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RESUMO

O presente trabalho apresenta a caracterização técnica de alguns sistemas de
contenção – escoramentos e paramentos – utilizados em edifícios habitacionais. Dos
diversos sistemas de contenção, optou-se pelo estudo das tipologias mais utilizadas
atualmente: cortina atirantada, parede diafragma, solo grampeado, cortina com pranchões
de madeira e cortina com placas pré-moldadas de concreto.
Como complementação ao descritivo técnico dos sistemas, desenvolveram-se as
composições básicas de insumos, como forma de colaborar nos estudos comparativos e de
viabilidade.
Este estudo foi desenvolvido com base em pesquisas bibliográficas, entrevistas
com fornecedores, executores, projetistas e consultores, e ainda análise de obras
executadas com os sistemas construtivos estudados.
Com isso obteve-se um comparativo geral entre os sistemas, indicando-se
respectivas vantagens e desvantagens de acordo com as características gerais de sua
utilização, de forma a facilitar, além dos estudos de viabilidade técnica e econômica, a
própria execução da obra.

Palavras-chave: Indicadores de custo; Contenções; Parede Diafragma; Cortina
Atirantada; Solo Grampeado; Perfil metálico com pranchão de madeira; Perfil metálico com
placas de concreto pré-moldado.

ABSTRACT

This research work presents the technical characteristic of some soil retaining
systems using in buildings constructions. Of the all soil retaining systems, these work chose
the most recent using types: anchor soil retaining wall, diaphragm wall, soil nailing, wood
board with steel pile and precast concrete board with steel pile.
To complement the technical description, it was developed the basic unit price
compositions, to improve the comparison betwen the systems and the feasibility research.
This research was developed based in review of previous works, suppliers,
building firms, designers and consultants interviews, and analyses of some constructions.
The result was a general comparative between the systems, that presents some
advantages and disadvantages, in accordance with used characteristics, to facilitate the
technical and economical feasibilities and construction.

Key words: Cost indicators; Soil retaining; Diaphragm wall; Anchor soil retaining
wall; Soil nailing; Wood board with steel pile and Precast concrete board with steel pile.
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1
1.1

INTRODUÇÃO
Contexto da Pesquisa
Segundo Ranzini (1998, p.503), “contenção é todo elemento ou estrutura

destinado a contrapor-se a empuxos ou tensões geradas em maciços cujo equilíbrio foi
alterado por algum tipo de escavação, corte ou aterro”.
A execução de contenções em escavações é um serviço bastante comum em
obras civis, principalmente nas urbanas, por estarem localizadas geralmente em áreas
limitadas e possibilitarem a construção de subsolos para maior aproveitamento do terreno.
Na figura abaixo estão representadas uma escavação contida de vala e uma
escavação sem contenção, onde a estabilidade é garantida pela execução de uma
superfície inclinada nos seus limites (talude).

Alternativa (a)

Alternativa (b)

Figura 1.1 – Representação de escavação contida (a) e escavação sem contenção (b)

A alternativa “b” é quase sempre mais barata, porém exige maior área escavada
devido ao talude, o que algumas vezes a torna uma solução inviável, principalmente em
áreas urbanas.
A necessidade e importância das contenções ou taludes são evidentes: a
segurança, visto que as escavações são feitas em um material normalmente muito
heterogêneo, o solo, cujas propriedades podem variar drasticamente com pequenas
alterações do entorno, formação geológica, etc. Um desmoronamento de terra pode por em
risco toda a obra, construções vizinhas e, principalmente, por em risco vidas humanas.
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Com a competitividade no mercado da construção civil cada vez mais acirrada, a
escolha correta do sistema de contenção a ser adotado em uma obra é muito importante.
Para que a otimização do sistema seja alcançada, é necessário que se tenha um profundo
conhecimento técnico e econômico por parte dos projetistas e das construtoras. Este
conhecimento pode representar uma vantagem competitiva e conduzir as empresas a uma
posição de destaque frente aos seus concorrentes, seja através do aumento do
desempenho do produto final, da redução de custos na produção, aumento na qualidade
dos produtos ou serviços e, principalmente, redução dos prazos de implantação dos
sistemas. Portanto, é necessário que a empresa conheça profundamente os sistemas
construtivos, de forma a adotar aquele mais adequado para cada obra.
As técnicas executivas de contenções podem ser classificadas de diversas
maneiras:
Quanto à existência da contenção em si: contidas ou em taludes;
Quanto à transitoriedade da contenção: provisórias ou definitivas;
Quanto ao funcionamento estrutural da contenção: flexível ou rígida;
Quanto à forma de obtenção do equilíbrio: escorada ou não escorada.
Para cada obra deve ser feito um estudo comparativo entre os vários sistemas de
contenção, analisando-se, além das possibilidades acima citadas, as características do
terreno e da obra, as dificuldades executivas, custos, prazos, desempenho, etc.
Apesar de se contar com um volume razoável de trabalhos teóricos, muitas vezes
a grande dificuldade no estudo dos sistemas de contenção é a falta de uma bibliografia que
apresente as principais características técnicas, suas aplicações, as restrições, estudos
comparativos entre os sistemas, facilidades e dificuldades executivas e também
composições de preços unitários, base para um estudo financeiro realista e para o correto
planejamento da obra.

1.2

Objetivos
Este trabalho tem como proposta a caracterização técnica de alguns sistemas de

contenção, analisando suas principais aplicações e restrições, suas vantagens e
desvantagens de acordo com as características da obra. Propõe-se o estudo de uma
composição básica de insumos, auxiliando as construtoras e projetistas na orçamentação,
planejamento e execução das contenções.
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Considerando as tipologias construtivas mais usuais, no presente trabalho serão
enfocados os seguintes sistemas de contenção: cortina atirantada, parede diafragma,
cortina com pranchões de madeira, cortina com placas pré-moldadas de concreto e solo
grampeado.
Para

o

desenvolvimento

deste

trabalho

foram

realizadas

pesquisas

bibliográficas, entrevistas com fornecedores, executores, projetistas e consultores, e ainda
análise de obras executadas com os sistemas construtivos escolhidos.
Com isso, pretende-se dispor ao meio técnico informações sobre as
características técnicas de diferentes sistemas de contenção e as bases para os estudos de
custos, facilitando comparações entre sistemas construtivos, estudos de viabilidade técnica
e econômica e a própria execução da obra.
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2

CONCEITOS E TIPOS DE ESCORAMENTOS DE CONTENÇÕES

2.1

Conceitos de Escoramentos de Contenções
Para se alcançar o desempenho estrutural esperado de um sistema de

contenção, muitas vezes utilizam-se recursos complementares como os escoramentos.
Estes podem ser estruturas provisórias ou permanentes, e sua função é garantir a
necessária rigidez e equilíbrio do sistema de contenção.
Os escoramentos são considerados provisórios quando sua atuação for
necessária apenas durante a execução da obra, sendo a contenção estruturada
definitivamente por algum outro dispositivo externo ao terreno. São considerados
permanentes quando sua atuação for necessária em toda a vida útil da contenção, sendo
que estes casos exigem um tratamento adequado dos escoramentos que garanta a sua
durabilidade e desempenho.
Os escoramentos de uma contenção podem ser constituídos por estroncas,
tirantes, bermas, pela própria estrutura definitiva ou por uma combinação dos tipos
mencionados.
Os mais utilizados como escoramentos provisórios são as bermas e as
estroncas, já os tirantes podem atuar de maneira provisória ou definitiva; de qualquer forma,
todos podem trabalhar provisoriamente ou definitivamente, pois sua viabilização depende
das características de cada obra.

2.2
2.2.1

Tipos de Escoramentos
Bermas
Utilizadas em solos que apresentam boas características de resistência, as

bermas são, simplificadamente, volumes de terra deixados internamente às paredes das
contenções, suficientes para garantir a estabilidade do sistema de contenção.
Em contenções de pequena altura são muitas vezes utilizadas como único
elemento de escoramento, sendo retiradas após o travamento definitivo das contenções.
Necessitam de proteção contra erosão, que pode ser feita com pintura betuminosa ou
chapisco de argamassa de cimento e areia.
Em contenções altas ocupam uma grande área de projeção, interferindo, na
maioria dos casos, na execução da estrutura definitiva.
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Figura 2.1 – Escoramento de contenção - Berma

2.2.2

Estroncas
A utilização das estroncas está limitada a situações onde a distância entre os

paramentos não é muito grande. Tem o mérito de não utilizar os terrenos adjacentes à
contenção e de serem reutilizáveis.
Na grande maioria das vezes são metálicas ou de madeira e, devido ao seu
posicionamento, geralmente dificultam a execução dos serviços internos às paredes das
contenções, tais como escavações, fundações, etc.
Podem ser utilizadas na horizontal, apoiando-se normalmente no paramento
frontal, ou inclinadas; neste caso é necessário que tenham um apoio capaz de fazer frente
aos esforços horizontais que são, em geral, elevados.
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(1)

(2)

(3)

(1) estroncamento horizontal
(2) escoramento inclinado
(3) escoramento horizontal no canto de uma contenção

Figura 2.2 - Escoramento de contenção - Estroncas

2.2.3

Tirantes
“Tirante é um elemento linear capaz de transmitir esforços de tração entre suas

extremidades: a extremidade que fica fora do terreno (cabeça) e a extremidade que fica
enterrada, conhecida por trecho ancorado e designada por comprimento ou bulbo de
ancoragem. O trecho que liga a cabeça ao bulbo é conhecido por trecho livre ou
comprimento livre” (YASSUDA, 1998, p.603). A grande maioria dos tirantes é constituída por
barras, fios ou cordoalhas de aço, pelas suas características de grande resistência à tração.

Figura 2.3 - Esquema geral do tirante (ABEF, 2005)
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A função básica do tirante é transmitir os esforços externos, que são aplicados
na cabeça, para o bulbo de ancoragem. Como o trecho livre apresenta um atrito limitado,
toda a carga é efetivamente transmitida da cabeça para o bulbo. O aço constituinte do
tirante deve suportar o esforço de tração com segurança, e o bulbo não deve se romper,
nem ser arrancado e nem deformar-se em demasia em função de cargas de longa duração,
por efeito da fluência.
A execução dos tirantes está normatizada na NBR 5629 – Execução de tirantes
ancorados no terreno. Segundo definição constante nessa norma, os tirantes podem ser
utilizados como escoramento provisório (em geral, tempo inferior a 2 anos) ou definitivo,
sendo que, para esta última situação, deverá ser prevista uma proteção adicional
anticorrosiva.

o

Partes constituintes do tirante

Cabeça
A cabeça é a parte do tirante que suporta a estrutura atirantada, sendo
constituída basicamente por dois elementos: placa de apoio e bloco ou cabeça de
ancoragem.
A placa de apoio tem a função de distribuir as tensões sobre a estrutura,
evitando-se a punção, sendo normalmente constituída por uma ou mais chapas metálicas. O
bloco ou cabeça de ancoragem tem a função de prender o elemento tracionado na região da
cabeça.

Trecho livre
O trecho livre tem a função de levar a carga da cabeça ao bulbo, devendo o aço
nesta região ser isolado da calda de injeção. Durante a montagem do tirante o comprimento
livre é protegido por um tubo ou mangueira, em cujo interior é injetada calda de cimento ou
outro material inerte, em operação independente ao da execução do bulbo.

Trecho ancorado
“O trecho ancorado é a região que se encarrega de transmitir os esforços do
tirante para o terreno, sendo constituído por um aglutinante que envolve o aço” (YASSUDA,
1998, p.605). O aglutinante normalmente utilizado é o cimento Portland, injetado sob
pressão na forma de uma calda (mistura de água e cimento). A transmissão de esforços do
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aço ao terreno é feita através calda de cimento que constitui o bulbo. Desta forma, no
dimensionamento do trecho ancorado deve-se considerar o comprimento necessário para
ancorar o aço na calda de cimento e o comprimento necessário para ancorar a calda de
cimento ao terreno, visto estes materiais apresentarem diferentes características quanto à
aderência.
A aderência aço/cimento é muito maior do que a aderência cimento/solo;
portanto o engastamento do aço no cimento poderia ser menor do que o comprimento total
do bulbo, porém, na prática, estes comprimentos são iguais.

o

Metodologia executiva

Figura 2.4 - Seqüência executiva de um tirante (ABEF, 2005)
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Perfuração
A perfuração deverá seguir rigorosamente a locação, inclinação e direção
indicadas no projeto. Neste processo são utilizadas perfuratrizes rotativas com circulação de
água. É usual que a perfuração ultrapasse o comprimento teórico de projeto em alguns
centímetros, para que haja espaço para acomodar algum material eventualmente não
removido durante a perfuração e que seja conduzido ao fundo do furo.
Concluída a perfuração, faz-se a limpeza do furo, através de lavagem até a
completa eliminação de detritos no seu interior.

Instalação do tirante
Esta fase corresponde ao posicionamento do tirante no furo, sendo executada
manualmente. A introdução deverá ser lenta e cuidadosa de forma a evitar danos ao tirante,
seja por flexão excessiva ou atrito contra as paredes do revestimento ou do furo. Os
cuidados necessários são: não ferir a proteção anti-corrosiva, não deslocar acessórios
(válvulas e espaçadores) e posicionar a cabeça na altura correta do projeto.

Foto 2.1 – Montagem dos tirantes (Solonet, 2005)

Injeção
Segundo Yassuda (1998, p.630), o sistema de estágios múltiplos é o mais
eficiente e seguro, onde se dispõem de um sistema auxiliar de injeção, composto por um
tubo de PVC e válvulas “manchete”.
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Durante a montagem do tirante é instalado um tubo de PVC paralelo ao tirante
(Ø 32 a 40 mm), que permite o livre deslocamento de um obturador em seu interior. Este
tubo é geralmente instalado no miolo do tirante, no caso do tirante de fios e cordoalhas, e na
lateral, para o caso do tirante de barra. Neste tubo são instaladas válvulas reinjetáveis em
locais pré-determinados, acessados pelo obturador, possibilitando aplicar a calda de
cimento com volume e pressão controlados, em tantos estágios quantos forem necessários.
Estas válvulas reinjetáveis são chamadas de “manchetes” e nada mais são do
que cintas de borracha flexível que recobrem firmemente trechos do tubo onde foram
previamente introduzidos pequenos furos. A calda de cimento, aplicada com pressão pela
parte interna do tubo, fará com que a borracha se afaste da parede do tubo de PVC e deixe
a calda passar, fechando automaticamente quando cessar a pressão. Dessa forma a válvula
“manchete” só permite o fluxo num único sentido, sendo capaz de manter junto ao terreno
uma pressão residual na calda injetada, já que esta é impedida de retornar para dentro do
tubo, proporcionando a formação de um bulbo alargado e com alta aderência.

Figura 2.5 - Detalhe da válvula "Manchete" fechada e aberta e obturador duplo (ABEF,
2005)
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Foto 2.2 - Tirante antes da protensão

Seqüência executiva da injeção em estágios múltiplos:
Imediatamente após a instalação do tirante no interior do furo, inicia-se a
primeira fase de injeção da bainha, que consistirá no preenchimento do furo
com calda de cimento, sem desenvolvimento de pressão, caracterizado pelo
vazamento de calda pela boca da perfuração. Imediatamente após esta
injeção é procedida a limpeza do tubo de injeção;
Após a pega do cimento na bainha (cerca de 10 horas para cimento comum),
inicia-se a injeção com pressão controlada, conhecida como injeção primária.
Faz-se a introdução de uma coluna de hastes, dotada de um obturador
duplo1, no interior do tubo de injeção e inicia-se a injeção a partir da válvula
mais profunda. A calda injetada sob pressão abre a válvula “manchete”,
rompe a bainha e, através das fissuras geradas, atinge o terreno. Neste
instante é registrada uma queda de pressão no sistema de injeção,
caracterizando a abertura da válvula;
Prosseguindo-se a injeção, a calda inicialmente irá preencher os eventuais
vazios ou falhas da bainha e depois irá comprimir o terreno, sentindo-se
1

Obturador duplo - Acessório metálico que se rosqueia na extremidade das colunas de

injeção, permitindo o fluxo de calda de injeção somente ortogonalmente ao seu eixo, entre o espaço
compreendido pelos dois sistemas de vedação. (Figura 3.3)
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novamente um aumento de pressão no sistema de injeção. Já com pressão
suficiente, a calda provoca a ruptura hidráulica do terreno e se infiltrará pelas
fissuras provocadas por este fenômeno, gerando a chamada “clacagem” do
terreno. Cessada a pressão no interior do obturador, a pressão na calda
externa ao tubo de injeção comprimirá a borracha fechando a válvula e
impedindo o retorno da mesma, forçando o seu endurecimento sob pressão;
Não se atingindo a pressão de injeção adequada no estágio de injeção
primária, se repete o processo com novos estágios (injeção secundária,
terciária, etc.), as quais devem ser executadas após o tempo de pega do
cimento do estágio anterior.

Protensão
A protensão geralmente é feita contra a estrutura, através de um conjunto
macaco hidráulico / bomba / manômetro com capacidade para atingir, com folga, as cargas
de serviço e os limites de ensaio.

Foto 2.3 – Equipamento de protensão e detalhe do macaco hidráulico (Solonet, 2005)
A protensão dos tirantes deve observar o tempo mínimo de cura da última fase
de injeção, em geral 3 a 4 dias, no caso de se empregar cimento ARI, ou de 7 dias, no caso
de se empregar cimento Portland comum CP-II (NBR 5629/1996, p.7).
De

acordo

com

a

norma

brasileira

(NBR

5629/1996),

devem

ser

obrigatoriamente ensaiados 1% dos tirantes de uma obra , por tipo de terreno e por tipo de
tirante, com um mínimo de dois ensaios por obra.
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Incorporação
Yassuda (1998, p.636) alerta que a incorporação do tirante à estrutura somente
pode ser procedida de forma definitiva após a constatação do bom desempenho do mesmo
através do ensaio de recebimento. Deve-se verificar também se esta incorporação não
causará esforços não previstos nas estruturas durante as fases de execução.
A incorporação será feita através do encunhamento final dos fios e ou das
cordoalhas devidamente tensionadas junto ao aparelho de apoio da cabeça do tirante.
Dessa forma a carga aplicada pelo maçiço se transferirá definitivamente para a estrutura de
contenção.

Proteção da cabeça
A parte mais sensível de uma ancoragem está na cabeça e suas proximidades,
principalmente devido à ação das intempéries. Os dispositivos mecânicos de fixação são
seguros, a não ser por defeitos de fabricação das peças. Algumas recomendações podem
ser feitas em relação à proteção das cabeças dos tirantes, principalmente para o caso de
tirantes definitivos:
Após a incorporação, pode-se proceder à limpeza das partes metálicas e à
aplicação de tintas anticorrosivas, preferencialmente à base de resinas
epóxicas;
Execução de capa de argamassa forte de cimento e areia, de forma a garantir
um recobrimento de, pelo menos, 2 cm de todas as partes metálicas;
Em regiões de atmosfera agressiva, como na orla marinha, é recomendável a
aplicação de cola para concreto no contato entre a estrutura e a argamassa
da capa protetora;
Em tirantes definitivos, é recomendável a utilização de um tubo adicional de
PVC, incorporado à estrutura, envolvendo os primeiros 40 cm do trecho livre.
Este tubo deve ser injetado internamente com calda de cimento, como forma
de proteção da armadura.

De acordo com a NBR 5629/1996, Execução de tirantes ancorados no terreno, é
de responsabilidade do proprietário obter autorização para a perfuração em terreno de
terceiros, bem como localizar interferências (tubulações, galerias, estacas, etc.), definindo a
distância mínima de perfuração dos obstáculos.
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Segundo o artigo “Tirantes liberados” (ALVES A, 2006), publicado na revista
Construção Mercado, na cidade de São Paulo muitos vizinhos de obras sentiram-se
prejudicados pelo uso de seus subsolos com a introdução de tirantes, e algumas obras
chegaram a ser embargadas e multadas pela Prefeitura de São Paulo em 2005 e início de
2006. Para os projetistas e executores, os tirantes são elementos provisórios que permitem
que a parede de contenção possa ficar estável durante a sua execução, protegendo a
vizinhança.
Instalada esta polêmica, no primeiro semestre de 2006 duas mudanças
importantes foram realizadas para a execução de tirantes provisórios. A primeira foi a
revisão da norma NBR 5626 da ABNT, em março de 2006, onde é retirada a obrigatoriedade
de obter autorização para a perfuração em terrenos de terceiros. A segunda mudança foi a
nova resolução do Ceuso (Comissão de Edificações e Uso do Solo) da Secretaria de
Habitação de São Paulo, no mês de abril de 2006. Esta resolução (101/2006) passou a
considerar que “os tirantes são elementos estruturais auxiliares, provisórios, independentes
da estrutura final da obra, descartáveis e, portanto, não integram nem as fundações nem a
estrutura da edificação (...) e que sua função primordial é a de manter a estabilidade dos
vizinhos, pois impede o desconfinamento do terreno (deformações horizontais)”. Portanto
não cabe mais autuações ou embargos de obras com base nos termos do Código de Obras
e Edificações.
Vale ressaltar que a construtora e/ou incorporadora ainda é responsável pelo
levantamento de interferências nos terrenos vizinhos e pelo ressarcimento de possíveis
danos provocados aos imóveis no entorno, conforme os artigos previstos no Código Civil
Brasileiro.

2.3

Utilização dos Escoramentos
Um estudo caso a caso deve ser realizado para verificar a melhor solução de

escoramento a ser adotado. Para o caso de contenções em subsolos, onde posteriormente
serão executadas lajes intermediárias, é usual dimensioná-las e executá-las para suportar e
absorver parte do empuxo de terra, travando-se posteriormente as paredes das contenções
com as lajes, sem a necessidade de escoramentos externos. Porém, durante a execução e
cura destas lajes, usualmente adotam-se escoramentos provisórios, que podem ser
utilizados isoladamente ou associados, conforme exemplos abaixo:
a. Execução das escavações em uma fase, até o nível do último subsolo,
com a utilização de tirantes;
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b. Execução parcial das escavações dos subsolos, deixando um talude com
berma, a ser retirado em uma segunda etapa de escavação, posterior à
execução das lajes dos subsolos, após o travamento das contenções;
c. Execução de estroncas ou escoramentos provisórios em madeira ou em
perfis metálicos
d. Execução de uma contenção cuja seção esteja dimensionada para
suportar o empuxo de terra sem qualquer tipo de travamento.

A seguir será feita uma descrição simplificada das quatro soluções:
Solução a:
Esta é a solução que resultará em um canteiro de obras mais “limpo”, visto que
toda a terra poderá ser retirada em uma única fase, ficando o interior da escavação livre de
interferências para a execução das fases seguintes, como as fundações, por exemplo.
À medida que a escavação prossegue, são instalados os tirantes, cujos
comprimentos e capacidades são calculados de acordo com a cunha de escorregamento do
solo e a sua profundidade de instalação. A força de protensão dos tirantes cria um vínculo
contenção/solo que auxilia na estabilidade da contenção e diminui os esforços nela
atuantes. Geralmente estes tirantes são executados para serem provisórios, pois muitas
vezes são instalados no alinhamento do terreno, invadindo o terreno vizinho, e, assim que
as contenções são travadas pelas lajes intermediárias, são “soltos”, não trabalhando mais.

29

Figura 2.6 – Escoramento provisório por tirantes – Solução “a”

Esta solução apresenta um custo mais elevado, visto que a execução dos
tirantes requer serviços especializados; porém, sua vantagem é deixar a área escavada livre
para a execução dos serviços internos.

Solução b:
Esta solução é utilizada para eliminação total ou parcial dos tirantes provisórios.
Neste modelo, o escoramento da contenção é feito através de taludes e bermas,
dimensionados de forma a equilibrar o empuxo gerado pelo terreno. Em uma segunda etapa
executa-se a laje de travamento da contenção (em geral o piso do pavimento térreo ou
subsolos) e, após a sua cura, retira-se este talude inferior.
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Figura 2.7 - Escoramento provisório por taludes – Solução “b” (Substituição de 01
linha de tirantes pelo talude)
Esta solução inicialmente mostra-se mais econômica pela redução ou não
utilização de tirantes, porém as dificuldades executivas geradas em outras etapas da obra
podem torná-la inviável. As desvantagens desta solução são:
Execução da segunda etapa de escavação em uma área confinada sob a laje.
Geralmente esta escavação, além de mais lenta é também mais onerosa,
devido às dificuldades de acesso e manejo em uma área com pé direito
reduzido. Para minimizar o volume de bota-fora desta terra confinada podese proceder a escavação da primeira fase até uma cota mais baixa que a
cota final e, posteriormente, aterrar esta área com a terra proveniente dos
taludes, até atingir-se a cota final do terreno.
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FASE 1

FASE 2

Fase 1 – Escavação até um nível inferior ao final.
Fase 2 – “Tombamento” do volume de terra do talude para a área interna
(sem bota-fora de terra)

Figura 2.8 - Esquema de escoramento provisório por taludes.

Os taludes provisórios ocupam uma grande área de projeção do terreno,
dificultando ou inviabilizando a execução de fundações próximas às
contenções. Com isso gera-se muitas vezes um conflito executivo, pois não
executar as fundações próximas às contenções pode significar deixar sem
apoio a laje que posteriormente irá travar a contenção.
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Foto 2.4 - Escavação dos taludes e bermas a serem deixadas como travamento da
contenção

Solução c:
Nesta solução a contenção é escorada em um ou mais pontos com estroncas
horizontais ou escoramentos inclinados, compostos por perfis metálicos ou madeira. Porém,
com a adoção deste tipo de escoramento deve-se planejar cuidadosamente a escavação
interna às contenções, visto que os escoramentos podem obstruir a passagem dos
equipamentos de escavação.
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(1)

(2)

(3)

(1) estroncamento horizontal
(2) escoramento inclinado
(3) escoramento horizontal no canto de uma contenção

Figura 2.9 - Escoramento provisório por estroncas – Solução “c”

Solução d:
Nesta solução deverá ser executada uma contenção mais pesada, capaz de
sozinha resistir às cargas nela aplicadas sem se romper e sem apresentar deformações
excessivas. Muitas vezes esta solução torna-se onerosa por necessitar de estruturas mais
robustas e fichas mais profundas.

FICHA

Figura 2.10 – Contenção sem escoramento – Solução “d”
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A definição da utilização ou não de escoramento, bem como do tipo de
escoramento a ser adotado, dependerá das condições apresentadas em cada obra.
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3
3.1

CORTINAS ATIRANTADAS
Introdução
“Cortinas são contenções ancoradas ou apoiadas em outras estruturas,

caracterizadas pela pequena deslocabilidade” (RANZINI, 1998, p.497), podendo ser
empregadas tanto para contenções de cortes quanto de aterros.
As cortinas atirantadas são executadas utilizando-se ancoragens ou tirantes
embutidos no próprio maciço a ser arrimado. Esses tirantes funcionam à tração e se
posicionam perpendicularmente ou com pequena inclinação em relação à cortina, com um
comprimento que lhes confira capacidade para resistirem aos empuxos do maciço.

Figura 3.1 - Esquema geral - cortina atirantada

3.2

Metodologia Executiva
A metodologia executiva da contenção em cortina atirantada obedece ao

seguinte roteiro, sendo normalmente executada a partir do seu topo e placa a placa:
Escavação do terreno internamente à contenção, limitada à primeira faixa ou
placa de cortina;
Perfuração e inserção dos tirantes;
Execução da parede de concreto (paramento);
Protensão dos tirantes;
Repete-se o processo para as camadas seguintes.
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Figura 3.2– Seqüência executiva de cortina atirantada (Geo Rio, 2000)

3.3

Escavação do terreno
As escavações internas ao terreno podem ser executadas mecanicamente e/ou

manualmente. A escavação é executada por partes, ou seja, escava-se inicialmente do topo

37
até aproximadamente a meia distância entre a primeira e a segunda linha de tirantes. Para
manter a estabilidade do talude durante a fase de execução, este é escavado em nichos
(cachimbos), aumentando a segurança contra possíveis deslizamentos de terra.

Figura 3.3 - Escavação em nichos (cachimbos) (Geo Rio, 2000)

Cachimbos
laterais

Foto 3.1 - Escavação em nichos (cachimbos)

É importante ressaltar que a escavação de uma placa só pode ser iniciada após
a protensão da placa superior.
Após a execução da escavação, procede-se a instalação dos tirantes, conforme
descrito no capítulo 02, sendo que sua protensão é realizada após a concretagem do
paramento.
3.4

Execução do paramento
Após a escavação, iniciam-se as instalações das armações, fôrmas e

escoramentos. As fôrmas e escoramentos devem ser dimensionados para o empuxo gerado
pelo concreto fresco durante a concretagem.
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Foto 3.2 - Montagem de armação e fôrma

Foto 3.3 - Paramento concretado e desenformado
Após a concretagem e desenforma do paramento, procede-se a protensão dos
tirantes e, posteriormente, pode ser iniciada a execução de uma placa adjacente.
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Foto 3.4 – Placas a serem executadas

3.5

Detalhes Construtivos

Figura 3.4 - Detalhe da emenda da armação nas juntas de concretagem

3.6

Vantagens e Desvantagens
Este sistema de contenção apresenta algumas vantagens e desvantagens que

podem variar de acordo com cada projeto:
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Vantagens:
Facilidade em adaptar-se à geometria do projeto, possibilitando até a
execução de poços circulares;
Permitem que a área interna à contenção esteja desimpedida para os
trabalhos posteriores, eliminando escavações confinadas;
Possibilidade da cortina fazer parte da estrutura permanente, o que muitas
vezes reduz o custo com fundações;
Ausência de vibrações, o que reduz as interferências com a vizinhança e
possibilita a sua aplicação próxima a construções existentes;
Permite a execução invertida, ou seja, executar a contenção de baixo para
cima.

Desvantagens:
Grande morosidade na execução – execução de uma placa por vez (tempo de
espera para a protensão do tirante);
No caso da existência do nível de lençol freático elevado, só podem ser
implantadas com o auxílio de um sistema de rebaixamento do lençol;
As escavações manuais próximas ao alinhamento do terreno são, geralmente,
mais onerosas e demoradas;
Quando instalados no alinhamento do terreno, necessitam da autorização do
proprietário do terreno adjacente para a instalação dos tirantes.
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4
4.1

CONTENÇÃO EM PAREDE DIAFRAGMA
Introdução
O processo da parede diafragma foi idealizado por C. Verder e Marconi, por volta

de 1938 em Milão, utilizando fluídos estabilizantes, que já eram conhecidos desde 1920
pelos técnicos de perfuração para exploração de petróleo.
De maneira simplificada, a parede diafragma consiste em um muro vertical
enterrado, de profundidades e espessuras variadas, constituídas de painéis ou lamelas
adjacentes construídas de forma sucessiva ou alternada, aptas a absorverem cargas axiais,
empuxos horizontais e momentos fletores, podendo alcançar e superar profundidades até de
50 metros.

Espessura
da lamela

Largura das
lamelas

Planta: lamelas sucessivas

FICHA

Corte: altura do painel

Figura 4.1 - Esquema geral de uma parede diafragma

A continuidade destes painéis é obtida com a utilização de um tubo ou chapa
junta, colocado após a escavação do trecho correspondente a uma lamela e retirado logo
após o início do endurecimento do concreto da respectiva lamela. Deve-se atentar que tal
continuidade é apenas relativa, podendo ocorrer nas emendas infiltração de água ou até
mesmo ruptura (caso de empuxos acentuados e inexistência ou insuficiência de tirantes).
A parede poderá ter função estática ou de interceptação hidráulica, podendo ser
constituída de concreto simples ou armado, pré-moldada, moldada in loco ou plástico.
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Utilizada inicialmente na construção de cut-off de barragens para interceptação
de fluxos de infiltração, passou a ser aplicada na solução de grande número de problemas
quais sejam:
Parede de contenção para escavações na construção de subsolos, inclusive
nas proximidades de edifícios existentes;
Na construção de galerias de metrô e passagens subterrâneas;
Em forma poligonal para execução de reservatórios subterrâneos e shafts;
Fundações profundas (estaca barrete);
Estruturas de contenção para prevenção de deslizamentos;
Paredes para isolar terrenos contaminados;
Proteção de fundações de pilares de pontes;
Para estruturas portuárias (cais);
Execução de garagens subterrâneas;
Canalização de rios e córregos.

A difusão crescente deste sistema no setor da construção civil pesada e de
edifícios se deve principalmente às vantagens que proporciona:
Facilidade em adaptar-se à geometria do projeto;
Quase total ausência de vibração;
Não causar, em geral, descompressões significativas ou modificações no
terreno, minimizando assim danos às estruturas existentes;
Alcançar profundidades abaixo do nível da água;
A possibilidade dos vários painéis fazerem parte da estrutura permanente;
Servir como contenção de escavações profundas.
A parede diafragma pode ser moldada in loco, pré-moldada ou de coulis
(diafragma plástico). Neste trabalho serão enfocadas as paredes diafragmas moldadas in
loco, por serem as mais difundidas e utilizadas no mercado brasileiro.
4.2

Metodologia Executiva
A metodologia executiva da parede diafragma moldada no local obedece ao

seguinte roteiro, sendo executada antes da escavação do terreno:
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Execução de muretas guia ao longo do perímetro e nas duas faces da
parede;
Escavação da parede até a profundidade de projeto, substituindo-se
simultaneamente o material escavado por lama bentonítica;
Execução da desarenação da lama ou troca da lama bentonítica, se
necessário;
Colocação da chapa junta;
Colocação da chapa de revestimento (face interna da parede);
Instalação da armadura em gaiolas;
Colocação do tubo tremonha com funil;
Concretagem contínua até cerca de 50 cm acima da cota de arrasamento;
Retirada lenta das chapas juntas e chapa de revestimento após o início de
pega do concreto.

Figura 4.2 – Seqüência executiva da execução de parede diafragma (Fundesp/2005)
Após a execução de todo o perímetro da parede diafragma, ou pelo menos
grande parte dela, inicia-se a escavação de terra da área útil da obra, descobrindo-se a
parede. Dependendo da altura a ser escavada, a estabilidade da parede deve ser garantida
com a utilização de tirantes ou a permanência de taludes no próprio terreno.
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4.3
4.3.1

Componentes da Parede Diafragma
Painel ou Lamela
A parede diafragma é executada em painéis ou lamelas com espessuras que

variam de 30 a 120 cm. A largura é definida em projeto, sendo 2,50 m a largura mínima,
limitada pela dimensão da ferramenta de corte da escavadeira tipo clamshell. O mercado
brasileiro dispõe de equipamentos com largura de 2,50 e 3,20 m.
Construtivamente os painéis podem ser:
Primários: são os painéis iniciais, executados utilizando-se duas juntas
colocadas uma em cada extremidade;
Secundários: são painéis executados ao lado de um painel já existente, sendo
utilizada uma junta na extremidade oposta ao painel existente;
Fecho: são painéis executados entre dois painéis existentes, onde não se
utilizam juntas.
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Figura 4.3 - Tipos de painéis (Franki/2005)

A escolha da largura de um painel depende de vários fatores:
Disponibilidade de equipamentos no mercado, sendo que no Brasil as
empresas dispõem de clamshell com 2,50 e 3,20 m;
Tipo de solo: os painéis menores são mais estáveis, demandam menos tempo
para escavar e concretar, e por isso são recomendados para solos de baixa
resistência;
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É sempre desejável ter uma parede diafragma com o menor número de juntas
possível, principalmente em áreas com nível de lençol freático elevado;
portanto, quanto maior a largura do painel menor será o número de juntas;
Em paredes diafragma atirantadas, quanto maior a largura do painel, menor
será o número de tirantes;
O tamanho e peso das armaduras em gaiolas podem limitar a largura dos
painéis;
Não é recomendada a permanência de painéis abertos de um dia para o
outro; portanto os painéis devem ser dimensionados para serem escavados
e concretados no mesmo dia.
Usualmente, em terrenos que não são muito ruins, utilizam-se painéis com
largura de 5,0 m, com duas gaiolas de armação e dois tubos tremonhas para a
concretagem, reduzindo-se praticamente pela metade a quantidade de juntas.

4.3.2

Chapa ou Tubo Junta
As juntas entre os painéis são “juntas secas” do tipo “macho / fêmea”,

geralmente obtidas através de tubo junta ou chapa junta que é colocada na extremidade do
painel antes da concretagem e retirada tão logo se inicie a pega do concreto.

Foto 4.1 - Detalhe do chapa junta (Solonet/2005)
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Foto 4.2 – Instalação de chapas juntas

4.3.3

Mureta Guia
As muretas guias, sempre presentes nas obras de paredes diafragma, são vigas

executadas em concreto armado ao longo de todo o perímetro da obra de contenção e tem
como objetivos:
Definir o caminhamento da parede, servindo de guia para a ferramenta de
escavação clamshell;
Impedir o desmoronamento do terreno próximo à superfície, devido à grande
e permanente variação do nível de lama provocada pela entrada e saída do
clamshell na escavação;
Garantir uma altura de lama compatível com o nível do lençol freático, sendo
ideal que tenha altura 1,50 a 2,00 m acima do nível do lençol freático.
Sendo referência de toda a obra enterrada, sua locação deve ser precisa e seu
topo rigorosamente nivelado, ainda que por trechos. A escavação da vala para execução da
mureta deve ser cuidadosa, evitando-se reaterros. Caso o terreno seja instável, a mureta
guia deve ser executada com uma aba inferior, sendo o reaterro executado com solo
cimento na proporção de 50 kg de cimento para 1,00 m³ de areia.
A distância entre as paredes guias deve ser a espessura teórica da parede
diafragma, acrescida de 5 cm para facilitar a passagem da ferramenta de escavação.
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Figura 4.4 – Mureta guia (Franki/2005)

Foto 4.3 - Execução de mureta guia - escavação, fôrma e mureta pronta (apud Morais,
2004)
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4.3.4

Lama Bentonítica
A lama bentonítica é constituída fundamentalmente de água e bentonita. A

bentonita é um argilomineral da família das montmorilonitas, com rede expansiva e origem
em cinzas vulcânicas, que possui quatro características muito importantes:
Estabilidade, que se traduz pela não decantação das partículas de bentonita,
mesmo por um longo período de tempo sem agitação;
Forma rapidamente sobre uma superfície porosa (solos, papel filtro, etc) uma
película impermeável, conhecida também como cake;
Viscosidade, mantendo em suspensão partículas do solo desagregadas
durante a escavação, reduzindo a decantação e formação de depósitos no
fundo;
Tixotropia, que consiste na capacidade reversível de tornar-se líquida quanto
agitada ou bombeada, e de geleificar quando em repouso.
As principais funções da lama durante a escavação são:
Suportar as faces da escavação, exercendo uma pressão hidrostática sobre
as mesmas;
Formação de um selo para impedir a perda da lama no solo;
Deixar em suspensão partículas sólidas do solo escavado, evitando que elas
se depositem no fundo da escavação.

Segundo a NBR 6122, a bentonita a ser utilizada para o preparo da lama
tixotrópica deve atender as seguintes especificações:
Resíduos em peneira n° 200

≤1%

Teor de umidade

≤15%

Limite de Liquidez

≥440%

Viscosidade Marsh 1500/1000 da suspensão a 6%

≥40 seg

em água destilada
Água separada por pressofiltração de 450 cm³ da

≤18 cm³

suspensão a 6% nos primeiros 30 min à pressão de
0,7 Mpa
Espessura do cake (filtroprensa)

≤2 mm
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pH da água filtrada (indicador de contaminação pelo

7a9

cimento)

Fixa também os limites para as características da lama bentonítica a ser usada
nas escavações:
Teor de areia

≤3%

pH (indicador de contaminação pelo cimento)
Densidade
Viscosidade
4.3.4.1.1.1 Cake

7 a 11
1,025 a 1,10 g/cm³
30 a 90 seg
1,0 a 2,0 mm

O cake deve ser fino, impermeável e resistente. No ensaio por filtragem, uma
lama preparada nas concentrações usuais de 4 a 8%, com bentonita de boa qualidade,
deverá ter um cake com espessura inferior a 2 mm e um volume de água filtrada inferior a
18 cm³. Cakes porosos permitem a fuga da lama para o solo, desestabilizando a escavação;
por outro lado, se forem espessos e pouco resistentes, são facilmente removíveis.
A coluna de lama exerce sobre as paredes do furo uma pressão hidrostática que
impede o desmoronamento, tornando possível a execução de perfurações sem aplicação de
revestimento.
Essa pressão hidrostática da lama deve ser maior que o empuxo ativo exercido
pelas paredes da escavação. Em toda a profundidade “h” da escavação, é necessário que
as tensões normais horizontais, exercidas pela lama, sejam maiores que as tensões normais
horizontais, exercidas pelo solo (peso próprio do solo + sobrecarga + água), conforme figura
a seguir:
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Figura 4.5 – Tensão na escavação (Anson/2005)

Portanto, conclui-se que, para melhorar a condição de estabilidade da
escavação, pode-se atuar nas duas parcelas de tensões horizontais (aumentando a tensão
resistente e/ou diminuindo a tensão atuante).
Pode-se aumentar a tensão resistente (lama):
aumentando a altura da coluna de lama, elevando-se o topo da mureta guia
em relação ao nível do terreno;
aumentando a densidade da lama, observando o limite ideal de 1,10 g/cm³,
visto que elevadas densidades dificultam o seu deslocamento pelo concreto.
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Pode-se diminuir a tensão atuante (solo)
rebaixando o nível do lençol freático;
evitando sobrecargas sobre o terreno próximo às escavações.
No trecho próximo ao nível do terreno a ação estabilizadora da lama não é muito
eficaz, devido à grande e constante variação do seu nível, bem como devido ao peso dos
equipamentos de escavação; por isto deve-se usar a mureta guia como estrutura de
sustentação do solo.
A pressão exercida pela lama é sempre maior do que a pressão exercida pela
água em qualquer profundidade da escavação; portanto a lama penetra nos vazios do solo,
e na medida em que a resistência à essa penetração aumenta, a lama vai ficando em
repouso e vai adquirindo rigidez suficiente para a formação de uma película que colmata as
partículas do solo (cake) dando-lhes assim um aumento de resistência ao cisalhamento.
Esta penetração não é necessariamente uniforme, dependendo do tipo de solo,
do índice de vazios, da viscosidade da lama e da diferença de pressão entre a lama e a
água do solo. Este selo que se forma dentro do solo evita também a perda de lama através
do solo.
Logo após a formação do cake, este é coberto por uma fina camada de
partículas de bentonita na superfície da escavação, chamado filme protetor, oferecendo,
neste estágio, quase que completa resistência a futuras penetrações da lama no solo.

- contato da lama com o solo

- a lama vai penetrando no solo
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- a lama atinge a penetração máxima e

- a lama em repouso adquiriu rigidez

vai entrando em repouso

- forma-se o filme protetor
- distribui melhor a pressão da lama no solo

Figura 4.6 – Contato solo/lama bentonítica (Franki/2005)

A presença de areia e cimento no meio da lama prejudica a formação do cake,
tornando-o espesso, permeável e pouco resistente.
A lama bentonítica é preparada numa instalação especial denominada Central
de Lama, através de um misturador de alta turbulência. Esta central é dotada de um
laboratório onde são feitos ensaios para o controle da qualidade da lama. Como a bentonita
apresenta um inchamento muito acentuado quando na presença de água, antes da sua
utilização é necessário um período de pelo menos 12 horas para que seja atingido o total
inchamento da bentonita, período este denominado de maturação. Durante a maturação a
lama deve ser mantida em agitação.
A lama é conduzida até o local da escavação usando-se tubulações metálicas
com engate rápido ou mangueiras de plásticos rígidos.
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Foto 4.4 – Central de lama (Solonet/2005)

Na fase de concretagem a lama deve possuir um teor máximo de areia da ordem
de 3% em volume, tendo em vista que um teor de areia elevado pode acarretar o perigo de
misturarem-se as partículas de areia contidas na lama com o concreto. Terminada a fase de
escavação, a lama que se encontra dentro da vala escavada apresenta grande quantidade
de sólidos (grãos de areia) em suspensão (25 a 30 %), por esta razão deve ser procedida a
troca desta lama.

A troca da lama pode ser realizada de duas maneiras:
Com substituição: à medida que a lama utilizada na escavação vai sendo
retirada pela parte inferior, com a utilização de bombas, a lama nova vai
sendo introduzida na cava pela parte superior.
Com circulação: a lama utilizada vai sendo retirada pela parte inferior e
bombeada para os desarenadores onde, por processos mecânicos, a areia
que se encontra em suspensão é retirada da lama. Esta lama desarenada
retorna para a cava, sendo o processo denominado de desarenação.
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Foto 4.5 - Desarenador (Solonet/2005)
Concluída a operação de troca da lama, efetua-se a limpeza do fundo da
escavação para se ter certeza de que não houve deposição de partículas de areia no fundo
da escavação. Esta limpeza é feita com o próprio equipamento de escavação, o clamshell.
Ressalte-se que a destinação final da lama bentonítica não reaproveitada deve
ser efetuada em bota-foras autorizados pelas Prefeituras locais, o que torna esta solução
mais onerosa. Por estas razões ambientais, a lama bentonítica começa a ser
gradativamente substituída por lama polimérica, com emprego relativamente comum na
indústria petrolífera, em trabalhos de tunelação e mesmo em trabalhos de estacas
escavadas executados pela maioria das boas empresas.

O polímero utilizado como base para o preparo da lama é biodegradável,
apresenta alto peso molecular e cadeias longas, impermeabilizando a superfície do solo
mesmo sem a formação do cake. Quando em contato com a água, ocorre o seu inchamento
e o aumento da viscosidade da água, resultando em uma aparência viscosa e fosca, com
massa específica inferior à massa específica da lama bentonítica. Durante a utilização,
deve-se sistematicamente controlar o pH e a viscosidade da lama polimérica, corrigindo
sempre que esta atingir patamares inferiores a 45 segundos (funil de Marsh), garantindo a
integridade da escavação. Vale ainda observar que a reutilização da lama polimérica é muito
maior do que no caso da lama bentônica, não havendo ainda necessidade da central de
lama.
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4.3.5

Armação em Gaiola
A armadura é constituída por barras longitudinais e estribos, em forma de

gaiolas. A gaiola da armadura é içada e mergulha na escavação cheia de lama bentonítica
com auxílio de um guindaste auxiliar. Em função das operações de manobra e içamento, é
indispensável que a gaiola da armadura tenha ferros de enrijecimento para garantir a sua
rigidez, bem como alças de içamento e posicionamento da mesma após o mergulho na vala
preenchida com lama.
O detalhamento do projeto das gaiolas das armaduras deve levar em conta que
a concretagem será submersa, por isto os ferro longitudinais devem ter espaçamento
mínimo de 7 cm (sendo desejável 10 cm), e um recobrimento mínimo de 4 cm para se
garantir um perfeito envolvimento pelo concreto, bem como no trecho central da gaiola deve
ser previsto um espaço de 30 a 60 cm para a descida do tubo de concretagem.
O recobrimento das barras longitudinais deve ser assegurado por meio de
roletes espaçadores de plástico, colocados aproximadamente 1 rolete a cada 3 metros
quadrados, em ambas as faces das gaiolas.

Foto 4.6 - Detalhe do rolete plástico (Jeruelplast,2005)

Foto 4.7 - Detalhe do rolete plástico instalado na armação
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A aderência entre concreto e aço não é afetada pela lama bentonítica, uma vez
que a tensão de raspagem, criada pelo movimento do concreto, é maior que a adesão entre
lama bentonítica e aço.

Foto 4.8 - Detalhe da gaiola de armação (Solonet/2005)

Foto 4.9 – Instalação da gaiola de armação

4.4

Escavação
Antes do início das escavações é necessária a execução de testes na lama para

verificar se esta está em condições de ser utilizada, tendo em vista o tipo de solo a ser
atingido durante as escavações. Normalmente estes testes consistem no controle da
densidade, viscosidade e pH da lama.
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A escavação é executada pela penetração da ferramenta de escavação, o
clamshell, que corta o solo como um todo e o transporta para fora do furo. A velocidade de
subida e descida do clamshell deve ser controlada para que haja tempo para formação do
cake.
A medida em que o solo vai sendo retirado é introduzida simultaneamente a
lama bentonítica. Para manter-se a estabilidade das paredes, é fundamental que o nível de
lama seja mantido o mais alto possível.

Foto 4.10 – Escavação da parede diafragma
Se ocorrer uma perda acentuada da lama no solo, tal que não permita manter o
nível estável da lama, a escavação deverá ser interrompida para uma análise do motivo que
está provocando a anormalidade constatada.
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A escavação deve ser executada até a profundidade prevista no projeto, de
forma a garantir-se a ficha projetada e o atingimento da camada de terreno solicitada pelo
projetista.
Três pontos são extremamente importantes na escavação de paredes diafragma:
Verticalidade: depende do estado dos equipamentos, das condições de
suporte do platô de trabalho, do prumo das muretas guias e dos cuidados
tomados nos primeiros metros de escavação. O desaprumo tolerado varia de
1:80 à 1:100, sendo que a norma brasileira (NBR 6122/96) fixa este limite em
1%. Matacões, camadas duras inclinadas e obstáculos enterrados podem
causar desaprumos cuja correção, quando possível, exige o emprego de
trépanos pesados;
Alinhamento: o desalinhamento das escavações é causado principalmente
pela tendência que o clamshell tem de girar em torno do seu eixo de
sustentação. Guias especiais e cuidados na escavação minimizam essa
situação, cujo desalinhamento das muretas guia é, em geral, o grande
causador desta situação;
Overbreak: é a presença de protuberâncias na parede diafragma acabada e
depende muito das características das camadas de solo atravessadas, das
folgas das ferramentas e principalmente da qualidade da lama bentonítica
(apud MARTINS, 2000).

4.5

Concretagem
O processo de concretagem utilizado na execução das paredes diafragmas é o

submerso, ou seja, aquele executado de baixo para cima, de uma maneira contínua e
uniforme.
O processo consiste em mergulhar um tubo de concretagem (tubo tremonha)
constituído por elementos emendados por rosca até o fundo da escavação. O concreto é
lançado através de um funil colocado na extremidade superior do tubo tremonha. À medida
que o concreto vai sendo lançado na tremonha e penetra na escavação pela parte inferior, a
lama bentonítica, menos densa, vai sendo expulsa e é recolhida por intermédio de bombas
que a conduzem aos tanques de acumulação na central de lama.
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O tubo tremonha vai sendo retirado à medida que o concreto vai subindo dentro
da escavação, tendo-se o cuidado de deixar a extremidade sempre mergulhada no concreto
com um comprimento de no mínimo 2,0 m.
O concreto deve ter alta trabalhabilidade e fluidez para que, ao sair do tubo
tremonha, flua como um fluido viscoso para cima e para os lados, deslocando a lama
bentonítica e, por uma ação de raspagem, removendo-a da superfície da escavação e da
ferragem, criando um íntimo contato entre o concreto e o solo. À medida que o concreto se
afasta do tubo de concretagem, perde sua capacidade de deslocar a lama bentonítica,
sendo esta distância máxima de aproximadamente 2,0 m. Portanto, painéis com
comprimentos grandes e painéis de canto devem ser concretados com dois tubos tremonha.

Foto 4.11 - Detalhe do tubo tremonha (Solonet/2005)

Lamela de
5,0 m – 2
tubos
tremonha

Foto 4.12 – Concretagem da parede diafragma
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O concreto utilizado na parede diafragma tem como característica principal a alta
plasticidade, com slump entre 18 e 22 cm, consumo de cimento mínimo de 400 kg/m³ e os
agregados utilizados são areia e brita 1.
Conforme citado por Saes (1998, p.356), as concretagens demoradas, ou
interrupções prolongadas no fornecimento do concreto (superiores a 20 minutos),
possibilitam a decantação de silte e areia fina existentes na lama sobre a superfície do
concreto já lançado. Estas partículas em contato com a lama bentonítica contaminam o
cimento e formam uma “borra”, que será deslocada para as juntas pelo concreto fresco,
podendo acarretar em danos à continuidade do fuste concretado da parede.
Durante a concretagem é necessário verificar a cota do concreto ao longo do
painel, pois variações acentuadas entre o centro e as extremidades indicam concretos
pouco fluidos ou concretagem difícil por algum outro motivo (gaiolas muito densas,
insuficiência de tubos tremonha, etc). Essa verificação é feita através do lançamento de um
peso fixo em uma corrente graduada, esse peso faz com que a corrente fique aprumada,
possibilitando a medição da distância entre o topo do concreto e o nível do terreno.

Corda graduada com
peso na ponta

Foto 4.13 – Medição da altura do concreto

A concretagem deve ser levada até uma cota superior à cota do topo da parede,
da ordem de 30 a 50 cm, porque o concreto que se encontra em contato com a bentonita
apresenta

uma

baixa

resistência

à

compressão;

portanto

deverá

ser

removido
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posteriormente durante o preparo do topo da parede, para posterior execução da viga de
coroamento.
A lama que fica em contato direto com o concreto é contaminada pelo hidróxido
de cálcio, o que provoca um aumento da viscosidade, da resistência do gel e do pH,
chegando em alguns casos a provocar a floculação da lama. O tratamento da lama para
reaproveitamento, neste caso, utiliza aditivos especiais que exigem para sua aplicação a
complementação de outros aditivos, na sua maioria importados. Na prática, como o volume
de lama contaminado pelo concreto é pequeno, este volume é desprezado e jogado fora.

Foto 4.14 – Lama bentonítica desprezada no final da concretagem

Antes da colocação das gaiolas, são instaladas as chapas de revestimento
(chapa espelho). Tratam-se de chapas metálicas com comprimentos de até 6,0 m que são
colocadas na face interna da parede diafragma, como forma de obter-se uma superfície
mais lisa da parede após a escavação dos subsolos. Porém, devido à limitação da sua
altura, dependendo da profundidade da escavação, apenas parte da parede receberá este
acabamento, ficando as áreas mais profundas com um acabamento mais rústico.

63

Foto 4.15 – Colocação da chapa espelho e chapa já instalada (Solonet/2005)

Após a execução de uma quantidade considerável de parede, iniciam-se as
escavações internas ao perímetro da obra. Como toda contenção, dependendo das
características do terreno e da obra, a parede deverá ser escorada durante as escavações,
visto que a partir de certa altura esta poderá perder a estabilidade.
Os tirantes e os taludes internos são os sistemas mais utilizados para manter a
estabilidade da parede, provisória ou definitivamente. Em muitos casos as estruturas
subseqüentes, tais como vigas e lajes intermediárias, servirão como travamento definitivo.

4.6

Detalhes Construtivos
4.6.1. Ligação da Parede Diafragma com a Superestrutura
Uma das grandes vantagens da parede diafragma é posteriormente incorporar-

se à estrutura final da obra, servindo como apoio para as lajes e vigas, bem como sendo
travada por elas. Essa incorporação das paredes com as lajes e vigas da estrutura pode ser
executada de duas maneiras:
a. Executa-se um corte na parede diafragma, até expor a armadura existente.
Instala-se a armadura das vigas, amarradas ou eventualmente soldadas nas barras
existentes, e concreta-se a estrutura.
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Figura 4.7 - Ligação parede diafragma/estrutura - corte da parede (Franki/2005)

b. Instalam-se chumbadores na parede diafragma fixos com adesivos estruturais.

Figura 4.8 - Ligação parede diafragma/estrutura - chumbadores (Franki/2005)

4.6.2. Detalhes da armação e introdução do tubo tremonha
Durante o detalhamento da armadura, deve-se prever o espaço suficiente para a
passagem do tubo tremonha, tanto para a execução de painéis simples (instalação de 01
tubo) quanto de painéis duplos (instalação de 02 tubos).
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Tubo tremonha

Figura 4.9 - Posicionamento dos tubos tremonha (Anson/2005)

4.6.3. Acabamento interno das paredes
As paredes diafragma, após serem descobertas, apresentam uma superfície
muito rugosa e nem sempre aceitável como acabamento final. Em paredes executadas
abaixo do nível do lençol freático, em geral, surgem pontos de infiltração de água, sejam
através dos furos dos tirantes ou nas juntas entre painéis. Uma das soluções é o tratamento
pontual de todos estes pontos de infiltração de água e posterior acabamento interno das
paredes, que pode consistir em limpeza da superfície e aplicação de massa ou pintura
direta.
Uma solução comumente utilizada é a execução de uma parede interna, paralela
à parede diafragma. Deixa-se então a parede sem tratamento contra as infiltrações, cria-se
uma canaleta de captação de água no piso e executa-se um revestimento interno que pode
ser em alvenaria, telha trapezoidal, lâminas de PVC, placas de concreto celular, chapa
cimentícia, etc. Esse revestimento deve ter um pequeno espaçamento com a parede
diafragma de forma a permitir que eventuais infiltrações de água possam escorrer até a
canaleta inferior. É importante deixar também janelas de visita entre o acabamento e a
parede diafragma para possibilitar a limpeza e vistoria da canaleta de drenagem.
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FECHAMENTO
PAREDE DIAFRAGMA

INTERNO

VIGA

E
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(TRAVAMENTO)
FURO NA LAJE PARA
DRENAGEM

CANALETA DE DRENAGEM

Figura 4.10 - Detalhe da parede dupla com canaleta de captação da água

Foto 4.16 - Detalhe do vazio entre a chapa e a parede diafragma - vão para drenagem
de água (Solonet/2005)
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Foto 4.17 - Parede em alvenaria, difícil acesso para manutenção da canaleta de
drenagem (Solonet/2005)

Foto 4.18 - Parede em telha de aço galvanizado (Solonet/2005)
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4.7

Vantagens e Desvantagens
As vantagens e as desvantagens de um sistema construtivo dependem do

desempenho esperado e do tipo de obra a ser estudada. Em geral, os pontos positivos na
aplicação da Parede Diafragma, conforme citado anteriormente, são:
Facilidade em adaptar-se à geometria do projeto, possibilitando até a
execução de poços poligonais;
Quase total ausência de vibração, o que reduz as interferências com a
vizinhança e possibilita a sua aplicação próxima a construções existentes;
Não causar sensíveis descompressões ou modificações no terreno,
minimizando assim danos às estruturas existentes;
Alcançar profundidades abaixo do nível da água, sem a necessidade de
rebaixamento do lençol freático. Em situações onde o perímetro da
contenção cerca totalmente uma determinada área, é usual que a ficha atinja
uma camada de solo impermeável, como argila, por exemplo, criando-se
uma barreira para que a água não suba até a estrutura da obra, gerando
uma subpressão;
A possibilidade dos painéis fazerem parte da estrutura permanente, o que
muitas vezes reduz os custos das fundações.

Em contrapartida alguns pontos negativos devem ser considerados:
Solução que, analisada isoladamente, apresenta um custo elevado de
implantação;
Devido a dificuldades executivas, quando implantadas abaixo do nível do
lençol freático, freqüentemente apresentam infiltrações de água, seja através
das juntas entre as lamelas ou pelos furos dos tirantes. Se o número de
pontos de infiltração for relativamente pequeno, estes poderão ser tratados
pontualmente; caso contrário, usualmente se executa uma parede interna
paralela à parede diafragma, conforme detalhado anteriormente;
Quando descobertas, apresentam uma superfície rugosa que, normalmente é
revestida, onerando um pouco mais o seu custo de implantação;
Dificuldades ambientais na destinação final da lama bentonítica não
reaproveitada, que deve ser enviada para bota-foras autorizados
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O maior perigo na execução da parede diafragma é a perda instantânea da lama
bentonítica, que pode ocorrer, por exemplo, quando a escavação provoca o rompimento
acidental de algum condutor enterrado. Nesse caso, o reenchimento da vala com areia deve
ser imediato, para impedir um colapso ao redor do elemento que está sendo escavado.

4.8

Parede Diafragma Pré-moldada
Trata-se de uma variante da Parede Diafragma moldada in loco, com emprego

relativamente pequeno.
As paredes diafragma pré-moldadas são constituídas por uma série de
elementos em concreto armado ou protendido, produzidos em usina ou no próprio canteiro e
aplicados em trincheiras escavadas com lama bentonítica, fixadas e incorporadas ao solo
através de argamassa de água, cimento e bentonita (argamassa bentonítica) ou concreto.
Um dos grandes limitadores da utilização da parede diafragma pré-moldada são
o transporte e a montagem, visto muitas vezes ser inviável o transporte de painéis muito
longos, além destes necessitarem de equipamentos de alta capacidade de carga para a sua
montagem. A fim de reduzir o peso do elemento pré-moldado, a parede pode ter a ficha
concretada in loco. Neste caso sugere-se o uso de placas vazadas onde a concretagem da
ficha é realizada por dentro da placa. Esta metodologia permite também que eventuais
variações na profundidade da escavação sejam compensadas pelo trecho moldado in loco.
Para garantir a estanqueidade das juntas, a lamela escavada com lama
bentonítica é preenchida com coulis (mistura de cimento + bentonita + água), antes da
colocação da placa pré-moldada. Após a colocação da placa pré-moldada de concreto, o
coulis preencherá o espaço entre as juntas, impedindo a passagem da água. Outra forma de
evitar a passagem da água é utilizar juntas tipo Fungenband, cuja eficiência tem sido
bastante satisfatória.
Esta variante da parede diafragma moldada in loco tem sido utilizada por
apresentar algumas vantagens:
Utilização de painéis com menores espessuras, por utilizar concreto de
melhor qualidade e maior precisão no posicionamento das armaduras;
Acabamento superficial com ótima qualidade, independentemente do tipo de
solo, eliminando as protuberâncias devidas ao overbreak que se forma na
argila mole e que acarretam grandes perdas de concreto e custos adicionas
de correção da parede;
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Diminuição da necessidade de fornecimento de concreto na obra e,
conseqüentemente, dos eventuais problemas causados por atrasos do
abastecimento durante as concretagens;
Possibilidade da utilização de juntas especiais que garantem ótimas
condições de estanqueidade – water stop / fungenband.

Foto 4.19 - Colocação de painel constituinte de parede diafragma pré-moldada (apud
Morais, 2004 e Fundesp/2005)

Foto 4.20 - Parede diafragma pré-moldada - Metrô de Brasília/DF (apud Morais, 2004)
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Foto 4.21 - Detalhe Fungenband (Fundesp/2005)
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5
5.1

CONTENÇÃO EM PERFIS CRAVADOS E PRANCHÕES DE MADEIRA
Introdução
Por ter sido utilizado na construção do Metrô de Berlim, este sistema é

conhecido também como “Berlinense”. Trata-se de uma composição de perfis metálicos com
pranchões de madeira, que pode ser utilizada como contenção provisória ou definitiva. Para
o segundo caso sempre será necessária a construção de paredes de concreto definitivas.

Figura 5.1 - Esquema geral de contenção em perfil metálico com pranchão de madeira
É usualmente utilizada em obras de contenções implantadas acima do lençol
freático onde os solos apresentem uma resistência suficiente, seja por efeito de
arqueamento (areias) ou devido à sua coesão (siltes e argilas), para permanecerem
estáveis, ao menos temporariamente, entre a escavação do terreno e a instalação do
prancheamento. Este tipo de contenção tem se mostrado econômico principalmente quando
os perfis metálicos são incorporados à estrutura definitiva, como parte integrante da
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armadura da cortina de concreto. Para estes casos, os perfis devem suportar as cargas
verticais da contenção, cargas horizontais provenientes do empuxo do terreno e
eventualmente parte das cargas das vigas e lajes da estrutura definitiva.
Quando empregado em terrenos que apresentem nível do lençol freático
elevado, torna-se necessária a instalação de um sistema de rebaixamento do lençol. Além
de elevar o custo de implantação do sistema de contenção, este rebaixamento do lençol
freático pode afetar as construções adjacentes, ocasionando recalques e trincas. Portanto,
como em todas as obras executadas próximas a construções existentes, deve ser realizada
previamente uma vistoria preventiva que originará um laudo técnico das condições das
construções vizinhas.

5.2

Esquema Estrutural
Neste tipo de contenção as tensões normais horizontais exercidas pelo solo

(peso próprio do solo + sobrecarga + água) agem sobre os pranchões, que por sua vez
transferem a carga para os perfis, que acabam funcionando como vigas em balanço
engastadas no solo. Portanto, é imprescindível que os perfis tenham um comprimento maior
do que a profundidade da escavação, de forma a manter a estabilidade do conjunto, sendo
esse comprimento adicional chamado de “ficha”.

TENSÕES NORMAIS DEVIDO À:
SOBRECARGA +
PESO PRÓPRIO DO SOLO +
PESO DA ÁGUA

Figura 5.2 – Esquema básico de tensões atuantes nas contenções
As tensões horizontais exercidas pelo solo devem ser equilibradas pela força
resultante da reação do solo na parte enterrada do perfil. Porém, essa tensão do solo é
função da distância entre os perfis (entre 1,00 a 2,00 m), visto que o peso do terreno atua
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sobre os pranchões, que por sua vez descarregam nos perfis. Já a tensão resistente de
equilíbrio é função da largura do perfil, que normalmente é da ordem de 15 cm.
Isso faz com que as tensões de contato entre a face enterrada do perfil e o solo
sejam muito elevadas, mesmo que a ficha seja grande, existindo uma tendência do perfil
“rasgar” o solo (efeito faca), desestabilizando o sistema, não importando se o perfil em si é
ou não capaz de resistir ao momento fletor que nele atua.
Esse fato, associado às deformações que surgem no topo do perfil, faz com que
escavações de médias e grandes profundidades tenham que ter seus perfis escorados em
um ou mais pontos (estroncas ou tirantes). Nestas situações, devem ser consideradas
longarinas metálicas para a distribuição das cargas em todos os perfis verticais.

Foto 5.1 - Longarinas metálicas para a distribuição dos esforços dos tirantes
5.3

Metodologia Executiva
A metodologia executiva das contenções com perfis metálicos cravados e

pranchões de madeira, obedece ao seguinte roteiro:
Cravação dos perfis metálicos tipo “I” ou trilhos em todo o perímetro da área a
ser contida, com espaçamento em geral entre 1,0 e 2,0 m;
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Escavação do terreno na região interna à contenção (sendo que esta deverá
ser feita em camadas com espessuras de acordo com o solo escavado);
Instalação dos pranchões de madeira encaixados entre os perfis metálicos;
Preenchimento de eventuais vazios entre o pranchão de madeira e o terreno
externo, empregando-se normalmente concreto magro;
Instalação de estroncas ou tirantes, quando necessário, inclusive das
longarinas para a distribuição dos esforços;
Quando

utilizadas

como

contenções

definitivas,

será

executada

posteriormente a cortina de concreto, podendo ou não utilizar os pranchões
de madeira como fôrma externa.

5.4

Cravação de Perfil Metálico
A cravação dos perfis metálicos é executada com o auxílio de bate-estacas. Os

perfis metálicos são cravados com distâncias entre 1,00 e 2,00 m, de acordo com o cálculo
estrutural, que leva em conta as condições do solo e do entorno da obra.
A cravação dos perfis metálicos pode causar vibrações elevadas, principalmente
se estes forem de portes avantajados e se o subsolo apresentar camadas de solo
resistentes. De forma a minimizar as vibrações, ou mesmo permitir que os perfis atravessem
camadas de solo muito resistentes, podem ser executados pré-furos.
Os perfis metálicos devem ser instalados até a profundidade de projeto, de forma
a garantir o comprimento de ficha necessário.

Foto 5.2 - Cravação de perfis metálicos
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5.5

Escavação e Instalação dos Pranchões
Após a cravação dos perfis metálicos, iniciam-se as escavações internas. Estas

escavações podem ser executadas mecanicamente, porém próximas aos perfis metálicos
devem ser executadas manualmente. Após a escavação de um pequeno trecho são
instalados os pranchões de madeira entre os perfis metálicos e neles apoiados.

Foto 5.3 - Estoque dos pranchões de madeira
As pranchas devem sempre manter contato íntimo com o maciço arrimado,
sendo forçadas por meio de cunhas contra o solo, para evitar vazios responsáveis por
deslocamentos do maciço e conseqüente abatimento da superfície do terreno vizinho à
escavação. Portanto, os espaços que eventualmente ficarem entre o pranchão de madeira e
o terreno a ser escorado devem ser preenchidos.
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Foto 5.4 - Instalação dos pranchões de madeira
É preferível evitar a fixação das pranchas por encunhamento entre as abas
interna e externa dos perfis porque, dessa forma, pode-se formar um vazio por trás das
pranchas sem que seja percebido. Ao contrário, se as pranchas forem encunhadas entre a
aba do perfil mais próxima do terreno e o terreno, qualquer fuga de solo provocará o
afrouxamento das pranchas, mostrando imediatamente o problema.

Foto 5.5 - Pranchões de madeira instalados entre os perfis metálicos
5.6

Parede de Concreto
Esse sistema de contenção sempre exigirá a execução da parede definitiva,

sendo que os pranchões de madeira poderão servir como fôrma externa e os perfis
metálicos poderão ser incorporados como parte da armadura definitiva. Neste caso os perfis
metálicos e os pranchões serão utilizados em definitivo.
Em geral, a concretagem da parede é feita após o término das escavações e
após o travamento das contenções pelas lajes e vigas da estrutura, sendo executada de
baixo para cima, com a instalação de uma fôrma interna.

78
Para estes casos onde os pranchões serão utilizados como fôrmas externas e
perdidas, é recomendada a aplicação de uma pintura preservativa na madeira, devido ao
apodrecimento posterior e eventual ataque de cupins.

Foto 5.6 - Pintura preservativa dos pranchões de madeira

Uma outra possibilidade é a execução de uma parede de concreto afastada da
contenção. Neste caso será necessário deixar uma câmara de trabalho para colocação e
retirada das fôrmas. Essa câmara deverá ser posteriormente aterrada, sendo que os
pranchões e perfis metálicos poderão ser totalmente ou parcialmente reaproveitados. Porém
este tipo de solução diminui a área aproveitável dos subsolos.

5.7

Detalhes Construtivos
a. Quando são utilizados tirantes ou estroncas para o travamento dos perfis

metálicos, é necessária a instalação de longarinas horizontais para permitir a distribuição
de cargas. Estas, em geral, são constituídas por perfis metálicos duplos, com aberturas
para a passagem dos tirantes, quando for este o caso. Estas longarinas podem ser
reaproveitadas de uma obra para outra, diferente dos perfis verticais, que normalmente
são incorporados à estrutura definitiva.
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Foto 5.7 - Longarina metálica reaproveitada. Detalhe dos furos para passagem de
tirantes

Foto 5.8 - Detalhe da talha para içamento e posicionamento das longarinas metálicas
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Foto 5.9 - Longarina metálica - furação para passagem dos tirantes
b. As cortinas de concreto podem ser executadas de duas formas:
Lisas, alinhadas com os perfis metálicos

Figura 5.3 - Cortina de concreto alinhada com o perfil metálico

Denteadas, onde os perfis metálicos são recobertos

Figura 5.4 – Cortina de concreto denteada com o perfil metálico
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Foto 5.10 - Cortina de concreto denteada com perfil metálico

A escolha do tipo de solução dependerá das características de cada obra, da
agressividade do meio, de requisitos estéticos, etc.
5.8

Vantagens e Desvantagens
Este sistema de contenção apresenta algumas vantagens e desvantagens que

podem variar de acordo com cada projeto:

Vantagens:
Trata-se de uma solução simples e geralmente econômica;
Desconsiderando o serviço de cravação dos perfis metálicos, esta solução
não necessita de mão-de-obra extremamente especializada para a sua
execução, estando bem difundida no mercado brasileiro.

Desvantagens:
A cravação dos perfis metálicos pode causar vibrações elevadas;
No caso de existência do nível de lençol freático elevado, só podem ser
implantadas com o auxílio de um sistema de rebaixamento do lençol;
As escavações manuais próximas ao alinhamento do terreno são, geralmente,
mais onerosas e demoradas;
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Os pranchões de madeira, por ficarem incorporados à estrutura, podem ser
atacados por cupins ou fungos apodrecedores, gerando transtornos
posteriores.
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6

CONTENÇÃO

EM

PERFIS

CRAVADOS

E

PAINÉIS

PRÉ-MOLDADOS

DE

CONCRETO
6.1

Introdução
Trata-se de uma variação da contenção com perfis metálicos cravados e

pranchões de madeira, onde estes são substituídos por placas pré-moldadas de concreto
(treliçadas duplas, maciças, nervuradas, etc), com função de contenção do solo durante as
escavações e como solução estrutural para a cortina de concreto definitiva.

Figura 6.1 - Esquema geral de uma contenção com perfil metálico e placas prémoldadas de concreto

Também é usualmente utilizada em obras de contenções implantadas acima do
lençol freático, onde os solos apresentem uma resistência suficiente seja por efeito de
arqueamento (areias) ou devido à sua coesão (siltes e argilas), para permanecerem
estáveis, ao menos temporariamente, entre a escavação do terreno e instalação do
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prancheamento. Em relação ao nível do lençol freático os cuidados são os mesmos para os
adotados em contenções de perfis metálicos cravados e pranchões de madeira.

6.2

Esquema Estrutural
O esquema básico das tensões atuantes e resistentes é basicamente o mesmo

da contenção com perfil metálico cravado e pranchão de madeira.
A placa é um elemento pré-moldado, do tipo laje treliçada, porém com face
externa e interna. As duas faces com espessura de 3cm são ligadas por uma armação
estribada, treliçada, formando uma peça única. Estas placas pré-moldadas são as
responsáveis pela resistência do conjunto aos empuxos.

Foto 6.1 – Painel treliçado pré-moldado (Fundacta, 2005)
Estas placas são encaixadas entre os perfis metálicos e o vão entre elas, que
varia de 9 a 27cm, é preenchido posteriormente com concreto.
Na comparação com os pranchões de madeira, este tipo de contenção
apresenta uma grande diferença: a resistência à tração. A madeira, quando solicitada no
sentido transversal de suas fibras, apresenta uma pequena resistência aos esforços de
tração, como os gerados pelo empuxo do terreno atuando sobre os pranchões, por exemplo.
Em contrapartida, o concreto para poder suportar estas mesmas tensões de tração, deverá
ser armado. Porém, neste tipo de contenção, as placas tem espessuras da ordem de 3 cm,
ou seja, mesmo armadas, não apresentam grandes resistências à tração.
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Com isso, a situação mais econômica para a utilização dos pranchões de
concreto ocorre quando o terreno apresenta coesão suficiente para manter-se estável entre
o período de escavação e a concretagem interna dos pranchões. Após esta concretagem
interna, a contenção passa a trabalhar como uma grande cortina de concreto armado
maciça, com espessuras totais entre 25 e 30 cm.
Este fato não inviabiliza a utilização de pranchões de concreto em solos menos
coesivos. Nestas situações, adota-se uma armação diferenciada (já introduzida na sua
fabricação), tanto dentro dos elementos pré-moldados quanto no treliçamento interno,
possibilitando que a carga proveniente do empuxo possa ser absorvida pela placa em
contato com o solo e pela sua distribuição para a outra placa, interna à área escavada.
Dependendo das características da contenção e do terreno, pode ser necessária
a instalação de armaduras complementares, posicionadas verticalmente entre as placas.

6.3

Metodologia Executiva
A metodologia executiva da contenção com perfis metálicos cravados e painéis

pré-moldados de concreto obedece ao seguinte roteiro:
Cravação dos perfis metálicos tipo “I” em todo o perímetro da área a ser
contida, com espaçamento em geral entre 1,0 e 2,0 m;
Escavação do terreno na região interna à contenção (sendo que esta deverá
ser feita em camadas com espessuras de acordo com o tipo de solo
escavado);
Instalação dos pranchões pré-moldados de concreto encaixados entre os
perfis metálicos;
Complementação da armação vertical, quando necessário;
Concretagem interna dos pranchões duplos;
Preenchimento de eventuais vazios entre o pranchão de concreto e o terreno
externo, empregando-se normalmente concreto magro;
Instalação de estroncas ou tirantes, quando necessário, inclusive das
longarinas para a distribuição dos esforços.
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6.4

Cravação do Perfil Metálico
A cravação dos perfis metálicos segue a mesma seqüência e metodologia

citados anteriormente no capítulo referente às contenções com perfis cravados e pranchões
de madeira.

Foto 6.2 - Cravação dos perfis metálicos (Fundacta, 2005)
6.5

Escavação e Instalação dos Painéis
Após a cravação dos perfis metálicos, iniciam-se as escavações internas. Os

cuidados a serem tomados em relação às escavações nas proximidades do alinhamento
das contenções são os mesmos dos pranchões de madeira. Após a escavação de um
pequeno trecho são instalados os painéis de concreto entre os perfis metálicos e neles
apoiados.
O espaço que eventualmente ficar entre o painel de concreto e o terreno a ser
escorado deve ser preenchido com solo compactado, solo-cimento ou concreto magro, de
forma a evitar que o terreno contido possa ceder e prejudicar as estruturas vizinhas.

Foto 6.3 - Escavação e instalação dos painéis de concreto (Fundacta, 2005)
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6.6

Concretagem
Após o posicionamento das placas pré-moldadas procede-se o preenchimento

interno dos pranchões. Usualmente utiliza-se concreto com cimento de alta resistência inicial
(ARI), com consumo mínimo de cimento de 350 kg/m³, como forma de elevar a
impermeabilidade da cortina, aumentado assim a sua durabilidade.
Por se tratarem de peças moduladas com larguras entre 20 e 30 cm,
recomenda-se que as concretagens nunca sejam interrompidas no mesmo nível das juntas
entre os painéis. Deve-se criar uma junta fria na meia altura entre as juntas de duas placas,
reduzindo-se assim a probabilidade de infiltrações de água.
Dependendo das características do solo e da obra pode ser necessária a
instalação de armaduras complementares verticais entre os painéis duplos de concreto.
Devido ao empuxo do concreto fresco, a concretagem interna das placas deverá
obedecer a uma altura limite, determinada pela capacidade das placas de concreto de
suportar tais tensões. Caso esta limitação não seja observada, corre-se o risco do
rompimento das placas.
6.7

Vantagens e Desvantagens
Este sistema de contenção apresenta algumas vantagens e desvantagens, que

podem variar de acordo com cada projeto:

Vantagens:
Trata-se de uma solução simples e geralmente econômica, onde se aumenta
o nível de industrialização na obra, com um incremento importante na
qualidade do produto final;
A face interna da placa dupla serve de fôrma para a concretagem da cortina;
Os pranchões de concreto podem ser deixados sem acabamento posterior,
por apresentarem uma superfície lisa e bem acabada.

Desvantagens:
A cravação dos perfis metálicos pode causar vibrações elevadas;
No caso de existência do nível de lençol freático elevado, só podem ser
implantadas com o auxílio de um sistema de rebaixamento do lençol;
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As escavações manuais próximas ao alinhamento do terreno são, geralmente,
mais onerosas e demoradas;
Quando utilizado em solos não coesivos, o dimensionamento deverá levar em
conta o empuxo do terreno sobre as placas de concreto antes da
concretagem interna, onerando, na maior parte das vezes, seu preço final;
Deve-se ter um cuidado adicional na verificação de possíveis vazios entre os
painéis e o terreno, visto que, por serem encaixados entre as mesas dos
perfis, não ficam frouxos, não dando aviso da existência destes vazios;
O concreto de preenchimento utilizado deverá ser composto por pedrisco,
portanto mais oneroso do que o concreto convencional utilizado na execução
de paredes de concreto.
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7
7.1

CONTENÇÃO EM SOLO GRAMPEADO
Introdução
Solo grampeado vem do termo soil nailing, tendo esta técnica sido aprimorada

na França entre 1985 e 1989. Trata-se de uma técnica que permite a contenção de maciços
de terra por meio da execução de chumbadores, concreto projetado e drenagem. Os
chumbadores promovem a estabilização geral do maciço, o concreto projetado a
estabilidade local junto ao paramento, e a drenagem age em ambos os casos.
Essa técnica é utilizada para estabilizar maciços cortados cuja geometria final
não é estável, taludes existentes cuja estabilidade não é satisfatória e taludes rompidos.
Nesta técnica o conceito é reforçar o solo com inclusões de ancoragens
passivas, que trabalham basicamente por atrito lateral, a fim de se criar uma massa de solo
que atue como a estrutura de um muro de gravidade. O revestimento da face do talude não
desempenha papel estrutural relevante, sendo necessário muito mais para proteção contra
erosão.

Figura 7.1 - Esquema geral de contenção em solo grampeado (Solotrat/2006)

7.2

Metodologia Executiva
A metodologia executiva da contenção em solo grampeado obedece ao seguinte

roteiro:
Escavação do terreno interno ao perímetro a ser contido (a altura da camada
será determinada pelas características do terreno trabalhado);
Execução dos furos e instalação dos chumbadores;
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Instalação das telas eletrosoldadas (podendo ser substituída por fibras
metálicas);
Execução das drenagens;
Execução do paramento em concreto projetado.
...

Figura 7.2 - Seqüência executiva do solo grampeado (Solotrat/2006)
7.3

Escavação do terreno e instalação dos chumbadores
As escavações podem ser executadas mecanicamente ou manualmente,

devendo-se observar a altura máxima permitida para a escavação, de modo a manter-se a
estabilidade provisória do terreno até a instalação final do paramento.

Foto 7.1 - Escavação manual do terreno

Após a escavação de uma faixa de terreno, procede-se a instalação dos
chumbadores por percussão ou por perfuração. A técnica de percussão consiste na
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cravação de barras ou perfis metálicos esbeltos com auxílio de martelete pneumático. Tratase de um método de execução rápida, mas que compromete o contato solo/grampo. A
técnica mais comumente utilizada é semelhante à execução de tirantes: perfuração com
equipamento mecânico ou manual, instalação do chumbador metálico e posterior injeção de
calda de cimento.

Figura 7.3 - Componentes do chumbador (Solotrat/2006)

Os equipamentos para perfuração dos chumbadores são geralmente de fácil
manuseio e instaláveis sobre qualquer talude.
De forma a garantir o recobrimento posterior com calda de cimento as barras de
aço são instaladas com dispositivos centralizadores aproximadamente a cada 2,0 m. As
barras não devem perder suas características de resistência ao longo do tempo, devendo
receber tratamento anticorrosivo (resinas poliméricas ou calda de cimento).

Foto 7.2 - Instalação dos chumbadores
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Paralelamente à barra são instalados tubos de injeção em PVC, providos de
válvulas tipo manchete a cada 50 cm. A quantidade de tubos depende das fases de injeção
previstas, devendo ser considerado um tubo para cada fase.
Depois que a barra de aço é inserida, o furo (bainha) é completamente
preenchido com uma calda de cimento bombeada sem pressão. Com o auxílio de um tubo
de injeção removível, aplica-se a calda de cimento até o seu transbordamento na boca do
furo. Esta calda servirá como elemento de ligação entre a barra e o solo que a circunda.
A execução do chumbador é muito similar a de um tirante, sendo que a grande
diferença é a forma de trabalho: o primeiro trabalha no início passivamente e o segundo já
começa a trabalhar ativamente após a sua instalação. As diferenças fundamentais são:
Os tirantes são protendidos, iniciando seu trabalho sem a necessidade de
deformação do maciço, para prevenir o deslocamento da cortina. Ao
contrário, os chumbadores não são protendidos, necessitando que o solo se
deforme para que sejam solicitadas a tração;
A distribuição de tensões no solo contido é diferente, visto que em um tirante
somente uma parte do seu comprimento adere ao solo (bulbo), enquanto que
em um chumbador, toda sua extensão permanece aderida;

Figura 7.4 - Tensões no solo em cortinas atirantadas e solo grampeado (GeoRio, 2000)

A densidade de chumbadores em um paramento é bem superior se
comparado com os tirantes em uma cortina atirantada, portando os riscos
provenientes da falha de uma unidade é reduzido;
As cargas na cabeça dos chumbadores são mínimas quando comparadas
com as dos tirantes, sendo suficiente simples dobramento da barra com
gancho, não havendo necessidade de detalhes construtivos especiais devido
à punção;
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O comprimento dos tirantes é muito maior que os chumbadores, entre 3 a 5
vezes, o que resulta na necessidade de equipamentos de maior porte;
Devido à tensão do tirante, sua corrosão tende a ser maior (stress corrosion),
portanto cuidados especiais devem ser tomados no tratamento contra a
corrosão.

7.4

Instalação de telas eletrosoldadas
A tela eletrosoldada é a armação convencional de um solo grampeado, sendo

instalada em uma ou duas camadas, conforme a especificação do projeto. Podem ser
instaladas de duas formas:

Juntamente com o concreto projetado, na seguinte seqüência: camada
preliminar de concreto projetado, tela eletrosoldada, camada intermediária de
concreto projetado, segunda tela eletro-soldada e camada final de concreto
projetado.
Previamente ao concreto projetado. Nesta situação, cuidado especial deve
ser tomado para evitar que a tela funcione como anteparo e gere vazios
(“sombras”) atrás da mesma, conforme figura abaixo (Solotrat, 2006).

Figura 7.5 - Detalhe das "sombras" atrás da tela eletrosoldada (Solotrat/2006)
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Foto 7.3 - Instalação das telas eletrosoldadas (Solotrat/206)

Foto 7.4 - Projeção do concreto após a instalação da tela (Solotrat/2006)
Alternativamente às telas, têm-se utilizado as fibras metálicas de aço
adicionadas diretamente na betoneira, obtendo-se uma mistura homogênea. Esta
substituição promove a redução da equipe de trabalho, pela não necessidade do preparo e
instalação das telas. Uma das vantagens da sua utilização é o seu ajuste perfeito sobre
superfícies irregulares, com espessuras constantes. Não necessita também de um cuidado
especial com o cobrimento da armadura, pois a eventual corrosão se limitará à fibra que
estava em contato com a atmosfera, não prosseguindo para as outras imersas no concreto.
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Figura 7.6 - Comparativo espessura média tela x fibra (Solotrat/2006)
7.5

Drenagem
A drenagem é um item fundamental na garantia do desempenho e durabilidade

da contenção em solo grampeado, tanto pelo controle dos empuxos hidrostáticos sobre as
estruturas de contenção quanto pela proteção contra os efeitos nocivos da água sobre as
barras de aço.
O correto ajuste do sistema de drenagem é efetuado durante a execução dos
serviços, onde devem ser avaliadas e determinadas as posições e fluxos do lençol freático,
pois durante a fase de projeto essa precisão normalmente não é atingida.
Para a drenagem da água que se encontra no interior do maciço, utilizam-se os
drenos sub-horizontais profundos (DHP). Trata-se da instalação de tubos plásticos
drenantes de 1 ½” a 2 ½”, embutidos no maciço, com comprimentos entre 6 e 18 m. Esses
tubos plásticos são perfurados e recobertos com tela de nylon ou manta geotêxtil tipo bidim.
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Figura 7.7 - Esquema básico do dreno profundo - DHP
Para a drenagem da água que pode escoar pelo solo e atingir o tardoz do
paramento (concreto projetado, cortina etc), utilizam-se os drenos superficiais. Estes são
instalados atrás e adjacentes ao paramento de concreto, sendo constituídos por barbacãs
embutidos em cavidades de aproximadamente 40 x 40 x 40 cm, preenchidas com material
arenoso, envoltos com manta geotêxtil. Este dreno conduz a água do interior do maciço para
fora da contenção, aliviando as pressões hidrostáticas.
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Figura 7.8 - Esquema básico drenagem superficial
Na base e no topo das contenções é recomendada a utilização de calhas, que
podem ser em concreto, interligadas ao sistema de drenagem.

7.6

Concreto projetado
Segundo Zirlis (1999), “Concreto projetado é a denominação que se dá à

condição em que são construídas peças de concreto sem a utilização de fôrma, sendo o
concreto conduzido por meio de ar comprimido”. Simplificadamente é uma mistura de
cimento, areia, pedrisco, água e aditivos, que é projetada a grande velocidade com a ajuda
de ar comprimido.
O concreto projetado pode ser produzido de duas maneiras: via seca ou via
úmida. A diferença básica está no preparo e condução dos componentes do concreto. Na
via seca o preparado, ainda seco, recebe a adição de água junto ao bico de projeção,
instantes antes da sua aplicação. Na via úmida, a mistura, já com adição de água, é
conduzida pronta até o bico de projeção. Em solo grampeado o sistema mais utilizado é o
de Via Seca, devido à praticidade, pois o trabalho pode ser interrompido e reiniciado sem
perda de material e tempo para limpeza do equipamento.
Os equipamentos utilizados na execução de solo grampeado são:
Bomba de projeção: recebe e disponibiliza para a aplicação a mistura de
concreto seco;
Compressor de ar: fica acoplado à bomba de projeção, sendo o responsável
por fornecer material em vazão e pressão corretas, para conduzir o concreto
até o local da aplicação;
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Bomba de água: fornece água na vazão e pressão necessárias junto ao bico
de projeção. A água pode vir diretamente da rede pública, desde que haja
pressão e vazão adequadas;
Mangote: é o duto por onde o concreto é conduzido da bomba de projeção
até o ponto de aplicação, podendo ser metálico ou de borracha;
Bico de projeção: trata-se de uma peça instalada na extremidade de saída do
mangote junto à aplicação;
Anel de água: fica acoplada entre o final do mangote e o bico de projeção,
permitindo a adição da água ao concreto;
Pré-umidificador: instalado cerca de 3,0 m do bico de projeção, permite a
entrada de parte da água necessária à mistura, antes do ponto de aplicação.
Pode ou não ser utilizado.

Figura 7.9 - Montagem convencional de equipamentos (ZIRLIS,1999)

O concreto utilizado tem usualmente a resistência entre 15 e 25 MPa, podendo
ser fornecido por caminhões betoneiras ou preparado no canteiro de obras. Os agregados
utilizados são o pedrisco ou pedra zero e a areia média. Deve ser observada a umidade
ideal da areia (5%), não podendo ser muito pequena (<3%), pois pode gerar muita poeira, e
nem muito elevada (>7%), pois pode causar o entupimento do mangote e início antecipado
da hidratação do cimento.
Em relação ao cimento, podem ser utilizados quaisquer tipos: comum, composto,
pozolânico, alto-forno, ARI, etc, devendo ser observados apenas o seu consumo e o
desempenho esperado.
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Neste processo a água é dosada pelo mangoteiro por meio de registro junto ao
anel d’água, e depende da sensibilidade e experiência em outras obras do aplicador, o que
o faz ter um papel de extrema importância para a qualidade do serviço, pois este deve ter a
sensibilidade para perceber uma oscilação nas características de vazão e pressão do ar.
É usual a presença de dois especialistas: o mangoteiro e o bombeiro. O
bombeiro tem a função de ajustar a bomba de projeção, levando em conta as características
da obra e o desgaste dos equipamentos. O mangoteiro tem a função de aplicar o concreto,
em movimentos contínuos, usualmente circulares, dirigidos ortogonalmente à superfície, a
uma distância de aproximadamente 1,0 m.

Foto 7.5 - Projeção do concreto (Solotrat/2006)
A elevada energia de projeção produz uma ótima compactação do concreto que
colabora com sua alta resistência, bem como o adensamento da capa superficial do solo
com uma eficiente colagem.
O lançamento do concreto projetado é interrompido cerca de 30 cm da borda da
tela, melhorando a ligação com o trecho seguinte.
7.7

Detalhes Construtivos
Quando utilizadas telas eletrosoldadas para a armação do solo grampeado,

estas podem ser são fixas ao solo de duas maneiras: com o próprio chumbador ou
através de barras de aço adicionais. Dependendo do espaçamento e diâmetro dos
chumbadores, pode ser necessário fixar a tela em pontos intermediários, sendo o detalhe
deste gancho indicado abaixo:
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Figura 7.10 - Detalhe do gancho para fixação da tela

Foto 7.6 - Gancho para fixação da tela
No pé da contenção é importante a utilização de uma canaleta para a
drenagem da água proveniente dos barbacãs.
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Figura 7.11 - Detalhe da canaleta no pé da contenção

7.8

Vantagens e Desvantagens
Este sistema de contenção apresenta algumas vantagens e desvantagens que

podem variar de acordo com cada projeto:

Vantagens:
Esta solução adapta-se a qualquer tipo de geometria do terreno,
acomodando-se perfeitamente ao perfil existente;
Rapidez executiva, podendo ser executada continuamente (diferente das
cortinas atirantadas onde existe um período de cura entre a injeção e
protensão dos tirantes);
Os equipamentos para execução são de pequeno porte, facilitando a sua
utilização em áreas com acessos reduzidos e densamente ocupadas;
Facilidade de execução em solos heterogêneos, como por exemplo em áreas
com matacões ou rochas duras, com a utilização de perfuratrizes;
Permite a execução invertida, ou seja, executar a contenção de baixo para
cima.
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Desvantagens:
Não é recomendada a sua utilização nos casos onde o nível do lençol freático
é muito alto, principalmente em solos permeáveis, pois provavelmente
ocorrerão freqüentes instabilizações localizadas, dificultando a aplicação do
revestimento em concreto projetado;
Para a sua instalação há necessidade que o solo apresente um mínimo de
coesão, suficiente para permanecer estável entre a escavação, instalação
dos chumbadores e do revestimento em concreto projetado;
Não podem ser incorporados à estrutura da edificação, funcionando como
apoio vertical;
Não existe normalização brasileira que regulamente o controle de execução;
Limitação de uso na periferia do terreno, pois os chumbadores avançariam
sobre a vizinhança.
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8
8.1

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
Introdução
Parte significativa dos custos dos serviços de contenções são compostos por

mão-de-obra e equipamentos especializados, que são normalmente subcontratados pelas
construtoras. Portanto, os custos finais são compostos por serviços terceirizados e materiais
fornecidos diretamente pelo executor.
Alguns estudos foram realizados, visando o entendimento dos custos envolvidos
em cada serviço. Os parâmetros apresentados abaixo foram fruto de pesquisas e/ou
entrevistas realizadas com executores e projetistas, divididos em dois estudos distintos e
complementares: custos dos serviços subcontratados e custos totais dos construtores.
No primeiro caso, estes custos dos subcontratados foram levantados através de
pesquisas com fornecedores e, principalmente, da observação nas obras dos recursos
disponíveis. Este trabalho não teve a pretensão de verificar os valores cobrados pelos
fornecedores, mas o entendimento dos materiais, equipamentos e mão-de-obra envolvidos
nos fornecimentos.
No segundo caso, dentro dos custos dos construtores, procurou-se indicar todos
os insumos complementares envolvidos nos serviços especializados subcontratados, de
modo a obter-se o custo final completo dos sistemas de contenções estudados.
As composições básicas detalhadas a seguir foram baseadas nas obras
pesquisadas e consultas a projetistas e engenheiros de obra, variando de acordo com as
particularidades de cada obra. Neste trabalho foram adotados alguns dados para o estudo
de uma composição básica de preços unitários, sem a pretensão de atender toda a gama de
variáveis de um projeto.
A seguir estão listados os dados básicos para uma obra hipotética:
A obra será implantada em um terreno retangular cuja frente possui 30 m e a
profundidade 50 m (área total de 1.500 m²);
A partir do limite frontal do terreno deverá ser deixado um recuo de 5 m;
Perímetro total da contenção - 150 m;
Local da obra: São Paulo – SP;
Característica do solo: solo terciário em São Paulo, sem ocorrência de argila
mole ou orgânica, rochas e matacões;
Nível do lençol freático abaixo do nível do último subsolo;
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Os preços indicados tem base no mês de maio de 2006. Dólar US$ 1,00 =
R$ 2,28 e INCC global (Índice nacional de custos da construção civil)
334,8670 (base em agosto/94 = 100)

Projeção da Contenção

30,00 m
Frente do Terreno

Recuo
5,00 m

45,00 m

Figura 8.1 - Croqui do terreno (sem escala)
Neste trabalho foram estudadas duas opções de edificação:
OPÇÃO 1 – edificação com 2 (dois) subsolos, apresentando altura total da
contenção de 6 (seis) m. Nesta solução não foi adotado escoramento
complementar, como tirante, estronca ou berma;
Comprimento da ficha – 3 (três) m;
Área total de contenção – 900 m²
OPÇÃO 2 – edificação com 3 (três) subsolos, apresentando altura total da
contenção de 10 (dez) m. Nesta solução foi adotado escoramento
complementar com 3 linhas de tirantes.
Comprimento da ficha – 5 (cinco) m;
Tirantes – 2 linhas com 50 tf e 1 linha com 80 tf, comprimento total de 15
m (7 m livre e 8 m ancorado). Espaçamento médio de 2,50 m;
Área total de contenção – 1.500 m²

8.2

Contenção em Parede Diafragma
Alguns outros parâmetros foram adotados, específicos para os serviços de

parede diafragma moldada in loco:
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Espessura da parede diafragma - 40 cm;
Taxa de armação da parede – 100 kg/m³;
Mureta guia executada contra barranco.

Estudo 01 - Custo dos subcontratados
Abaixo serão apresentados os custos estimados para o fornecimento de mão-deobra e equipamentos especializados para os serviços de parede diafragma moldada in loco.
Foram considerados dentro do fornecimento do subcontratado os serviços de
escavação com lama bentonítica, concretagem, colocação da armadura e todo o
equipamento necessário. A produtividade média adotada foi de 70 m²/dia com 22 dias
trabalhados por mês, totalizando uma média de 1.540 m²/mês.
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Tabela 8.1 – Composição de preços do serviço – Parede Diafragma (Base: maio/2006)
Item
A
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2

Descrição
MÃO DE OBRA
Horas Normais
Encarregado de produção
Operadores - guindaste
Oficial
Ajudantes
Gerente de obra (25% do gerente)
Engenheiro de produção (50% do
engenheiro)
SubTotal
Encargos Sociais
TOTAL PARCIAL
Refeição
Encarregado de produção
Operadores - guindaste
Oficial
Ajudantes
Gerente de obra (25% do gerente)
Engenheiro de produção (50% do
engenheiro)
Transporte de pessoal
Passagens rodoviárias (ônibus)
Kilometragem (gerente e engenheiro)

Custo
Unitário

Unidade

Quantidade

h
h
h
h
h

220,00
440,00
660,00
1.320,00
55,00

R$ 10,41
R$ 2,86
R$ 3,75
R$ 2,82
R$ 20,90

h

110,00

R$ 16,07
126,10%

1.4
2
2.1

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS
Guindaste
Clam Shell
Central de Lama
Conjunto de acessórios (bombas,
tubulações, funil, etc)

R$ 2.290,20
R$ 1.258,40
R$ 2.475,00
R$ 3.722,40
R$ 1.149,50

Observações

2 operadores
3 oficiais
6 ajudantes
4 obras simultâneas

R$ 1.767,70 2 obras simultâneas
R$ 12.663,20
R$ 15.967,80 conforme planilha anexa
R$ 28.631,00

dia
dia
dia
dia
dia

22,00
44,00
66,00
132,00
5,50

R$ 6,00
R$ 6,00
R$ 6,00
R$ 6,00
R$ 14,00

R$ 132,00
R$ 264,00
R$ 396,00
R$ 792,00
R$ 77,00

dia

11,00

R$ 14,00

R$ 154,00 café da manhã + almoço

unidade
km

528,00
1.650,00

R$ 2,00
R$ 0,45

TOTAL PARCIAL
TOTAL A - MÃO DE OBRA
B
1
1.1
1.2
1.3

Custo
Total

R$ 1.056,00
R$ 742,50
R$ 3.613,50
R$ 32.244,50

unidade
unidade
unidade

2,00
1,00
1,00

R$ 19.800,00
R$ 20.000,00
R$ 6.000,00

unidade

1,00

R$ 3.000,00

R$ 39.600,00 220 h / mês / guindaste
R$ 20.000,00
R$ 6.000,00
R$ 3.000,00

TRANSPORTES DOS EQUIPAMENTOS
Frete
viagem

Taxa de mobilização

3

MATERIAIS DE CONSUMO

3.1

EPIs (bota, capacete e luvas)

verba

12,75

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Óleo diesel - guindaste
Lubrificantes
Graxas
Cabo de aço, soldas, etc
Bentonita

l
l
kg
verba
Kg

12.320,00
176,00
88,00
1,00
9.240,00

R$ 113,00
R$ 1,80
R$ 7,50
R$ 8,00
R$ 4.000,00
R$ 0,50

TOTAL B - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
CUSTO TOTAL
BDI (Benefícios e Despesas Indiretas)
PREÇO TOTAL
PREÇO UNITÁRIO

café da manhã + almoço
café da manhã + almoço
café da manhã + almoço
café da manhã + almoço
café da manhã + almoço

capacete R$ 25,00 / Bota R$
78,00 / luva R$ 10,00
R$ 22.176,00 consumo - 28 l/h
R$ 1.320,00 consumo - 0,40 l/h
R$ 704,00 consumo - 0,20 kg/h
R$ 4.000,00
R$ 4.620,00 consumo - 15 kg/m³
R$ 1.440,75

R$ 102.860,75
R$ 135.105,25

35,53%

R$ 48.002,90 BDI - conforme planilha anexa
R$ 183.108,15
R$ 118,90

Pelo estudo apresentado acima, obteve-se o valor de R$ 118,90/m² para a
execução do serviço em análise. Para uma obra com as características informadas
anteriormente, o preço médio cobrado pelos subcontratados, também com base no mês de
maio/2006, é de aproximadamente R$ 176,00/m². A razão de tal diferença pode ser
conseqüência de uma condição do mercado (equipamentos disponíveis ou não), prazos de
amortização dos equipamentos, composição do BDI, custo de equipe, etc., que variam de
acordo com cada fornecedor.
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Estudo 02 - Custo das construtoras
Abaixo são apresentados os custos totais dos serviços de execução de parede
diafragma moldada in loco, considerando os valores reais cobrados pelos subcontratados
especializados.

OPÇÃO 1 – edificação com 2 subsolos

Tabela 8.2 - Planilha básica de serviços para parede diafragma – opção 1
Descrição
Mureta guia de concreto h = 1,10 m (dupla) - executado
pelo empreiteiro de parede diafragma
Taxa de mobilização para o equipamento de parede
diafragma
Escavação de parede diafragma, esp. 40 cm, inclusive
lançamento de concreto e fornecimento de lama
bentonítica
Concreto usinado fck 20 MPa, consumo de cimento
400 kg/m³, slump 20 +- 2, brita 1
Armação para parede diafragma
Remoção de lama bentonítica não recuperável para botafora autorizado
Arrasamento de parede diafragma, inclusive bota-fora do
entulho
Equipe de apoio (em geral 2 serventes por
equipamento)
Retroescavadeira com operador para apoio a execução
da parede diafragma e mureta guia
Total
Total por m² de área contida
Total por m² de área de parede

Un.
m
un

Quant.
150,00

Preço Unit

Preço total

R$ 282,68 R$ 42.401,85

1,00 R$ 38.600,00 R$ 38.600,00

m²

1.350,00

R$ 193,16 R$ 260.766,00

m³
kg

540,00
54.000,00

R$ 204,00 R$ 110.160,00
R$ 3,36 R$ 181.183,50

m³

162,00

R$ 38,50

R$ 6.237,00

m

150,00

R$ 24,00

R$ 3.600,00

vb

1,00

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

vb

1,00

R$ 9.000,00

R$ 9.000,00
R$ 654.948,35
R$ 727,72
R$ 485,15
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OPÇÃO 2 – edificação com 3 subsolos

Tabela 8.3 - Planilha básica de serviços para parede diafragma – opção 2
Descrição
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Mureta guia de concreto h = 1,10 m (dupla) - executado
pelo empreiteiro de parede diafragma
Taxa de mobilização para o equipamento de parede
diafragma
Escavação de parede diafragma, esp. 40 cm, inclusive
lançamento de concreto e fornecimento de lama
bentonítica
Concreto usinado fck 20 MPa, consumo de cimento
400 kg/m³, slump 20 +- 2, brita 1
Armação para parede diafragma
Remoção de lama bentonítica não recuperável para botafora autorizado
Arrasamento de parede diafragma, inclusive bota-fora do
entulho
Equipe de apoio (em geral 2 serventes por
equipamento)
Retroescavadeira com operador para apoio a execução
da parede diafragma e mureta guia
Total
Total por m² de área contida
Total por m² de área de parede

Un.
m
un

Quant.
150,00

Preço Unit

Preço total

R$ 282,68 R$ 42.401,85

1,00 R$ 38.600,00 R$ 38.600,00

m²

2.250,00

R$ 193,16 R$ 434.610,00

m³
kg

900,00
90.000,00

R$ 204,00 R$ 183.600,00
R$ 3,36 R$ 301.972,50

m³

270,00

R$ 38,50 R$ 10.395,00

m

150,00

R$ 24,00

R$ 3.600,00

vb

1,00

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

vb

1,00

R$ 9.000,00

R$ 9.000,00
R$ 1.027.179,35

R$ 684,79
R$ 456,52

Tabela 8.4 – Planilha básica de tirantes para parede diafragma – opção 2

1

2

3
4
5
6

Descrição

Un.

Taxa de mobilização para o equipamento de tirante
Perfuração em solo, fornecimento, montagem,
instalação, injeção de nata de cimento e protensão capacidade de 50 tf
Perfuração em solo, fornecimento, montagem,
instalação, injeção de nata de cimento e protensão capacidade de 80 tf
Cimento ARI (consumo médio de 3 sacos de 50 kg por
metro de tirante)
Fornecimento de água para perfuração dos tirantes
Equipe de apoio (em geral 2 serventes por
equipamento)
Total
Total por m² de área contida
Total por m² de área de parede
Obs.: É importante lembrar que as perfurações para a
instalação dos tirantes em concreto ou rocha
apresentam custos diferenciados das perfurações em
solo

un

Quant.
1,00

Preço Unit

m

1.800,00

R$ 149,00 R$ 268.200,00

m

900,00

R$ 171,00 R$ 153.900,00

kg
m³

405.000,00
89,10

R$ 0,34 R$ 137.700,00
R$ 9,00
R$ 801,90

vb

1,00

R$ 4.400,00

R$ 3.000,00

Preço total
R$ 4.400,00

R$ 3.000,00
R$ 568.001,90
R$ 378,67
R$ 252,45
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COMPOSIÇÕES AUXILIARES
1. Mureta guia de concreto h = 1,10 m (dupla) – m
Tabela 8.5 - Composição básica de mureta guia
Mão de obra
Mão de obra para execução de mureta guia
(escavação manual, montagem de forma,
posicionamento da armação e concretagem) considerado mesmo empreiteiro que executará a
parede diafragma
Materiais
Concreto usinado fck 20 MPa, brita 1 e 2, slump 5+2
Armação cortada, dobrada e montada
Forma interna para mureta guia
Chapisco sobre solo escavado - contra barranco

Un.

Quant.

Preço Unit

Preço total

m

1,00

R$ 125,00

R$ 125,00

m³

0,25

R$ 134,40

R$ 33,60

kg
m²
m²

12,74
2,20
2,20

R$ 3,35
R$ 33,00
R$ 4,00

R$ 42,68
R$ 72,60
R$ 8,80
R$ 282,68

2. Escavação de parede diafragma, esp. 40 cm, inclusive lançamento de
concreto e fornecimento de lama bentonítica – m²
Tabela 8.6 - Composição básica para escavação de parede diafragma
Mão de obra
Escavação de parede diafragma, esp. 40 cm,
inclusive lançamento de concreto e fornecimento de
lama bentonítica
Remoção de terra proveniente da escavação da
parede diafragma (considerado empolamento de
30%)

Un.

Quant.

Preço Unit

Preço total

m²

1,00

R$ 176,00

R$ 176,00

m³

0,52

R$ 33,00

R$ 17,16
R$ 193,16

3. Concreto usinado fck 20 MPa, consumo de cimento 400 kg/m³, slump 20
± 2, brita 1– m³
Tabela 8.7 - Composição básica para concreto da parede diafragma
Materiais
Concreto usinado fck 20 MPa, consumo de cimento
400 kg/m³, slump 20 +- 2, brita 1

Un.
m³

Quant.
1,20

Preço Unit
R$ 170,00

Preço total
R$ 204,00

Obs.1: a perda de concreto adotada varia de acordo
com o tipo de solo a ser escavado. Solos arenosos
tendem a apresentar um maior consumo de concreto
Obs.2: considerado possível o acesso do caminhão
betoneira próximo ao local da concretagem
R$ 204,00
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4. Armação para Parede Diafragma– kg
Tabela 8.8 - Composição básica de armação
Materiais
Armação cortada, dobrada e montada em gaiolas
Espaçador plástico tipo rolete (Ø 4", esp. 50 mm,
furo Ø 16 mm) (considerado 1 rolete de cada lado da
gaiola a cada 3,0 m²)

Un.
kg

Quant.
1,00

un

0,021

Preço Unit
Preço total
R$ 3,35
R$ 3,35
R$ 0,25

R$ 0,01
R$ 3,36

A produtividade na execução deste serviço dependerá da quantidade de
equipamentos a serem mobilizados na obra. O ideal é que para cada clamshell sejam
disponibilizados dois guindastes: o primeiro será utilizado para a escavação da parede e o
segundo para auxiliar na colocação e retirada das chapas juntas, chapas de revestimento,
armação, tubo tremonha, funil, posicionamento da bomba da lama bentonítica, etc.
Trabalhando desta forma a utilização dos equipamentos poderá ser otimizada.
De

maneira

geral,

consegue-se

executar

até

2

lamelas

por

dia

(aproximadamente 70 m²), por equipamento (clamshell). Esta produtividade dependerá
também das condições de acesso à obra, por exemplo, dos caminhões-betoneira. Para
ilustrar, dentro da ZMRC2 (Zona Máxima de Restrição de Circulação) da cidade de São
Paulo, não será possível o acesso destes caminhões durante o período diurno.
A concretagem de uma lamela só deve ser iniciada quando todos os caminhõesbetoneira estiverem na obra, visto que não é recomendada a paralisação por mais de 20
min.

8.3

Contenção em perfis metálicos cravados e pranchões de madeira
Alguns outros parâmetros foram adotados, específicos para os serviços de

contenção em perfis metálicos cravados e pranchões de madeira:
Cravação de perfis metálicos, no máximo, a cada 2,00 m (total de 76 un);

2

ZMRC – Zona Máxima de Restrição de Circulação. Na cidade de São Paulo a quantidade de
veículos em circulação - transportando pessoas ou mercadorias - cresceu de forma mais acelerada
do que a capacidade de investimentos por parte da administração pública, ocasionando uma situação
de saturação do sistema viário e de congestionamentos freqüentes. Assim, devido às dificuldades
crescentes de circulação durante o dia e a ociosidade observada na malha viária durante a noite,
criou-se as ZMRC que concentram os principais núcleos de comércio e serviços, e apresentam
horários de restrição de circulação de caminhões. Os limites físicos e de horários são especificados
pela CET/SP (Companhia de Engenharia de Tráfego do Estado de São Paulo).
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Espessura da parede de concreto - 25 cm;

Estudo 01 - Custo dos subcontratados
Abaixo são apresentados os custos estimados para o fornecimento de mão-deobra e equipamentos especializados para os serviços de cravação de perfis metálicos. A
produtividade média adotada foi de 10 un/dia (15 m de comprimento cada estaca), com 22
dias trabalhados por mês, totalizando uma média de 3.300 m/mês.

112
Tabela 8.9 – Composição de preços do serviço – Bate estaca (Base: maio/2006)
Item
A
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2

Descrição

Unidade

Quantidade

MÃO DE OBRA
Horas Normais
Encarregado de produção
h
220,00
Operadores - bate estaca
h
440,00
Oficial
h
440,00
Ajudantes
h
880,00
Gerente de obra (25% do gerente)
h
55,00
Engenheiro de produção (50% do
h
110,00
engenheiro)
SubTotal
Encargos Sociais
TOTAL PARCIAL
Refeição
Encarregado de produção
dia
22,00
Operadores - bate estaca
dia
44,00
Oficial
dia
44,00
Ajudantes
dia
88,00
Gerente de obra (25% do gerente)
dia
5,50
Engenheiro de produção (50% do
dia
11,00
engenheiro)
Transporte de pessoal
Passagens rodoviárias (ônibus)
unidade
396,00
Kilometragem (gerente e engenheiro)
km
1.650,00
TOTAL PARCIAL
TOTAL A - MÃO DE OBRA

B
1
1.1

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS
Bate estaca

2
2.1

TRANSPORTES DOS EQUIPAMENTOS
Frete
viagem

unidade

1,00

Custo
Unitário

R$ 10,41
R$ 2,86
R$ 3,75
R$ 2,82
R$ 20,90
R$ 16,07
126,10%

Custo
Total

R$ 2.290,20
R$ 1.258,40
R$ 1.650,00
R$ 2.481,60
R$ 1.149,50

2 operadores
2 oficiais
4 ajudantes
4 obras simultâneas

R$ 1.767,70 2 obras simultâneas
R$ 10.597,40
R$ 13.362,91 conforme planilha anexa
R$ 23.960,31

R$ 6,00
R$ 6,00
R$ 6,00
R$ 6,00
R$ 14,00

R$ 132,00
R$ 264,00
R$ 264,00
R$ 528,00
R$ 77,00

R$ 14,00

R$ 154,00 café da manhã + almoço

R$ 2,00
R$ 0,45

R$ 792,00
R$ 742,50
R$ 2.953,50
R$ 26.913,81

R$ 11.000,00

R$ 11.000,00

café da manhã + almoço
café da manhã + almoço
café da manhã + almoço
café da manhã + almoço
café da manhã + almoço

Taxa de mobilização

3

MATERIAIS DE CONSUMO

3.1

EPIs (bota, capacete e luvas)

verba

9,75

3.2
3.3
3.4

Óleo diesel - bate estaca
Lubrificantes
Cabo de aço, soldas, etc

l
l
verba

2.420,00
330,00
1,00

R$ 113,00
R$ 1,80
R$ 7,50
R$ 3.000,00

TOTAL B - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
CUSTO TOTAL
BDI (Benefícios e Despesas Indiretas)

capacete R$ 25,00 / Bota
R$ 78,00 / luva R$ 10,00
R$ 4.356,00 consumo - 11 l/h
R$ 2.475,00 consumo - 1,5 l/h
R$ 3.000,00

R$ 1.101,75

R$ 21.932,75
R$ 48.846,56

35,53%

PREÇO TOTAL
PREÇO UNITÁRIO

R$ 17.355,18 conforme planilha anexa
R$ 66.201,74
R$ 20,06

Pelo estudo apresentado acima, obteve-se o valor de R$ 20,06/m para a
execução do serviço em análise. Para uma obra com as características informadas
anteriormente, o preço médio cobrado pelos subcontratados, também com base no mês de
maio/2006 é de aproximadamente R$ 17,80/m. A razão de tal diferença não pôde ser
detectada pelas mesmas razões descritas na análise da parede diafragma.

Estudo 02 - Custo das construtoras
Abaixo são apresentados os custos totais dos serviços de execução de
contenção com perfis metálicos cravados e pranchões de madeira, considerando os valores
reais cobrados pelos subcontratados especializados.
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OPÇÃO 1 – edificação com 2 subsolos

Tabela 8.10 – Planilha básica de serviços para contenção com perfil metálico
(pranchão de madeira) – opção 1
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8

Taxa de mobilização do bate-estaca para cravação dos
perfis metálicos
Perfil metálico W250 (32,7 kg/m)
Cravação de perfil metálico, inclusive corte e emenda
Pranchão de madeira (até profundidade de 4,0 m,
restante com berma)
Chapisco sobre solo
Forma interna para execução de cortina de concreto
Armação para cortina de concreto
Concreto usinado fck 20 MPa, slump 8 +- 2, brita 1 e 2

Un.

Quant.

Preço Unit

Preço total

un
kg
m

1,00
22.366,80
684,00

R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
R$ 2,80 R$ 62.627,04
R$ 29,16 R$ 19.945,44

m²
m²
m²
kg

600,00
300,00
1.044,00
18.000,00

R$ 72,50 R$ 43.500,00
R$ 4,00 R$ 1.200,00
R$ 43,00 R$ 44.892,00
R$ 3,35 R$ 60.300,00

m³

225,00

R$ 196,04 R$ 44.109,56
R$ 279.074,04
R$ 310,08

Total
Total por m² de área contida

OPÇÃO 2 – edificação com 3 subsolos

Tabela 8.11 - Planilha básica de serviços para contenção com perfil metálico
(pranchão de madeira) – opção 2
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8

Taxa de mobilização do bate-estaca para cravação dos
perfis metálicos
Perfil metálico W250 (32,7 kg/m)
Cravação de perfil metálico, inclusive corte e emenda
Pranchão de madeira (até profundidade de 7,0 m,
restante com berma)
Chapisco sobre solo
Forma interna para execução de cortina de concreto
Armação para cortina de concreto
Concreto usinado fck 20 MPa, slump 8 +- 2, brita 1 e 2
Total
Total por m² de área contida

Un.

Quant.

Preço Unit

Preço total

un
kg
m

1,00
37.278,00
1.140,00

R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
R$ 2,80 R$ 104.378,40
R$ 29,16 R$ 33.242,40

m²
m²
m²
kg

1.050,00
450,00
1.740,00
30.000,00

R$ 72,50 R$ 76.125,00
R$ 4,00 R$ 1.800,00
R$ 43,00 R$ 74.820,00
R$ 3,35 R$ 100.500,00

m³

375,00

R$ 196,04 R$ 73.515,94
R$ 466.881,74
R$ 311,25
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Tabela 8.12 - Planilha básica de tirantes para perfil metálico – opção 2
1

2

3
4
5
6

Descrição
Taxa de mobilização para o equipamento de tirante
Perfuração em solo, fornecimento, montagem,
instalação, injeção de nata de cimento e protensão capacidade de 50 tf
Perfuração em solo, fornecimento, montagem,
instalação, injeção de nata de cimento e protensão capacidade de 80 tf
Cimento ARI (consumo médio de 3 sacos de 50 kg por
metro de tirante)
Fornecimento de água para perfuração dos tirantes
Equipe de apoio (em geral 2 serventes por
equipamento)
Total
Total por m² de área contida
Obs.: É importante lembrar que as perfurações para a
instalação dos tirantes em concreto ou rocha
apresentam custos diferenciados das perfurações em
solo

Un.
un

Quant.
1,00

Preço Unit
Preço total
R$ 4.400,00 R$ 4.400,00

m

1.800,00

R$ 149,00 R$ 268.200,00

m

900,00

R$ 171,00 R$ 153.900,00

kg
m³

405.000,00
89,10

R$ 0,34 R$ 137.700,00
R$ 9,00
R$ 801,90

vb

1,00

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00
R$ 568.001,90
R$ 378,67

COMPOSIÇÕES AUXILIARES

3. Cravação de perfil metálico, inclusive corte e emenda - m
Tabela 8.13 - Composição básica de cravação de perfil metálico
Mão de obra
Cravação de perfil metálico W250
Emenda de topo de perfil metálico W250 - total de 66
emendas
Corte de perfil metálico W250 - total de 44 cortes

Un.
m

Quant.
1,00

Preço Unit
Preço total
R$ 17,80
R$ 17,80

un

0,08

R$ 107,00

R$ 8,56

un

0,08

R$ 35,00

R$ 2,80
R$ 29,16

4. Pranchão de madeira – m²
Tabela 8.14 - Composição básica de pranchão de madeira
Mão de obra
Escavação manual de terreno próximo aos perfis
metálicos
Mão e obra de instalação do pranchão de madeira
Mão de obra para enchimento de vazios entre o
pranchão de madeira e o solo (considerada uma
espessura média de 10 cm - varia de acordo com o
tipo de solo)
Materiais
Pranchão de madeira
Argamassa para enchimento de vazios entre o
pranchão de madeira e o solo (considerada uma
espessura média de 10 cm - varia de acordo com o
tipo de solo)

Un.

Quant.

Preço Unit

Preço total

m²

1,00

R$ 12,00

R$ 12,00

m²

1,00

R$ 20,00

R$ 20,00

m³

0,10

R$ 30,00

R$ 3,00

m²

1,00

R$ 22,50

R$ 22,50

m³

0,10

R$ 150,00

R$ 15,00
R$ 72,50
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A produtividade deste serviço poderá variar de acordo com as condições locais
da obra. A média esperada para cravação, desconsiderando qualquer tipo de atraso gerado,
por exemplo, pelo encontro de camadas de solo muito rígidas, é de aproximadamente 8 a 10
perfis por dia, por equipamento. Após a cravação de todos os perfis metálicos, ou pelo
menos grande parte deles, inicia-se a fase de escavação. Esta fase dependerá muito das
condições locais de acesso, sendo dividida em duas etapas: escavação mecânica inicial e
escavação manual próximo aos perfis e alinhamento da contenção. A velocidade da
escavação mecânica é alta, sendo o limitador de produtividade deste tipo de contenção a
escavação manual e a instalação dos pranchões. Esta escavação manual deverá ser
cuidadosa e não superar o limite de segurança permitido pelo solo, visto ser uma escavação
a prumo, podendo causar a desestabilização do solo. Aconselha-se que a escavação e a
instalação dos pranchões de madeira sejam executadas no mesmo dia, minimizando as
possibilidades de escorregamento do terreno.
Após o travamento definitivo da contenção, seja através de tirantes definitivos ou
de lajes de concreto dos subsolos, inicia-se a etapa de concretagem da cortina de concreto.
A esta etapa correspondem os serviços de montagem das fôrmas internas, montagem e
posicionamento das armações e concretagem da cortina.

8.4

Contenção em Perfis cravados e painéis de concreto
Os parâmetros específicos são os mesmos adotados nas contenções em perfis

metálicos cravados e pranchões de madeira. Os custos referentes à cravação dos perfis
metálicos também são os mesmos anteriormente demonstrados.

Estudo 02 - Custo das construtoras
Abaixo são apresentados os custos totais dos serviços de execução de
contenção com perfis metálicos cravados e painéis de concreto, considerando os valores
reais cobrados pelos subcontratados especializados.
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OPÇÃO 1 – edificação com 2 subsolos

Tabela 8.15 - Planilha básica de serviços para contenção com perfil metálico (painel
de concreto) – opção 1
Descrição
1
2
3
4
5
6

Taxa de mobilização do bate-estaca para cravação dos
perfis metálicos
Perfil metálico W250 (32,7 kg/m)
Cravação de perfil metálico, inclusive corte e emenda
Painél duplo de concreto com espessura de 17 cm
(3+17+3)
Armação complementar para os painéis de concreto
Concreto usinado fck 20 MPa, slump 8 +- 2, com
pedrisco
Total
Total por m² de área contida

un

quant.

Preço Unit

Preço total

un
kg
m

1,00
22.366,80
684,00

R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
R$ 2,80 R$ 62.627,04
R$ 29,16 R$ 19.945,44

m²
kg

900,00
8.550,00

R$ 118,00 R$ 106.200,00
R$ 3,35 R$ 28.642,50

m³

171,00

R$ 211,70 R$ 36.200,36
R$ 256.115,34
R$ 284,57

OPÇÃO 2 – edificação com 3 subsolos

Tabela 8.16 - Planilha básica de serviços para contenção com perfil metálico (painel
de concreto) – opção 2
Descrição
1
2
3
4
5
6

Taxa de mobilização do bate-estaca para cravação dos
perfis metálicos
Perfil metálico W250 (32,7 kg/m)
Cravação de perfil metálico, inclusive corte e emenda
Painél duplo de concreto com espessura de 17 cm
(3+17+3)
Armação complementar para os painéis de concreto
Concreto usinado fck 20 MPa, slump 8 +- 2, com
pedrisco
Total
Total por m² de área contida

un

quant.

Preço Unit

Preço total

un
kg
m

1,00
37.278,00
1.140,00

R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
R$ 2,80 R$ 104.378,40
R$ 29,16 R$ 33.242,40

m²
kg

1.500,00
14.250,00

R$ 118,00 R$ 177.000,00
R$ 3,35 R$ 47.737,50

m³

285,00

R$ 211,70 R$ 60.333,93
R$ 425.192,23
R$ 283,46
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COMPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

4. Painel duplo de concreto – m²
Tabela 8.17 - Composição básica de Painél duplo de concreto com espessura de 17cm
(3+17+3)
Mão de obra
Escavação manual de terreno próximo aos perfis
metálicos
Mão e obra de instalação do pranchão de concreto,
inclusive enchimento de concreto
Mão de obra para enchimento de vazios entre o
pranchão de madeira e o solo (considerada uma
espessura média de 10 cm - varia de acordo com o
tipo de solo)
Materiais
Painél duplo de concreto com espessura de 17 cm
(3+17+3)
Argamassa para enchimento de vazios entre o
pranchão de madeira e o solo (considerada uma
espessura média de 10 cm - varia de acordo com o
tipo de solo)

Un.

Quant.

Preço Unit

Preço total

m²

1,00

R$ 12,00

R$ 12,00

m²

1,00

R$ 20,00

R$ 20,00

m³

0,10

R$ 30,00

R$ 3,00
R$ 0,00

m²

1,00

R$ 68,00

R$ 68,00

m³

0,10

R$ 150,00

R$ 15,00
R$ 118,00

Após a instalação de aproximadamente 1,5 a 2,0 m de altura de painéis
(dependendo do solo em questão), procede-se a concretagem interna, devendo ser
observado o limite de altura de concretagem, de forma a evitar a desagregação do concreto
e a necessidade de escoramento das placas de concreto, visto que o concreto fresco
exercerá empuxo sobre os painéis de concreto.
Após a cura do concreto interno procede-se o aterro do eventual vazio existente
entre o painel e o terreno. Este poderá ser feito apenas após a concretagem interna, visto
que o painel de concreto, com espessura de 3 cm, dificilmente resiste a este empuxo
(esforço de tração), a menos que esta consideração tenha sido levada em conta no
dimensionamento e fabricação da peça.

8.5

Contenção em cortinas atirantadas
Alguns outros parâmetros foram adotados, específicos para os serviços de

contenção em cortinas atirantadas:
Espessura da parede de concreto - 25 cm;
Taxa de armação – 110 kg/m3
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Modulação máxima dos tirantes – 2,50 x 2,50 m:
-

2 linhas de tirantes – 50 tf e 80 tf (opção 1 com 2 subsolos);

-

3 linhas de tirantes – 2x50 tf e 1x80 tf (opção 2 com 3 subsolos)

-

comprimento 7m livre e 8m ancorado

Estudo 01 - Custo dos subcontratados
Abaixo são apresentados os custos estimados para o fornecimento de mão-deobra e equipamentos especializados para os serviços de perfuração do solo, fornecimento,
montagem, instalação, injeção de nata de cimento e protensão de tirantes. A produtividade
média adotada foi de 3un/dia (15 m de comprimento cada tirante), com 22 dias trabalhados
por mês, totalizando uma média de 990 m/mês.
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Tabela 8.18 – Composição de preços do serviço – Tirantes 50tf (Base: maio/2006)
Item
A
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1
3.2

Descrição

Unidade

Quantidade

MÃO DE OBRA
Horas Normais
Encarregado de produção
h
220,00
Soldador
h
220,00
Injetor
h
220,00
1/2 Oficial
h
220,00
Oficial
h
220,00
Ajudantes
h
880,00
Gerente de obra (25% do gerente)
h
55,00
Engenheiro de produção (50% do
h
110,00
engenheiro)
SubTotal
Encargos Sociais
TOTAL PARCIAL
Refeição / estadia
Encarregado de produção
dia
22,00
Soldador
dia
22,00
Injetor
dia
22,00
1/2 Oficial
dia
22,00
Oficial
dia
22,00
Ajudantes
dia
88,00
Gerente de obra (25% do gerente)
dia
5,50
Engenheiro de produção (50% do
dia
11,00
engenheiro)
Transporte de pessoal
Passagens rodoviárias (ônibus)
unidade
440,00
Kilometragem (gerente e engenheiro)
km
1.650,00
TOTAL PARCIAL
TOTAL A - MÃO DE OBRA

B
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
3

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS
Perfuratriz
Central de Injeção
Conjunto macaco-bomba
Conjunto de acessórios
TRANSPORTES DOS EQUIPAMENTOS
Frete
MATERIAIS DE CONSUMO

3.1

EPIs

verba

10,75

3.2
3.3
3.4

Óleo diesel
Lubrificantes, graxas etc
Gasolina
Cordoalha (8Ø12,5mm - comprimento +
1 m)
Espaguete (comprimento livre + 1 m)
Tubos PVC 32mm (comprimento
ancorado)

l
verba
l

4.207,50
1,00
176,00

3.5
3.6
3.7
3.8

unidade
unidade
unidade
unidade

1,00
1,00
1,00
1,00

Custo
Unitário

R$ 10,41
R$ 4,55
R$ 4,33
R$ 3,24
R$ 3,75
R$ 2,82
R$ 20,90
R$ 16,07
126,10%

R$ 1.767,70 2 obras simultâneas
R$ 11.180,40
R$ 14.098,05 conforme planilha anexa
R$ 25.278,45
R$ 132,00
R$ 132,00
R$ 132,00
R$ 132,00
R$ 132,00
R$ 528,00
R$ 77,00

café da manhã +
café da manhã +
café da manhã +
café da manhã +
café da manhã +
café da manhã +
café da manhã +

R$ 14,00

R$ 154,00

café da manhã + almoço

R$ 2,00
R$ 0,45

R$ 880,00
R$ 742,50
R$ 3.041,50
R$ 28.319,95

R$ 8.000,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.000,00

R$ 8.000,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.000,00

R$ 113,00
R$ 1,80
R$ 2.000,00
R$ 2,40

8.448,00

R$ 5,43

2.640,00

R$ 0,20

R$ 528,00

m

528,00

R$ 4,40

R$ 2.323,20

m

462,00

R$ 6,12

unid.

528,00

R$ 0,56

CUSTO TOTAL

capacete R$ 25,00 / Bota R$
78,00 / luva R$ 10,00

R$ 7.573,50
R$ 2.000,00
R$ 422,40 preço maio 2006

m

Espaçadores (1 a cada metro ancorado)

PREÇO TOTAL
PREÇO UNITÁRIO

R$ 1.214,75

Kg

Manchetes (1 a cada 0,5 m ancorado)
unid.
1.056,00
R$ 0,45
Adaptador 40/32 (1 por tirante)
unid.
66,00
R$ 0,81
Caps 32mm (1 por tirante)
unid.
66,00
R$ 0,87
Tubo cola PVC (1 tubo para 5 tirantes)
unid.
13,20
R$ 3,20
Fita adesiva PVC (1 rolo para 15
unid.
4,40
R$ 2,70
tirantes)
Arame recozido BWG 18
Kg
33,00
R$ 3,71
Graxa p/ tubo
Kg
13,20
R$ 8,00
Igas / Carboplástico / Polioletano
galão
6,60
R$ 116,90
Bloco de ancoragem
unid.
66,00
R$ 80,00
Clavete
unid.
330,00
R$ 7,30
Placa de ancoragem
unid.
66,00
R$ 40,00
TOTAL B - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

BDI (Benefícios e Despesas Indiretas)

almoço
almoço
almoço
almoço
almoço
almoço
almoço

Taxa de mobilização

3.9

3.14

R$ 2.290,20
R$ 1.001,00
R$ 952,60
R$ 712,80
R$ 825,00 1 oficial
R$ 2.481,60 4 ajudantes
R$ 1.149,50 4 obras simultâneas

viagem

Tubos PVC 40mm (comprimento livre)

Observações

R$ 6,00
R$ 6,00
R$ 6,00
R$ 6,00
R$ 6,00
R$ 6,00
R$ 14,00

3.10
3.11
3.12
3.13
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20

Custo
Total

R$ 45.872,64 preço Belgo / maio 2006
preço Construção Mercado /
maio 2006
preço Construção Mercado /
R$ 2.827,44
maio 2006
R$ 295,68
R$ 475,20
R$ 53,46
R$ 57,42
R$ 42,24 preço maio 2006
R$ 11,88 preço maio 2006
R$ 122,43 preço Belgo / maio 2006
R$ 105,60 preço maio 2006
R$ 771,54
R$ 5.280,00
R$ 2.409,00
R$ 2.640,00
R$ 87.026,38
R$ 115.346,33

35,53%

R$ 40.982,55 conforme planilha anexa
R$ 156.328,88
R$ 157,91

Pelo estudo apresentado acima, obteve-se o valor de R$ 157,91/m para a
execução do serviço em análise. Para uma obra com as características informadas
anteriormente, o preço médio cobrado pelos subcontratados, também com base no mês de
maio/2006 é de aproximadamente R$ 149,00/m. A razão de tal diferença não pôde ser
detectada pelas mesmas razões descritas na análise da parede diafragma.
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Estudo 02 - Custo das construtoras
Abaixo são apresentados os custos totais dos serviços de execução de cortina
atirantada de concreto, considerando os valores reais cobrados pelos subcontratados
especializados.

OPÇÃO 1 – edificação com 2 subsolos

Tabela 8.19 – Composição básica de Cortina Atirantada – opção 1
Descrição
1
2

Forma interna para execução de cortina de concreto
Armação para cortina de concreto

3

Concreto usinado fck 25 MPa, slump 8 +- 2, brita 1 e 2

4

Taxa de mobilização para o equipamento de tirante
Perfuração em solo, fornecimento, montagem,
instalação, injeção de nata de cimento e protensão capacidade de 50 tf
Perfuração em solo, fornecimento, montagem,
instalação, injeção de nata de cimento e protensão capacidade de 80 tf
Cimento ARI (consumo médio de 3 sacos de 50 kg por
metro de tirante)
Fornecimento de água para perfuração dos tirantes
Equipe de apoio (em geral 2 serventes por
equipamento)
Total
Total por m² de área contida
Obs.: É importante lembrar que as perfurações para a
instalação dos tirantes em concreto ou rocha
apresentam custos diferenciados das perfurações em
solo

5

6
7
8
9

Un.

Quant.

Preço Unit

m²
kg

900,00
24.750,00

R$ 33,00 R$ 29.700,00
R$ 3,35 R$ 82.912,50

m³
un

225,00
1,00

R$ 196,04 R$ 44.109,56
R$ 4.400,00 R$ 4.400,00

m

900,00

R$ 149,00 R$ 134.100,00

m

900,00

R$ 171,00 R$ 153.900,00

kg
m³

270.000,00
59,40

R$ 0,34 R$ 91.800,00
R$ 9,00
R$ 534,60

vb

1,00

R$ 3.000,00

Preço total

R$ 3.000,00
R$ 544.456,66
R$ 604,95
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OPÇÃO 2 – edificação com 3 subsolos

Tabela 8.20 - Composição básica de Cortina Atirantada – opção 2
Descrição
1
2

Forma interna para execução de cortina de concreto
Armação para cortina de concreto

3

Concreto usinado fck 25 MPa, slump 8 +- 2, brita 1 e 2

4

Taxa de mobilização para o equipamento de tirante
Perfuração em solo, fornecimento, montagem,
instalação, injeção de nata de cimento e protensão capacidade de 50 tf
Perfuração em solo, fornecimento, montagem,
instalação, injeção de nata de cimento e protensão capacidade de 80 tf
Cimento ARI (consumo médio de 3 sacos de 50 kg por
metro de tirante)
Fornecimento de água para perfuração dos tirantes
Equipe de apoio (em geral 2 serventes por
equipamento)
Total
Total por m² de área contida
Obs.: É importante lembrar que as perfurações para a
instalação dos tirantes em concreto ou rocha
apresentam custos diferenciados das perfurações em
solo

5

6
7
8
9

Un.

Quant.

m²
kg

1.500,00
41.250,00

Preço Unit

R$ 33,00 R$ 49.500,00
R$ 3,35 R$ 138.187,50

m³
un

375,00
1,00

R$ 196,04 R$ 73.515,94
R$ 4.400,00 R$ 4.400,00

m

1.800,00

R$ 149,00 R$ 268.200,00

m

900,00

R$ 171,00 R$ 153.900,00

kg
m³

405.000,00
89,10

R$ 0,34 R$ 137.700,00
R$ 9,00
R$ 801,90

vb

1,00

R$ 3.000,00

Preço total

R$ 3.000,00
R$ 829.205,34
R$ 552,80

A produtividade para a execução da cortina atirantada está diretamente ligada à
produtividade da execução dos tirantes, sendo este o caminho crítico, visto que só se pode
iniciar a execução de uma placa adjacente após a protensão do tirante.
A produtividade dos serviços de tirantes dependerá muito das condições locais
e, principalmente, da liberação de frentes de serviço. Por serem as fases de escavação,
instalação das cordoalhas e injeção da calda de cimento serviços relativamente rápidos, a
execução das mesmas deverá ser bem planejada, de modo a sempre se ter frentes de
serviços liberadas, eliminado assim a necessidade de pagar aos empreiteiros o custo de
hora parada do equipamento.
Em geral cada equipamento chega a executar 10 tirantes por dia, entre perfurar,
instalar as cordoalhas e injetar a calda de cimento. Após esta primeira fase, considerando a
utilização de cimento de alta resistência inicial, o serviço de protensão poderá ser iniciado
após 3 ou 4 dias da injeção de calda de cimento. A protensão dos tirantes tem uma
produtividade média de 3 tirantes por dia. Vale observar que, no caso da utilização de
cimento Portland comum CPII, o tempo e cura da calda de cimento é, em média, de 7 dias.
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8.6

Contenção em solo grampeado
Alguns outros parâmetros foram adotados, específicos para os serviços de

contenção em solo grampeado:
Espessura do paramento projetado - 10 cm;
Paramento armado com tela eletrosoldada tipo Q138
Barbacãs a cada 2,50 m.
Chumbadores espaçados a cada 1,20 m, totalizando
5 linhas (2 x 9,0 m; 2 x 7,0 m e 1 x 4,0 m) – opção 1 com 2 subsolos;
8 linhas (3 x 9,0 m; 3 x 7,0 m e 2 x 4,0 m) – opção 2 com 3 subsolos;

Chumbadores
comprimento
9,0 m

Chumbadores
comprimento
9,0 m

Chumbadores
comprimento
7,0 m

Chumbadores
comprimento
7,0 m

Chumbadores
comprimento
4,0 m

Chumbadores
comprimento
4,0 m

OPÇÃO 1 - 2 SUBSOLOS - ALTURA 6,0 M

OPÇÃO 2 - 3 SUBSOLOS - ALTURA 10,0 M

Figura 8.2 - Distribuição dos chumbadores - Solo grampeado
1 linha (opção 1) ou 2 linhas (opção 2) de DHP espaçadas a cada 5,0 m,
comprimento estimado de 11,00 m.

Estudo 02 - Custo das construtoras
Abaixo são apresentados os custos totais dos serviços de execução de solo
grampeado, considerando os valores reais cobrados pelos subcontratados especializados.
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OPÇÃO 1 – edificação com 2 subsolos

Tabela 8.21 – Composição básica de Solo Grampeado – opção 1
Descrição
1
2
3
4

5
6
7
8
9

Acerto do terreno
Taxa de mobilização para o equipamento do solo
grampeado
Tela eletrosoldada Q 138
Concreto projetado fck 25 MPa, espessura 10 cm
Chumbadores constituídos por aço CA-50 Ø 20 mm,
compreendendo perfuração em solo, montagem,
instalação e injeção de calda de cimento
Drenos horizontais profundos, constituídos por tubo de
pvc Ø 2"
Drenos curtos tipo barbacãs
Acabamento sarrafeado do concreto projetado
Equipe de apoio (em geral 2 serventes por
equipamento)
Total
Total por m² de área contida

Un.

Quant.

Preço Unit

Preço total

m²

900,00

R$ 12,00 R$ 10.800,00

un
m²
m³

1,00
900,00
90,00

R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
R$ 16,54 R$ 14.888,22
R$ 861,00 R$ 77.490,00

m

4.500,00

R$ 78,04 R$ 351.194,08

m
un
m²

330,00
144,00
900,00

R$ 69,00 R$ 22.770,00
R$ 35,00 R$ 5.040,00
R$ 14,00 R$ 12.600,00

vb

1,00

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00
R$ 502.782,30
R$ 558,65

OPÇÃO 2 – edificação com 3 subsolos

Tabela 8.22 - Composição básica de Solo Grampeado – opção2
Descrição
1
2
3
4

5
6
7
8
9

Acerto do terreno
Taxa de mobilização para o equipamento do solo
grampeado
Tela eletrosoldada Q 138
Concreto projetado fck 25 MPa, espessura 10 cm
Chumbadores constituídos por aço CA-50 Ø 20 mm,
compreendendo perfuração em solo, montagem,
instalação e injeção de calda de cimento
Drenos horizontais profundos, constituídos por tubo de
pvc Ø 2"
Drenos curtos tipo barbacãs
Acabamento sarrafeado do concreto projetado
Equipe de apoio (em geral 2 serventes por
equipamento)
Total
Total por m² de área contida

Un.

Quant.

Preço Unit

Preço total

m²

1.500,00

R$ 12,00 R$ 18.000,00

un
m²
m³

1,00
1.500,00
150,00

R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
R$ 16,54 R$ 24.813,70
R$ 861,00 R$ 129.150,00

m

7.000,00

R$ 78,00 R$ 545.987,08

m
un
m²

660,00
240,00
1.500,00

R$ 69,00 R$ 45.540,00
R$ 35,00 R$ 8.400,00
R$ 14,00 R$ 21.000,00

vb

1,00

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00
R$ 800.890,78
R$ 533,93
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COMPOSIÇÕES AUXILIARES

3. Tela eletrosoldada tipo Q138 – m²
Tabela 8.23 - Composição básica de tela eletrosoldada tipo Q138
Mão de obra
Montagem e instalação de tela eletrosoldada Q 138
Materiais
Tela eletrosoldada Q 138
Aço CA-50 Ø 12,50 mm para fixadores da tela

Un.
kg

Quant.
2,20

kg
kg

2,31
0,65

Preço Unit
Preço total
R$ 3,30
R$ 7,26
R$ 3,30
R$ 2,54

R$ 7,62
R$ 1,66
R$ 16,54

4. Concreto projetado fck 25 Mpa, esp. 10 cm – m³
Tabela 8.24 - Composição básica de concreto projetado fck 25 Mpa
Mão de obra
Aplicação de concreto projetado com 10 cm de
espessura (volume projetado passado pelo
equipamento)
Materiais
Compressor de ar comprimido 750 PCM
Concreto usinado fck 25 MPa - considerando 40% de
perda do concreto, devido a irregularidade da
superfície, reflexão e adensamento do concreto

Un.

Quant.

Preço Unit

Preço total

m³

1,40

R$ 245,00

R$ 343,00

dia

0,70

R$ 370,00

R$ 259,00

m³

1,40

R$ 185,00

R$ 259,00
R$ 861,00

5. Chumbadores constituídos por aço CA-50 Ø 20 mm, incluindo
perfuração, montagem, instalação e injeção da calda de cimento – m
Tabela 8.25 - Composição básica de chumbadores
Mão de obra
Perfuração em solo, montagem, instalação de
chumbadores e injeção de calda de cimento
Materiais
Aço CA-50 Ø 20 mm para os chumbadores
Cimento CP II
Pintura epoxídica sobre a barra de aço

Un.

Quant.

Preço Unit

Preço total

m

1,00

R$ 70,00

R$ 70,00

kg
sc
m

1,73
0,30
1,00

R$ 2,54
R$ 10,50
R$ 0,50

R$ 4,39
R$ 3,15
R$ 0,50
R$ 78,04

Obs.: É importante lembrar que as perfurações para
a instalação dos chumbadores em concreto ou rocha
apresentam custos diferenciados das perfurações
em solo

A produtividade na execução de solo grampeado varia de acordo com o tipo de
armação a ser utilizada. No caso do concreto projetado ser armado com fibras de aço, a
produtividade será maior, pela eliminação da etapa de posicionamento e fixação da tela. Os
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chumbadores são executados a seco e sem a necessidade de revestimento, diferente dos
tirantes que são perfurados com o auxílio de água, revestidos e ainda protendidos (o que só
os recomenda para terrenos firmes e secos). O lançamento do concreto projetado é
interrompido cerca de 30 cm da borda da tela, melhorando a ligação com o trecho seguinte.
É recomendado que a execução do revestimento em concreto projetado ocorra o
mais cedo possível, para evitar uma relaxação do terreno.
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CONCLUSÃO

As contenções devem, tanto quanto possível, suprir o confinamento inerente do
próprio solo antes da escavação, isto é, deve ser capaz de impedir deslocamentos laterais
além dos que ocorrem inevitavelmente, no intervalo de tempo que decorre entre a
escavação e a instalação do paramento / parede. Deve haver duas preocupações
constantes na execução de um paramento: instalá-lo o mais rapidamente possível, já que os
deslocamentos laterais evoluem no tempo, e evitar espaços vazios entre a parede e o
maciço escorado.
A adoção de um determinado sistema de contenção depende tanto da sua
viabilidade técnica e executiva, quanto da análise de custo. Esta análise não deve restringirse apenas à análise do custo direto, mas abranger também os custos decorrentes do
sistema adotado. Assim, por exemplo, deve-se levar em consideração os custos de
rebaixamento do lençol freático, drenagem permanente sob o piso de concreto, prêmios de
seguro, supervisão da obra, escavações confinadas, etc. que, quando somados ao custo
direto da contenção, podem viabilizar ou não uma ou outra tipologia.
O estudo de viabilidade de um sistema de contenção – escoramento e
paramento – deve levar em conta os seguintes dados:
Características geológicas do terreno – tipo de solo e nível do lençol freático;
Topografia;
Interferências locais – subterrâneas, de superfície ou aéreas;
Acessos ao local da obra;
Situação do entorno (distâncias em relação a edificações vizinhas);
Expectativa de prazo de execução e plano de ataque;
Técnicas e equipamentos disponíveis no local da obra;
Tipo de contenção: provisória ou definitiva
Acessos e equipamentos disponíveis para a sua execução
Custos diretos e custos marginais
Estrutura da edificação – suporte definitivo do empuxo do terreno
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Abaixo estão relacionados alguns itens comparativos de desempenho técnico
entre as contenções estudadas, que devem ser avaliados em um estudo de viabilidade.
Tabela 9.1 - Resumo comparativo
Descrição
1
2
3
4
5
6
7

Parede diafragma

Contenção definitiva?
Pode ser incorporado como apoio da
estrutura da edificação?
Pode ser implantado em terrenos com
nível de água elevado?
Dependendo da altura é necessário
escoramento provisório?
Sua implantação gera vibrações?
Possibilidade de implantação em
terrenos duros e/ou rochosos?
Se implantado no alinhamento de
terrenos adjacentes, pode acarretar
interferências futuras?

8

Podem ser implantados em áreas com
pé-direito limitado?

9

Podem ser implantados em terrenos
com baixa coesão?

10

Desconfinamento do terreno

Perfil metálico e
pranchão de
madeira, inclusive
parede de concreto

Perfil metálico e
painel de concreto

Cortina atirantada

Solo grampeado

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Necessita
rebaixamento do
lençol freático

Necessita
rebaixamento do
lençol freático

Necessita
rebaixamento do
lençol freático

Não

Sim

Sim

Sim

Estrutura atirantada

Não

Sim
Recomendado préfuros

Sim
Recomendado préfuros

Não
Utilização de
perfuratriz em rocha

Não

Não

Não

Os tirantes invadem o
terreno vizinho

Muito difícil

Utilização de
equipamentos de
menor porte e maior
número de emendas

Utilização de
equipamentos de
menor porte e maior
número de emendas

Sim

Sim

Mínimo de coesão
necessária para a
implantação do
pranchão

Utilização de trépano

Estrutura com
chumbadores
Não
Utilização de
perfuratriz em rocha
Os chumbadores
invadem o terreno
vizinho
Sim

Mínimo de coesão
necessária para a
Mínimo de coesão
implantação dos
necessária para a
implantação do painel tirantes e execução da
parede de concreto

Não

São executadas da São executadas após São executadas após São executadas após São executadas após
superfície do terreno - a escavação interna - a escavação interna - a escavação interna - a escavação interna maior
maior
maior
maior
menor
desconfinamento
desconfinamento
desconfinamento
desconfinamento
desconfinamento

Resumidamente os custos das contenções computados no capítulo anterior são:
Tabela 9.2 - Resumo dos custos por m² de área contida
Tipo de contenção

900 m²
opção 1 - 2ss

Custo por m² de área contida
1.500 m²
opção 2 - 3ss
tirantes

total

Parede diafragma

R$ 727,72

R$ 684,79

R$ 378,67

R$ 1.063,46

Perfil metálico e pranchão de madeira

R$ 310,08

R$ 311,25

R$ 378,67

R$ 689,92

Perfil metálico e painel pré-moldado de concreto

R$ 284,57

R$ 283,43

R$ 378,67

R$ 662,10

Cortina atirantada

R$ 604,95

R$ 552,80

incluso

R$ 552,80

Solo grampeado

R$ 558,65

R$ 533,93

incluso

R$ 533,93

Os custos acima foram calculados por metro quadrado de área contida, ou seja,
os custos totais das contenções foram divididos pela área de contenção aparente, sem a
ficha.
A opção 2 apresenta os custos das paredes (paramentos) separados dos custos
dos escoramentos tipo tirante.

128
É importante ressaltar que estes valores foram determinados a partir de uma
obra hipotética, sem considerar eventuais interferências e/ou dificuldades executivas, e sem
a pretensão de abranger todas as situações possíveis de serem encontradas durante a sua
execução.
Uma primeira análise superficial pode levar a crer que a contenção com perfil
metálico e painel pré-moldado de concreto é uma solução economicamente melhor para a
opção com 2 subsolos. Porém não se pode esquecer que, dependendo da altura desta
contenção, são necessários escoramentos provisórios, do tipo tirantes, bermas ou
estroncas, que podem acrescer consideravelmente o valor total do sistema, conforme
demonstrado na opção com 3 subsolos, onde o custo eleva-se em aproximadamente 133%.
Esta mesma consideração, em relação à necessidade de escoramentos
provisórios, deve ser observada nos casos de parede diafragma e perfil metálico com
pranchão de madeira.
No estudo de viabilidade de uma contenção, inicialmente devem ser analisadas
as necessidades de escoramentos provisórios e a tipologia mais adequada a ser adotada,
levando-se em conta, além do custo, a trabalhabilidade da área durante a execução dos
serviços.
A contenção em parede diafragma apresenta como vantagem principal o
reduzido desconfinamento do terreno durante a sua execução, além de poder ser utilizada
em locais onde o nível de lençol freático encontra-se elevado. Em contrapartida, quando
analisada isoladamente, apresenta um custo elevado.
As contenções com perfis metálicos são soluções bem difundidas no mercado
brasileiro, porém a cravação dos perfis pode vir a ser um inconveniente na vizinhança por
acarretar vibrações no terreno e ruídos, situação que deve ser evitada quando a obra
encontrar-se próxima a casas de saúde, escolas e outros.
As cortinas atirantadas são soluções completas, com os escoramentos já
resolvidos, porém a morosidade na sua execução e a necessidade de autorização de
vizinhos, quando executadas no alinhamento do terreno, podem inviabilizá-las.
As contenções em solo grampeado adaptam-se facilmente à geometria do
terreno, mas não podem ser utilizadas como suporte para a estrutura definitiva de uma
edificação.
Verifica-se que todas as tipologias apresentam situações propícias para a sua
utilização, sendo necessário, em cada caso, estudos abrangentes para a determinação da
solução mais viável, não sendo necessariamente a de menor custo direto.
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Com o material apresentado neste trabalho espera-se facilitar os estudos de
viabilidade técnica e econômica de sistemas de contenções, propiciando a comparação
entre eles e fornecendo elementos para que as empresas construtoras possam estabelecer
negociações com os fornecedores destes serviços especializados de engenharia.
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11 ANEXOS

11.1 Anexo A – Composição de Encargos Sociais e Leis Trabalhistas

COMPOSIÇÃO ENCARGOS SOCIAIS E LEIS TRABALHISTAS
Base PINI
Item
A

Encargos e Benefícios

Porcentagem (%)

GRUPO A - Encargos Sociais Básicos

A.1

Previdência Social

20,00%

A.2

FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

8,00%

A.3

Salário Educação

2,50%

A.4

SESI - Serviço Social da Indústria

1,50%

A.5

SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

1,00%

A.6

SEBRAE - Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa

0,60%

A.7

INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

0,20%

A.8

INSS - Seguro contra Acidentes de Trabalho

3,00%

A.9

SECONCI - Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário

1,00%

SUB TOTAL A
B

37,80%

GRUPO B - Encargos Sociais que recebem as incidências de A

B.1

Repouso Semanal Remunerado e Feriados

22,53%

B.2

Férias

14,74%

B.3

Auxílio Enfermidade

0,83%

B.4

13o. Salário

11,08%

B.5

Licença Paternidade

0,36%
SUB TOTAL B

C

49,54%

GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem incidências globais de A

C.1

Aviso Prévio Indenizado

13,75%

C.2

Depósito por Recisão sem Justa Causa 40%

4,78%
SUB TOTAL C

D

18,53%

GRUPO D - Taxas das reincidências

D.1

Reincidência de A sobre B

18,73%

D.2

Dias de chuva e outras dificuldades

1,50%
SUB TOTAL D

20,23%

TOTAL A+B+C+D

126,10%
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11.2 Anexo B – Composição do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas)

Item
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
3
4
5

COMPOSIÇÃO BDI
Descriminação
Despesas Legais
COFINS
PIS
Contribuição Social
IR sobre Lucro (adotado 20% sobre o lucro)
CPMF
ISS
Seguros
Seguros de Bens Instalados no Canteiro
Seguros Obrigatórios de Veículos
Canteiro de obras, mobilização e desmobilização
Custo do Escritório Central
Lucro
TAXA BDI

Porcentagem (%)
3,00%
0,65%
2,00%
0,38%
5,00%
1,00%
0,50%
5,00%
8,00%
10,00%
35,53%

