisalhamento que é móvel, ocasionando a ruptura em um plano 

pré-estabelecido. 

3.4 PARÂMETROS DA PAREDE DIAFRAGMA 

A parede diafragma para verificação do projeto e analise dos deslocamentos fora realizada 

seguindo os parâmetros de Freitas (2016) sendo que houve a substituição da primeira e segunda 

camada do perfil do solo. 

Os parâmetros para os tirantes foram calculados por Freitas (2016), onde foram utilizados 

tirantes do tipo cordoalha com fios de 12,7mm de diâmetro (Cord. CP 190 RB 12,5), com 

Módulo de Elasticidade (E) igual a 197500 Mpa e tensão de escoamento de 1900 Mpa. A seção 

transversal determinada pela NBR 5629 (ABNT, 2006) utiliza a equação 3.1. 

  𝜎𝑎𝑑𝑚 =
𝑓𝑦𝑘

1,75
0,9 (3.1) 
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Tabela 3.1 Especificações dos tirantes. (Fonte: Freitas, 2016). 

Característica Especificação 

Designação CP 190 RB 12,7 

Diâmetro 12,7 mm 

Área da seção Mínima de aço 98,6 mm² 

Área da seção Nominal de aço 100,9 mm² 

Área da seção Máxima de aço 102,9 mm² 

Carga de Ruptura Mínima 187,3 
 

Para o cálculo dos esforços de deslocamento Freitas (2016) utilizou o programa computacional 

Sheeting Check do pacote GEOFINE, utilizando o método simplificado da viga sobre base 

elástica e utilizando os parâmetros de deformabilidade do concreto da parede diafragma (E,v) 

e os coeficientes de reação do solo (ks) (GEOFINE,2012 apud Freitas, 2016).  

As especificações da parede de diafragma adotadas e dos materiais adotados segundo Freitas 

(2016) são mostrados na Tabela 3.2 e Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.2. Especificações da Gemetria da Parede de diafragma. (Fonte: Freitas, 2016). 

Geometria da Parede diafragma Valor Unidade 

Espessura 0,3 m 

Seção Transversal 0,3 m²/m 

Momento de Inércia (I) 2,25E-03 M4/m 

Módulo de Young 30000 Mpa 

Módulo de Deformação Cisalhante (G) 12500 MPa 

 

Tabela 3..3 Especificações do projeto da parede de diafragma. (Fonte: Freitas, 2016). 

Conccreto C 20/25 Valor  Unidade 

Força de compressão cilíndrica (fck) 20 Mpa 

Força de Tração (fctm) 2,2 Mpa 

Módulo Elástico (Ecm) 30000 Mpa 

Módulo de Deformação Cisalhante (G) 12500 Mpa 

Aço longitudinal: Cord. CP 190 RB 12,5   

Tensão de escoamento (fyk) 19000 Mpa 

 

 

Fora realizado por Freitas uma análise paramétrica da tensão deformação na parede de 

diafragma realizada para uma alternância dois fatores sendo: a influência do módulo de reação 

do solo (ks) e a influência do nível d’água. 
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A Tabela 3.4 mostra formulação para o cálculo do coeficiente de reação horizontal utilizados 

para a avaliação da pesquisa. 

 

Tabela 3.4 Coeficiente de reação horizontal. (Fonte: Freitas, 2016). 

Método Equação Parâmetros 

Veisic (1961) 

𝑘𝑠 = 0,65. √
𝐸𝑠𝐵4

𝐸0𝐼

12 𝐸𝑠

𝐵(1 − 𝜈5
2 

Es: Módulo de Elasticidade do Solo; 

EbI: Rigidez da estrutura; 

B: Largura da contenção; 

Ν: Coeficiente de Poisson do Solo 

Schmitt (1995) 
𝑘𝑠 = 2,1. (

𝐸𝑜𝑒𝑑
4/3

𝐸𝑏𝐼1/3
) 

EbI: Rigidez da estrutura; 

Eoed: Módulo Oedometrico; 

 

A influência doa variação do nível d’água realizada por Freitas fora realizada utilizando apenas 

o programa sheeting check do pacote GEOFINE, versão 8.1 para as quatro profundidades como 

mostra na Figura 3.2.  

 

Figura 3.2. Representação dos níveis d’agua. (Fonte: Freitas 2016). 

 

Para o cálculo dos deslocamentos foi usado inicialmente o programa GEO5 (sheeting Schek) 

que faz uma análise simplificada dos deslocamentos da contenção usando o modelo viga sobre 
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base elástica (modelo de Winkler) onde o solo é representado por molas e a rigidez das molas 

representa a deformabilidade do solo. A geometria consta com escavação de 24 m 

profundidade, como apresentado na Figura 3.2. 

O perfil geotécnico foi obtido a partir de sondagens e do relatório de Freitas (2016) e dos ensaios 

realizados das cotas 00 até a cota 07, sendo que para as cotas inferiores foram realizados os 

ensaios anteriormente descrito (adensamento, cisalhamento e caracterização). Que podem ser 

vistos na Tabela 3.5 e na Figura 3.2. 

Tabela 3.5 Parâmetros do solo. 

Camada Profund γ γsat ϕ' c' δ ν E 

 m KN/m³  KN/m³ º KPa º - MPa 
SC 0-7 13,5 18,7 29,34 36,86 19,56 0,3 1,4 

MS2 7-14 19,2 20 27 34 24 0,3 11 
SM 14-23 18,4 19 32 8 18 0,3 18 
GP 23-36 20 21 39 0 25 0,2 210 

 

Figura 3.2. Representação da escavação no software Geofine (unidades em metros). 

 

Para o cálculo das deformações foi realizado uma simulação da contenção, utilizando o 

programa Geofine da obra. Onde a geometria do problema (Figura 3.2) consta com 

profundidade da escavação de 24 m, 12 linhas de tirantes espaçado de 2 m na vertical, quatro 
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camadas de solo (descreve os tipos de solo espessura), as etapas de escavação e instalação dos 

tirantes serão 13 etapas com escavações de 2 em 2 m. com cortina sendo uma parede diafragma 

com  espessura de 30 cm, de concreto armado nas características como as citadas na seção 2.11. 

  



 Previsão de Deslocamentos horizontais em contenções de parede diafragma atirantada…      37 

 

L.F.C. Moreira 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Este capítulo apresenta e analisa os resultados dos ensaios de caracterização física, fazendo-se 

a classificação da amostra deformada e indeformada, retirada da obra na cota 2,0m que 

representa o material das cotas 0 até a cota 7,0 m. Desta forma completamos os ensaios do perfil 

geotécnico para a estrutura de contenção. Em seguida, serão apresentados os resultados dos 

ensaios de adensamento e Cisalhamento direto 

4.1 RESULTADOS DE CARACTERIZAÇÃO 

As Figuras 4.1 e 4.2 ilustram as curvas granulométricas das amostras de solo ensaiadas com e 

sem defloculante respectivamente. 

Figura 4.1 Curva granulométrica com e sem defloculante 

 

A partir dos ensaios com o uso de defloculante, verificou-se que a  de argila fora 19,36%, e silte 

possui uma porcentagem de 21,72%, a porcentagem de areia fina é de 23,92%, areia média 

14,97, areia grossa 9,27% e 10,76% de pedregulho, 49,55% passam pela peneira 200 e não 

possuem valores de CNU e CC. Sem o uso de defloculante, observou se 0% de argila, 17,90% 

de silte, 50,54% de areia fina, 11,42% de areia média, 9,38% de areia grossa e 10,76% de 

pedregulho,  49,28% que passa na peneira 200 e os valores de CNU é 5,31 e CC 1,2. 

De acordo com a classificação unificada proposta por Casagrande o solo pode ser considerado 

uma areia pelo fato de a porcentagem passante na peneira 200 ser menor que 50% e como tem 

uma porcentagem maior do que 12% de finos ele deve apresentar uma segunda característica 

determinado pela carta de plasticidade. 
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Os valores obtidos do Limite de Liquidez (wL), Limite de Plasticidade (wP) e Índices de 

Plasticidade (IP) são mostrados na Tabela 4.1 e na Figura 4.2 se apresenta o gráfico de n golpes 

pelo teor de umidade, como observado apresenta um IP médio, faixa plástica acima de 10% 

indicando provável presença de coesão. 

Tabela 4.1 Resultado dos limites de consistência. 

Limite de Liquidez (%) 34 

Limite de Plasticidade (%) 21 

Índice de Plasticidade (%) 13 

Figura 4.2 Curva do limite de liquidez 

 

Com estes valores, fora possível identificar o solo de acordo com a classificação unificada 

proposta por Casagrande como mostra na Figura 4.3 

Figura 4.3 classificação unificada proposta por Casagrande 
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A partir destes resultados foi possível classificar o solo de acordo com a tabela SUCS DRH, a 

partir destes valores e a curva granulométrica pode se considerar o solo uma areia argilosa com 

baixa compressibilidade SL-CL, ou seja terá comportamento de atrito pela areia e coesão pela 

argila. 

Os resultados referentes ao massa especifica dos grãos do solo e umidade higroscópica são 

apresentados na tabela 4.2. 

Tabela 4.2 Tabela índices físicos 

Peso específico (kg/cm³) 2,720 

Umidade (%) 3,04 

O cálculo do peso especifico dos solos varia pouco de solo para solo e não permite indicar o 

tipo de solo, mas é importante para o cálculo de outros índices físicos (PINTO, 2006). Valor da 

massa específica dos grãos é 2,72 kg/cm3 um valor médio para todos os solos. 

4.2 RESULTADOS DE RESISTÊNCIA DO SOLO 

Nesta seção apresenta-se os parâmetros obtidos para amostra em análise. A Figura 4.4 mostra 

a curva de tensão desviadora em função deformação especifica para a amostra de solo referente 

as profundidades de 0 a 7 m de profundidade, de e a Figura 4.5 mostra a o deslocamento vertical 

da amostra durante o ensaio de cisalhamento direto. figura apresenta a envoltória de resistência 

de Mohr-Coulomb para os 5 corpos de prova ensaiados. 

Figura 4.4 Gráfico da tensão de cisalhamento pelo deslocamento 
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A Figura 4.5 mostra, redução do volume com aumento do deslocamento e maior redução de 

volume com o aumento da tensão confinante. Segundo Pinto 2012 também é uma consequência 

da natureza não compacta do solo 

 

Figura 4.5 Gráfico do deslocamento vertical pelo deslocamento horizontal 

 

Verificou se depois um aumento lento da resistência cisalhante no corpo de prova com o 

aumento do deslocamento horizontal até o final do ensaio, sendo foi considerado como tensão 

de ruptura o valor final das tensões, segundo Pinto (2012) esse comportamento corresponde a 

um solo fofo ou não compacto.  

 A Tabela 4.3 apresenta os valores referentes a tensão normal, tensão cisalhante e deslocamento 

atingido para os ensaios de cisalhamento direto. 

 

Tabela 4.3 Resultados do ensaio de cisalhamento 

Ensaio Tensão Normal 

(kPa) 

Tensão Cisalha-

mento (kPa) 

Deslocamento 

atingido (mm) 

2 25,38 52,45 11,0 

3 74,93 75,02 11,0 

5 99,81 95,61 11,0 
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Finalmente a Figura 4.6 apresenta os pontos de resistência máxima dos três ensaios de 

cisalhamento direto onde se observa por regressão linear para estes pontos corresponde a uma 

reta com intercepto com coesão em 36,86 kPa e ângulo de atrito de 29,34° apresentados na 

Tabela 4.9 e um índice de correlação de R² = 0,97 próximo de 1,0. 

Figura 4.6 Gráfico da Tensão Cisalhante em função da tensão normal 

 

 

Tabela 4.5 Resultado do ensaio de cisalhamento direto 

Ângulo de Atrito (°) 29,34 

Coesão (kPa) 36,86 

Deslocamento (mm) 10,10 

 

Como pode ser observado os valores do ângulo de atrito corresponde ao tipo de solo com um 

ângulo de atrito relativamente baixo, mas com coesão alta, a coesão sendo resultado da argila 

envolvida nos grãos do solo. Com esses resultados temos o comportamento de um solo argilo-

arenoso. 

Os valores encontrados para a envoltória de ruptura foram diferentes dos encontrados na mesma 

camada medidos por Freitas (2016) onde fora utilizado ensaio SPT, sendo que o ângulo de atrito 

foi menor que o valor encontrado por Freitas (2016) para a segunda camada de solo na tabela 

2.1, de 25° e coesão de 32KPa, onde o solo também fora identificado como um silte-arenoso. 
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4.3 RESULTADOS DE DEFORMABILIDADE DO SOLO 

A Figura 4.7 apresenta os resultados da deformação no ensaio de adensamento oedometrico 

apresentando a variação do índice de vazios com o aumento da pressão, os valores dos índices 

de vazios foram normalizados com índice de vazios inicial para sigma de 5 kPa. 

As amostras 1 e 2 foram resultados similares e clara definição da reta vigem com a reta de 

recompressão. A amostra 3 segue a mesma tendência se normalizada com sigma de 15 kPa, 

mesmo assim a reta de recompressão não está muito bem definida. 

Figura 4.7 Curva de Adensamento 

 

 

Foi utilizado a metodologia de Pacheco Silva para a determinação da tensão de pré-

adensamento por meio de método visual (ver Figura 4.8) verificou se uma diferença entre as 

tensões de pré-adensamento entre os três corpos de provas. 
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Figura 4.8 Curva de Adensamento Método Pacheco Silva. 

 

 

Em seguida na Tabela 4.6 é possível ver um resumo com os parâmetros do ensaio de 

adensamento. Os parâmetros para o modulo de Poisson ‘ν’ foram adotados a partir da referência 

em DAS (2007) . 

Tabela 4.6. Parâmetros do Ensaio de Adensamento 

Parametro Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3 Média 

Cr 0,01 0,016 0,013 0,013 

Cc 0,437 0,432 0,451 0,436 

pa (KPa) 45 35 19,5 33,167 

D (MPa) 2,003 1,962 1,755 1,907 

v 0,3 0,3 0,3 0,300 

E (MPa) 1,488 1,458 1,304 1,417 
 

Como a profundidade da amostra de 2 m e peso específico do solo natural de 13 KN/m³ e uma 

tensão de campo de 26 KPa, próxima da tensão de pre-adensamento médio (33KPa) sendo 

assim o solo esta levemente pré-adensado. Por outro lado, o modelo de deformação do solo 

ficou na faixa de 1,3 a 1,4 MPa que corresponde a um solo fofo coerente com o peso especifico 

natural de 13 KN/m³. 
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Este resultado apresenta a maior diferença com relação a Freitas (2016) para a mesma camada 

de solo utilizando o ensaio SPT, sendo que na pesquisa anterior adotou-se um modulo de 

elasticidade de 11Mpa.  

 

4.4 VERIFICAÇÃO DO PROJETO DA PAREDE DE 

DIAFRAGMA 

Seguindo o procedimento proposto por Freitas (2016) para verificação do projeto da parede de 

diafragma com auxilio do programa computacional Sheeting Check do pacote GEOFINE, 

versão 8.1, foi possível verificar a estabilidade do projeto para 5 casos possíveis de variação do 

nível d’água, para dois tipos de fixação da estrutura rotulada na base e fixa na base. 

A Tabela 4.7 mostra os resultados para a geometria da contenção, que apresenta o comprimento 

total da contenção e a profundidade da parte inserida no solo, conhecida como ficha.  

Tabela  4.7 Resultado da Geometria da Parede-diafragma de acordo com os caso analisados 

  Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 

 Prof. NA seco 24 m  18 m 12 m  7 m  

Parede  

Rotulada na 

 Base 

Comp. Total (m) 27,02 29,49 32,41 35,68 38,40 

Ficha (m) 3,02 5,49 8,41 11,68 14,40 

Parede com rotula  

acima da Base 

Comp. Total (m) 27,09 29,48 32,25 35,33 37,67 

Ficha (m) 3,09 5,48 8,25 11,33 13,67 

 

Como pode ser visto na Tabela 4.7, os resultados variam desde 27,02 m, quando não se 

considera a presença de água, até 38,40 m com o nível d’água em 7 m, sendo que 7 m é o nível 

d’água adotado na época da realização dos ensaios SPT (FREITAS, 2016), pode se observar 

que os resultados foram próximos aos de Freitas (2016) (Tabela 2.2), mas pouco inferiores isso 

se deve a menor carga sofrido devido a menor peso específico na primeira camada. 

Para o estudo em questão será adotado a altura de 32,9 m, adotando se assim o caso 3, que 

considera a profundidade do nível d’água igual 18m, semelhante ao estudo de Freitas (2016) a 

critério de comparação. 
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Se observa pouca diferença entre a ficha para o caso rotulado na base com o rotulado acima da 

base, sendo que o maior resultado está no rotulado na base. 

A tabela 4.8 mostra os esforços máximos atuantes na estrutura para os 5 casos analisados, 

observa se que o os valores são maiores conforme ocorre o aumento do nível d’água, porem 

comparando com os valores de Freitas (2016) (Tabela 2.3) houve uma redução dos esforços. 

Tabela 4.8 Esforços máximos na estrutura de contenção de acordo com os casos analisados. 

  Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 

 Prof. NA Seco 24 m  18 m 12 m  7 m  

Parede  

Rotulada na 

 Base 

Mom. Máx (KN.m/m) 30,29 53,60 152,76 413,62 1033,72 

Cisalh. Máx (KN/m) 91,14 117,71 245,59 442,57 813,65 

Parede         

 Fixa na  

Base 

Mom. Máx (KN.m/m) 30,07 55,10 165,14 416,14 766,18 

Cisalh. Máx (KN/m) 91,59 118,94 253,94 466,51 693,73 

 

A figura 4.9 mostra os resultados apresentados para o Caso 3, escolhido para a determinação 

dos parâmetros do projeto (FREITAS 2016) e os esforços atuantes nos tirantes considerando a 

situação da estrutura rotulada na base. 

Figura  4.9 Resultados para o caso 3, parede de diafragmaatirantada rotulada na base 

 



 Previsão de Deslocamentos horizontais em contenções de parede diafragma atirantada…      46 

 

L.F.C. Moreira 

Pode se verificar uma diferença com relação ao estudo de Freitas (2016) em relação as primeiras 

camadas, haja vista a redução nos esforços de momento fletor e força de cisalhamento. A Tabela 

4.9 mostra as forças máximas atuantes para cada um dos 12 tirantes. 

Tabela 4.9. Esforços máximos nos Tirantes. 

Tirantes 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 F. 

Adot. 

(K/m) 
Rot. 

(K/m) 

Fix. 

(K/m) 

Rot. 

(K/m) 

Fix. 

(K/m) 

Rot. 

(K/m) 

Fix. 

(K/m) 

Rot. 

(K/m) 

Fix. 

(K/m) 

Rot. 

(K/m) 

Fix. 

(K/m) 

1 34,43 34,43 34,43 34,43 34,43 34,43 34,44 34,44 34,45 34,45 34,43 

2 80,0 80,00 80,0 80,00 80,01 80,01 79,99 80,00 79,91 79,92 80,01 

3 126,06 126,06 126,06 126,06 126,05 126,05 126,1 126,1 126,43 126,4 126,06 

4 177,25 177,25 177,26 177,26 177,29 177,29 177,1 177,13 173,91 174,03 177,29 

5 243,43 243,43 243,40 243,40 243,3 243,28 244,02 243,91 327,11 326,66 243,43 

6 305,06 305,05 305,17 305,17 305,53 305,63 303,53 303,94 513,62 515,3 305,63 

7 389,45 389,46 389,04 389,01 387,69 387,33 445,23 443,7 739,24 733 389,46 

8 513,96 513,91 515,49 515,59 520,51 521,89 757,8 763,52 1087,19 1110,49 521,89 

9 594,42 594,60 588,70 588,33 571,48 566,36 881,25 859,89 1186,12 1099,16 594,6 

10 676,82 676,17 689,19 699,57 861,14 880,24 1405,59 1485,3 1792,52 2117,06 880,24 

11 761,27 763,677 681,49 676,36 643,16 571,87 448,3 150,83 531,56 -679,66 763,677 

12 725,87 721,71 938,97 948,23 1854,62 1946,40 3351,72 3688,22 4447,89 5733,45 1946,4 

Rot.: rotulado na base; Fix.: Fixo na base 

 

Observa-se que os esforços nos tirantes aumentam com a profundidade, coerente com o 

esperado, causado pelo aumento do empuxo. Isto tem consequências subsequentes na 

deformação e na necessidade de maior tensão nos tirantes.  

A Tabela 4.10 mostra uma relação entre os esforços nos tirantes comparando os esforços deste 

projeto com os de Freitas (2016), é possível observar que os esforços utilizando os parâmetros 

do solo utilizados nesta pesquisa correspondem a 72% do valor adotado por Freitas (2016) 

primeiro tirante, variando até 90% no ultimo tirante. Isso se deve devido ao menor peso 

especifico do solo resultando em menores esforços como também a diferença no ângulo de 

atrito e no modulo de elasticidade do solo.  

 

 

 

 



 Previsão de Deslocamentos horizontais em contenções de parede diafragma atirantada…      47 

 

L.F.C. Moreira 

Tabela 4.10 Comparação entre Esforços nos Tirantes. 

Tirantes F adot (K/m) F adot (Freitas) (K/m) Razão 

1 34,43 47,7 0,72 

2 80,01 112,5 0,71 

3 126,06 178,9 0,70 

4 177,29 243,7 0,73 

5 243,43 310,5 0,78 

6 305,63 371,5 0,82 

7 389,46 461,7 0,84 

8 521,89 612,1 0,85 

9 594,6 681,7 0,87 

10 880,24 990,9 0,89 

11 763,677 844,5 0,90 

12 1946,4 2169,3 0,90 
 

 

4.4.1 DEFINIÇÃO DA GEOMETRIA DOS TIRANTES 

Para a definição da geometria dos tirantes em um projeto, utiliza se as características de projeto 

e a tensão máxima admissível determinada por norma como visto na seção 2.11 Tabela 4.11 

apresenta uma relação da força resistida pelo tirante em função do número de cordoalhas, o que 

permite a determinação da área transversal dos tirantes no projeto. 

Tabela 4.11 Força resistente e relação das Áreas aproximadas para os tirantes. 

Qtd. 

Cordoalhas 

F. Res. 

(KN) 

Área Aprox. 

(mm²) 

1 98,59 100,9 

2 197,19 201,8 

3 295,78 302,7 

4 394,37 403,6 

5 492,97 504,5 

6 591,56 605,4 

7 690,15 706,3 

8 788,75 807,2 

9 887,34 908,1 

10 985,93 1009 

11 1084,53 1109,9 

12 1183,12 1210,8 
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Com isso, de acordo com os valores da força adotada na seção anterior, a área transversal dos 

tirantes bem como a quantidade de cordoalhas necessárias e espaçamento é descrito na Tabela 

4.12. 

Tabela 4.12 Seção transversal dos Tirantes com espaçamento. 

 

Tirante F. adot 

(KN) 

Área (mm²) Qtd. Cord Esp. 

Horizontal (m) 

1 34,43 100,90 1 4  

2 80,01 100,90 1 4 

3 126,06 201,80 2 4  

4 177,29 201,80 2 4  

5 243,43 201,80 2 4 

6 305,63 302,70 3 4 

7 389,46 302,70 3 4 

8 521,89 403,60 4 4 

9 594,6 504,50 5 4 

10 880,24 807,20 8 4 

11 763,677 706,30 7 4 

12 948,23 908,10 9 2 

Com esses valores foi possível realizar uma comparação entre os valores de projeto para a 

quantidade de tirantes entre este projeto e o de Freitas (2016) representado na Tabela 4.13, onde 

o valor da diferença é dado pela subtração da quantidade de cordoalhas deste projeto pela 

prevista no trabalho de Freitas (2016). 

Tabela 4.13 Comparação entre Quantidade de Cordoalhas 

Tirantes 

 

Qtd. Cordoalha Qtd. Cordoalha 

(Freitas) 

Diferença 

1 1 1 0 

2 1 2 -1 

3 2 2 0 

4 2 3 -1 

5 2 4 -2 

6 3 4 -2 

7 3 5 -2 

8 4 7 -3 

9 5 8 -3 

10 8 11 -3 

11 7 9 -2 

12 9 11 -2 
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Nota se que a quantidade de cordoalhas fora menor nesse projeto em algumas camadas com 

redução de até 3 cordoalhas, isso pode ser explicado pelo menor peso especifico na camada de 

solo analisado neste trabalho, o que resultou em menos esforços. 

4.5 CÁLCULO DE ESFORÇOS E DESLOCAMENTOS DA 

CONTENÇÃO POR MÉTODO SIMPLIFICADO 

Neste tópico é apresentado os resultados para a previsão de esforços e deslocamento da parede-

diafragma, considerando os parâmetros do solo e as características da contenção bem como os 

estágios de construção indicados na seção 4.4. 

Para esta análise os resultados consideram o modulo de reação horizontal do solo, de acordo 

com a teoria de Schimitt (1995) e a ausência da água no perfil do solo (Caso 1). Os valores de 

máximo deslocamento e esforços máximos de cisalhamento e momento são apresentados na 

tabela 4.14. 

Tabela 4.14 Deslocamento e Esforços Máximos 

Estágio Desl. Máx Mom. Máx Cis. Máx 

 Mm kN.m/m kN/m 

1 0 0,12 0,1 

2 5,5 22,75 20,21 

3 7,9 35,4 37,57 

4 7,8 30,55 34,65 

5 7,8 34,78 47,75 

6 7,6 32,06 45,21 

7 7,6 32,44 53,69 

8 7,5 34,57 71,52 

9 7,5 42,96 80,21 

10 7,5 44,3 82,86 

11 7,5 48,99 122,44 

12 7,5 42,72 125,65 

13 7,5 95,42 265,26 
 

A Figura 4.10 apresenta a evolução do deslocamento da contenção para todos os 13 estágios 

através de simulação numérica. Pode se observar que os deslocamentos aumentam com a 

escavação, adquirindo o formato característico do tipo tímpano. Na Figura 4.10 colocou a 

previsão de Freitas no estágio 13 para comparação, pode se verificar uma clara diferença 
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comparada com os resultados de Freitas (2016), que encontrou um deslocamento do tipo 

côncavo.  

 

Figura 4.10 Esforços máximos na estrutura de contenção de acordo com os casos analisados 
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4.6 METODO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE 

CONSTRUÇÃO 

Com o resultado dos deslocamentos obtidos a partir da análise do software é possível criar um 

sistema de controle simplificado para a obra que possibilite fazer uma verificação a cada 

estágio, do valor previsto com o valor medido em obra com auxílio de ferramentas como o 

inclinometro (UFBA, 2018).  

A análise da diferença pode ser calculada pela equação 4.1:  

𝑑𝑖𝑓(𝑚𝑒𝑑 − 𝑒𝑠𝑝) < 1𝑚𝑚     (4.1) 

Em que : 

𝑚𝑒𝑑 é o valor real medido pelo inclinômetro em obra. 

𝑒𝑠𝑝 é o valor esperado calculado pelo software. 

Se o valor da diferença for menor que 1mm no estágio a situação da obra esta de acordo com o 

previsto e pode se dar a continuidade, se o valor for maior que o estabelecido para o controle, 

se faz necessário tomar uma medida corretiva. Em um primeiro momento pode se parar a obra, 

realizar uma retro-análise, coletar amostras e realizar novos ensaios de adensamento, fazer uma 

aplicação de reforço, e com o novo projeto rodar o software. 

A Figura 4.11 mostra como se dá a evolução do esforços e deslocamento para 4 profundidades 

especificas da escavação 

A Figura 4.14a mostra uma retração no deslocamento nos estágios finais próximo ao fundo da 

escavação, isto é, devido a ação da proteção nos últimos tirantes. A Figura 4.14a também mostra 

que a maior deformação ocorre na parte superior da escavação. Com relação as curvas de 

momento e cortante. Observa se picos nas posições onde os tirantes são aplicados no decorrer 

da escavação. Sendo que os esforços são absorvidos pelos tirantes e transmitidos para o solo. 

A Figura 4.11b mostra a pressão agindo sobre a estrutura, a pressão é resultado do 

desconfinamento da massa de solo e suas características. A variação do empuxo sobre a 

estrutura ocorre em função do deslocamento da estrutura e do coeficiente de reação horizontal 
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(Kh), determinado por Schimitt (1995). Assim o empuxo passivo é determinado pela soma e 

subtração dos produtos Khδ a partir de uma situação de repouso. 

Figura 4.11 Evolução dos deslocamentos e esforços nas estruturas para as profundidades de 6, 12 18 e 24m. 

 

 

A estrutura apresenta um deslocamento máximo relativo próximo a 0,275% da altura da 

escavação nos primeiros estágios de escavação, seguindo de uma redução significativa até os 

últimos estágios com valores próximos a 0,03% como mostra a tabela 4.16 e a Figura 4.13. 

Moorman (2004) apresenta casos para solos moles em que os deslocamentos horizontais 

encontram-se entre 0,5 e 1%. 

Kung et. al (2007) analisou 33 casos históricos de escavações em paredes de diafragma e estacas 

pranchas, e verificou uma taxa de deslocamento lateral máximo por altura de escavação entre 

0,2 e 0,6% 
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Tabela 4.16 Relação entre deslocamento máximo e altura da escavação. 

Estágio 
H Dmáx d/H 

m mm % 

1 0,0 0,00  

2 2,0 5,50 0,275 

3 4,0 7,90 0,198 

4 6,0 7,80 0,130 

5 8,0 7,80 0,098 

6 10,0 7,60 0,076 

7 12,0 7,60 0,063 

8 14,0 7,50 0,054 

9 16,0 7,50 0,047 

10 18,0 7,50 0,042 

11 20,0 7,50 0,038 

12 22,0 7,50 0,034 

13 24,0 7,50 0,031 

 

Figura 4.13 relações dos deslocamentos máximos com a profundidade de escavação e comparação com casos da 

literatura 

 

A Figura 4.13 apresenta também a comparação entre os valores máximos de deslocamentos em 

função da profundidade da escavação para três obras de metrôs mostradas na tabela1 usada por 

Freitas (2016). É possível observar que o deslocamento é alto nos estágios iniciais e se 

estabilizam nos estágios finais, isso se deve ao comportamento de tímpano e a deferência do 

modulo de elasticidade entre os solos da camada superficial.  
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5 CONCLUSÃO 

Neste trabalho foi possível verificar a importância de ensaios de laboratório para a determinação 

de parâmetros do solo afim de obter um maior controle do comportamento da escavação em 

obra. Com o auxílio dos ensaios de cisalhamento e adensamento determinou-se que o ângulo 

de atrito do solo e modulo de elasticidade para a primeira camada de solo da escavação e fazer 

uma releitura do trabalho de Freitas (2016), considerando estes novos parâmetros. 

Observa-se o uso do método numérico para a previsão dos deslocamentos da parede de 

contenção, especialmente como forma de controle de execução em obra a partir de uma 

comparação com os valores medidos em obra a partir do uso de inclinômetro. 

A análise dos ensaios mostrou características de um solo areno-argiloso e pouco compacto com 

baixo modulo de elasticidade, o que resultou em uma maior deformação horizontal da 

contenção e um comportamento do tipo tímpano da parede de diafragma.  

Uma sugestão para futuros projetos seria a realização de mais ensaios para uma melhor aferição 

dos parâmetros e uma avaliação utilizando Métodos dos elementos Finitos. 
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