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RESUMO 
 

 
No Brasil é notável a escassez de estudos acerca da determinação da capacidade de carga 

e do dimensionamento do bulbo ancorado em ancoragens reinjetáveis e protendidas. 

Neste contexto, torna-se importante uma avaliação detalhada da influência da capacidade 

de carga no correto dimensionamento das ancoragens, buscando a otimização das 

estruturas. Este trabalho teve como objetivo otimizar duas estruturas ancoradas, propondo 

novos valores de comprimento ancorado, com a determinação da capacidade de carga por 

meio da análise dos ensaios de recebimento. Além disso, foi objetivo desta pesquisa 

propor novos valores do coeficiente de ancoragem (𝑘) para os dois tipos de solos das 

regiões de implantação das estruturas, mostrando a relevância desse parâmetro na 

determinação da capacidade de carga das ancoragens. Para o desenvolvimento do estudo, 

utilizou-se um banco de dados de 40 tirantes executados em uma cortina atirantada do 

município de João Monlevade e 72 tirantes inseridos em uma contenção no município de 

Antônio Dias. Através da análise dos ensaios de recebimento, aplicou-se a extrapolação 

matemática de Van der Veen (1953), obtendo-se cargas de ruptura para cada um dos 

tirantes executados nessas obras. Com os valores de capacidade de carga obtidos e 

considerando o critério de exclusão de Aoki (2013) para cada uma das ancoragens, 

calculou-se, baseado na metodologia de Porto (2015), os comprimentos ancorados dos 

tirantes considerados aceitáveis e confiáveis, comparando os mesmos com o 

comprimento ancorado de projeto. Para a cortina de João Monlevade obteve-se um 

comprimento extrapolado 17% menor que o comprimento de projeto e para a cortina de 

Antônio Dias, essa diferença foi de 28,5%, obtendo desta forma resultados satisfatórios 

em relação a um dimensionamento mais eficiente técnico e economicamente. Além disso, 

foi proposto neste trabalho novos valores de coeficiente de ancoragem (𝑘) para os dois 

solos predominantes na implantação dessas estruturas: silte argilo arenoso e silte arenoso, 

sendo esses, de variabilidade baixa, ou seja, resultados consistentes e uniformes, o que 

contribuiu para o aumento de um banco de dados de referência para a estimativa da 

capacidade de carga em solos próximos às duas regiões estudadas. 

 

Palavras chaves: Otimização de estruturas, ancoragem, cortina atirantada, análise de 

confiabilidade, viabilidade técnica e econômica. 
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ABSTRACT 
 
 
In Brazil is remarkable the scarcity of studies on the determination of the load capacity 

and anchored bulb sizing in re-injectible and pre-stressed anchors. In this context, a 

detailed evaluation of the influence of the load capacity on the correct dimensioning of 

the anchors is important, seeking the optimization of the structures. This work aimed to 

optimize two anchored structures, proposing new values of anchored length, with the 

determination of the load capacity through the analysis of the receiving tests. In addition, 

it was the objective this research to propose new values of anchorage coefficient (𝑘) for 

the two types regions soils implantation of the structures, showing the relevance this 

parameter in the determination of the anchors load capacity. For the development this 

study, we used a database of 40 anchors executed in a anchored wall in João Monlevade 

and 72 anchors inserted in a anchored wall in Antônio Dias. Through the analysis of the 

receiving tests, the mathematical extrapolation of Van der Veen (1953) was applied, 

obtaining rupture loads for each of the anchors executed in these works. With the load 

capacity values obtained and considering the Aoki exclusion criterion (2013) for each one 

of the anchors, the anchored lengths considered acceptable and reliable were calculated 

based on the Porto methodology (2015), comparing it with the anchored design length. 

For the anchored wall in João Monlevade, a length extrapolated 17% was obtained lower 

than the design length and for the anchored wall Antônio Dias, this difference was 28,5%, 

thus obtaining satisfactory results in relation to a more efficient technical and economical 

dimensioning. In addition, new anchor coefficient (𝑘) values were proposed for the soils 

predominant in the implementation of these structures in this study: sandy clay silt and 

sandy silt, which are of low variability, that is, consistent results that provide a reference 

database for the estimation of the load capacity in soils next to the two regions studied. 

 

Key words: Optimized structures, anchor, anchored wall, reliability analysis, technical 

and economic viability. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 
1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O grande crescimento populacional e o consequente aumento da ocupação urbana 

evidenciam para uma busca cada vez maior de aproveitamento do solo nas grandes 

cidades, tornando-se necessárias aplicações diretas dos estudos da Engenharia Geotécnica 

em diversas obras, como na execução de estruturas de contenções. Dentre essas 

estruturas, tem-se a cortina atirantada como uma solução técnica viável quando se busca 

pequenos deslocamentos em elevadas solicitações atuantes nos maciços. 

 

Com áreas urbanas cada vez mais valorizadas, as cortinas atirantadas se tornam soluções 

que garantem, além de obras estabilizadas, maior aproveitamento do espaço e a 

consequente otimização da ocupação nessas áreas, com estruturas verticalizadas e de 

grandes dimensões. Toda a eficiência deste tipo de contenção está intimamente ligada a 

novos estudos, novas abordagens e inovações tecnológicas que possibilitam melhorias 

nas condições de dimensionamento, execução e controle dessas obras. 

 

A técnica de estabilização por ancoragens reinjetáveis e protendidas baseia-se em três 

etapas fundamentais: projeto, execução e controle tecnológico. Para a concepção de 

projeto são analisados fatores de segurança global e interna dos maciços, tanto em 

estruturas provisórias como em estruturas permanentes. Esses fatores garantem a 

segurança das obras diante de incertezas, principalmente em relação aos parâmetros de 

resistência dos solos e a metodologia de cálculo utilizada (Mendes, 2010). O 

dimensionamento dessas estruturas é realizado em função das características dos tirantes, 

dos parâmetros geotécnicos, das solicitações impostas ao solo e do método executivo 

adotado. 

 

A execução de cortinas atirantadas consiste, de acordo com a concepção de projeto, na 

inserção dos tirantes no solo e posterior protensão dos mesmos. O atirantamento é feito à 

medida que é realizada a escavação, por meio de ancoragens com furos contendo um 
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elemento estrutural resistente a esforços de tração (tirante), e um tubo com válvulas de 

injeção de nata de cimento para a formação do bulbo de ancoragem (More, 2003). 

 

No que tange ao controle dessa estrutura de contenção, sabe-se que a sua estabilidade é 

estudada no estado limite último (ELU). Com isso, o parâmetro mais importante e que 

governa a transferência de carga entre o bulbo de ancoragem e o solo, durante e após a 

escavação, é, segundo Souza (2001), a capacidade de carga específica (tu), que dividida 

pelo perímetro médio do bulbo, resulta na resistência ao cisalhamento (qs) dessa região.  

Existem várias formulações teóricas e empíricas que quantificam de forma aproximada 

os parâmetros tu e qs. Além dessas formulações, esses parâmetros podem ser obtidos de 

forma mais precisa, através dos ensaios de recebimento (desempenho) e qualificação 

(comportamento), segundo a ABNT NBR 5629:2018 (ABNT, 2018). 

 

A correspondência de valores da capacidade de carga das ancoragens através de 

formulações teóricas e extrapolações matemáticas é obtida através do controle 

tecnológico das mesmas, com a análise dos boletins de ensaios. As informações coletadas 

no ensaio de recebimento determinam a relação gráfica entre carga e deslocamento, 

resultando em cargas de ruptura extrapoladas matematicamente. 

 

O presente trabalho busca, através da aplicação da extrapolação matemática a um banco 

de dados de ensaios de recebimento, otimizar duas estruturas atirantadas com novos 

valores de capacidade de carga geotécnica e um novo dimensionamento do bulbo 

ancorado dos tirantes. Além disso, objetiva-se calibrar e avaliar, através da extrapolação 

matemática, novos valores do coeficiente de ancoragem (k) para os solos das regiões de 

estudo. 

 

1.2. JUSTIFICATIVA 
 
A técnica de contenção em ancoragens reinjetáveis e protendidas é muito utilizada no 

Brasil, mas ainda há muito que se estudar sobre a determinação da capacidade de carga e 

o dimensionamento do bulbo das ancoragens, já que esse dimensionamento, na maioria 

dos casos é feito empiricamente, baseado na experiência do projetista. Além disso, na 

maioria das vezes, os ensaios executados em estruturas atirantadas servem 
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exclusivamente para confirmar uma capacidade de carga adotada e não para a busca de 

um dimensionamento eficiente técnico e economicamente.  

 

Frente à importância da determinação da capacidade de carga alinhada à correta 

metodologia construtiva e ao controle tecnológico, faz-se necessário um estudo mais 

detalhado sobre a influência da carga de ruptura no correto dimensionamento e 

consequente otimização de cortinas atirantadas. 

 

1.3. OBJETIVOS 
 
O presente trabalho tem por objetivo estudar a influência da capacidade de carga no 

dimensionamento do bulbo de ancoragens em cortinas atirantadas, com a aplicação em 

duas estruturas reais. O estudo contemplado nesta dissertação, baseado em ensaios de 

recebimento, tem os seguintes objetivos específicos: 

a) Otimizar as estruturas com novos valores de capacidade de carga geotécnica e um 

novo dimensionamento do bulbo ancorado. 

b) Avaliar de forma criteriosa a aplicação de extrapolações matemáticas através dos 

resultados obtidos nos ensaios de recebimento. 

c) Propor novos valores do coeficiente de ancoragem (k) para os solos das regiões 

das contenções estudadas. 

d) Comparar os valores da capacidade de carga obtidos pela extrapolação 

matemática com valores de capacidade de carga de formulações semi-empíricas 

contidas na literatura. 

 

1.4. ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 
 
Esta dissertação foi estruturada por seis capítulos, referências bibliográficas e anexos, 

conforme detalhado a seguir: 

a)  Capítulo 1 – Introdução ao tema da pesquisa desenvolvida, justificativa e objetivos do 

trabalho e organização da dissertação. 

b) Capítulo 2 – Revisão bibliográfica sobre o tema, incluindo a metodologia executiva 

das ancoragens e os principais ensaios realizados nessas estruturas. 



 

24 
 

c) Capítulo 3 – Descrição detalhada da obtenção da capacidade de carga das ancoragens 

através das principais metodologias semi empíricas e da extrapolação matemática de Van 

der Veen. 

d) Capítulo 4 – Apresentação de materiais e métodos utilizados no trabalho. Descrição 

dos dois estudos de casos abordados. 

e) Capítulo 5 – Resultados e análises dos ensaios de recebimento realizados nas duas 

estruturas. 

f ) Capítulo 6 – Apresentação das principais conclusões obtidas e sugestões para pesquisas 

futuras. 

g) Referências Bibliográficas. 

h) Anexos – Resultados dos ensaios utilizados neste trabalho. 
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CAPÍTULO 2 
 

A TÉCNICA DE ANCORAGENS EM SOLOS 
 
2.1. ASPECTOS BÁSICOS 
 

Dentre as principais soluções de obras geotécnicas para a estabilização de encostas, têm-

se as contenções atirantadas, estruturas formadas por um paramento frontal rígido e 

ancoragens injetadas e protendidas. 

 

A ancoragem é constituída por barras, fios ou cordoalhas, genericamente designadas por 

tirantes, e capazes de suportar esforços de tração e ainda os transmitir ao solo por meio  

da interação com o bulbo, sendo este, formado pela injeção de calda de cimento sob 

pressão e ancorado no maciço (More, 2003). 

 

Neste capítulo será apresentada uma revisão bibliográfica sobre os principais aspectos 

relacionados as ancoragens em solos, explicitando a aplicação dessa técnica no Brasil, 

sua classificação, seu processo executivo e os ensaios para o controle da qualidade. 

 

2.2. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE ANCORAGEM NO BRASIL 
 

As primeiras obras de contenção com ancoragem em solo realizadas no Brasil foram em 

1957 nas rodovias do estado do Rio de Janeiro. Anos mais tarde, em 1970, houve o 

primeiro grande desenvolvimento na aplicação das ancoragens nas obras da construção 

do metrô de São Paulo, e em 1975, já com vários geotécnicos estudando as contenções 

atirantadas, houve a publicação da primeira norma referente aos tirantes injetados e 

protendidos no Brasil, a NB-565. A contenção por meio de tirantes cresceu em todo o 

Brasil com o grande crescimento dos centros urbanos, principalmente na década de 90. 

 

Nos dias atuais, há uma grande execução de técnicas de ancoragens em solos em todas as 

partes do país, tanto de ancoragens ativas como de passivas. A classificação dessas 

ancoragens será apresentada no item 2.3. 
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2.3. CLASSIFICAÇÃO DAS ANCORAGENS 
 

As ancoragens podem ser classificadas em ativas ou passivas, de acordo com a protensão 

aplicada. As ativas são incorporadas ao terreno com aplicação de uma carga inicial, já as 

passivas não são submetidas a um carregamento inicial, não sendo, portanto, protendidas 

(Vasconcelos, 2016). 

 

A aplicação de ancoragens ativas é presente na estrutura de contenção conhecida como 

cortina atirantada, que é formada por dois elementos principais: o tirante, constituído por 

barras, fios e cordoalhas, e o paramento, que pode ser formado por placas pré-moldadas, 

estacas ou grelhas, e que resultam na cortina. A função principal do tirante é transmitir os 

esforços de protensão inicial para o solo, e a do paramento é conter o maciço de solo, 

absorvendo todas as suas solicitações. 

 

Já a aplicação das ancoragens passivas ocorre na estrutura denominada de solo 

grampeado, que consiste na inserção de elementos passivos semirrígidos conhecidos por 

grampos, resistentes a esforços de tração e cisalhamento (D’Hyppolito, 2017). 

 

São objetos desse estudo as ancoragens ativas, e estas possuem as seguintes vantagens 

em relação às passivas, segundo Vasconcelos (2016): 

 

a) A não permissão de deslocamentos horizontais altos, já que é uma contenção rígida. 

b) A adaptação a novas solicitações geotécnicas, podendo aumentar sua capacidade de 

carga. 

 

O alto custo de execução é uma desvantagem deste tipo de ancoragem, chegando a ser 

três vezes maior do que as ancoragens passivas em contenções de altura limitada e 

dependendo da rigidez do paramento de face da estrutura ancorada ativa. 

 

2.4. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 
 

Como já dito no item 2.3, as cortinas ancoradas em solos são compostas por dois 

elementos principais: paramento e tirante. O tirante é o principal elemento das 
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ancoragens, tendo como principal função a transmissão da carga de pré-tracionamento 

para o solo. 

 

2.4.1. Elementos Construtivos das Ancoragens 
 

Cada ancoragem é constituída por três partes básicas: cabeça, trecho livre e trecho 

ancorado, conforme ilustrado na Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 - Detalhes das partes principais de um tirante (Adaptado de ABNT, 2018). 

 

 Cabeça da Ancoragem 

 

Elemento que transfere a carga de protensão para a estrutura, sendo formado por: placa 

de ancoragem, cunha de grau e bloco de ancoragem, como mostrado na Figura 2.2 

 

A placa de ancoragem é responsável pela transmissão da carga aplicada pelo tirante sobre 

o paramento, sendo dimensionada de acordo com as tensões que são aplicadas sobre a 

estrutura de contenção. 

 

A cunha de grau, constituída por um cilindro de concreto ou aço, é instalada na cabeça 

do tirante para garantir o seu alinhamento com o paramento, acompanhando a angulação 

do tirante com a horizontal. 
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Já o bloco de ancoragem é constituído por peças que prendem o tirante na região da 

cabeça, sendo de três tipos: porcas, cunhas e botões. 

 

 

Figura 2.2 - Cabeça de ancoragem de um tirante de cordoalha. 

 

 Trecho Livre 

 

O trecho livre, região intermediária entre a cabeça da ancoragem e o bulbo, tem a função 

de transmitir as cargas de tração da cabeça para o trecho ancorado, através de barras, fios 

ou cordoalhas, dependendo do especificado pelo projetista da contenção. É extremamente 

importante que essa transmissão de cargas de protensão até o bulbo ancorado seja efetiva 

e que não danifique o trecho livre. Este trecho deve sofrer deformação elástica livre, sendo 

verificado pelos ensaios de recebimento a sua liberdade de movimentação e estando 

totalmente isolado do solo envolvente, garantindo a interação solo-ancoragem. 

A garantia do isolamento do aço que forma o trecho livre com o solo envolvente é feita 

através de tubos de PVC preenchidos normalmente com calda de cimento após a 

protensão (Figura 2.3). 
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Figura 2 3 - Seção de um trecho livre de um tirante monobarra. 

 

Todo o comprimento livre precisa ser retilíneo e centralizado para a garantia do 

funcionamento do sistema solo-tirante-bulbo, sendo necessária a aplicação dos 

componentes: centralizadores e espaçadores, como ilustrado nas Figuras 2.4 e 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 - Espaçadores em tirantes do tipo monobarra. 
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Figura 2.5 - Detalhe dos centralizados em tirantes do tipo monobarra (Naresi, 2018). 

 

 Trecho Ancorado 

 

O trecho ancorado é constituído pela armadura do tirante envolto pela calda de cimento 

injetada (Figura 2.6). Esse comprimento tem a função de transmitir a protensão aplicada 

na ancoragem para o solo. A injeção da calda de cimento que é aplicada envolvendo o 

tirante e formando o bulbo de ancoragem, pode ser feita em estágio único ou estágios 

múltiplos, normalmente injetados em um fator de água/cimento de 0,5.  

 

A execução do trecho ancorado é o procedimento mais complexo de uma estrutura de 

contenção ancorada e requer uma série de cuidados especiais nos processos de montagem 

da armadura, injeção da calda de cimento, aplicação da protensão e controle tecnológico 

do bulbo de ancoragem.  

 

A injeção do bulbo de ancoragem, que é o processo de formação do trecho ancorado, 

surgiu na década de 50 com os tirantes sendo injetados por gravidade. Segundo Porto 

(2015), com a necessidade da obtenção de capacidade de carga cada vez maior para obras 

mais sofisticadas e arrojadas, passou-se a utilizar a injeção sob pressão para a correta 

conformação do bulbo e garantia de aderência da ancoragem no terreno.  

 

Segundo More (2003), a região do bulbo de ancoragem não deve sofrer ruptura por 

arrancamento e nem deformação sob a ação de cargas de longa duração (fluência), tendo 
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valores de fator de segurança contra a fluência de 1,50 e contra o arrancamento de 1,75, 

para o caso de tirantes definitivos. 

 

Para efeitos de projetos de estruturas ancoradas, a resistência de ponta do bulbo é 

geralmente desprezada no processo de interação solo-bulbo, com a capacidade de carga 

da ancoragem sendo função apenas da resistência lateral. A transferência de carga solo-

bulbo, segundo More (2003), admite um crescimento da tensão cisalhante mobilizada até 

um valor limite, sendo este, confirmado por provas de carga aplicadas a ancoragens. 

 

 

Figura 2.6 - Seção de um trecho ancorado de um tirante de fio. 

 

2.4.2. Paramento de Face 
 

O paramento, elemento fundamental de uma cortina atirantada, resulta-se em uma parede 

de concreto armado, dimensionada por projetistas de acordo com as solicitações 

resultantes impostas pelas ancoragens. Essa parede de concreto pode ser formada por 

placas moldadas in loco ou placas pré-moldadas ou até mesmo por estacas escavadas, 

todas de função primordialmente estrutural em contenções de ancoragens ativas.  

 

2.5. METODOLOGIA CONSTRUTIVA DAS ANCORAGENS 
 

A execução das estruturas ancoradas através de tirantes protendidos e reinjetáveis é 

prática muito comum em ambientes urbanos, seja na execução de prédios, túneis, vias e 
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taludes. Há algumas formas de execução dessas estruturas que podem ser com apenas 

uma linha de tirantes ou ainda com várias linhas, neste último caso, compondo estruturas 

mais robustas e complexas. 

 

No âmbito do método executivo, cortinas com várias linhas de ancoragem executadas em 

áreas de escavação são construídas pelo método descendente, que consiste na execução 

de linhas por etapas, uma primeira linha é feita integralmente para em seguida executar-

se a linha de baixo. Em áreas de aterramento, o método executivo empregado é o 

ascendente, à medida que o aterro é construído, executam-se os tirantes, com a condição 

de que o trecho ancorado esteja em terreno natural. 

 

Na concepção da execução de uma contenção atirantada é de suma importância o estudo 

das alterações das tensões nos solos adjacentes provocadas pela perfuração para a 

instalação da estrutura, responsabilidade esta do projetista da obra. Em áreas urbanas onde 

há o risco de interferência em terreno de terceiros, afetando tubulações, galerias e 

fundações, cabe ao proprietário da obra certificar-se que a estrutura não danificará obras 

vizinhas (Silva, 2016). 

 

De acordo com a ABNT NBR 5629:2018, a execução de estruturas de contenção em 

tirantes protendidos segue as etapas de: montagem, perfuração, instalação dos tirantes, 

injeção da nata de cimento, ensaios e incorporação de carga, preparo da cabeça, 

manutenção e inspeção periódica. 

 

2.5.1. Montagem 
 

A montagem dos tirantes (Figura 2.7) é realizada usualmente no próprio canteiro de obras, 

com a utilização dos seus principais componentes, sendo eles: espaçadores, fios de aço, 

retentores, bainhas plásticas e tubos de PVC. 
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Figura 2.7 - Detalhe da montagem de tirantes com bainhas plásticas e tubos PVC 
(GEODACTHA Engenharia, 2016). 

 
Os espaçadores devem ser inseridos de forma que garantam uma distância mínima entre 

a armadura e a parede do furo, evitando problemas de corrosão do aço. Já o tubo de PVC 

para a injeção da nata de cimento é provido de válvulas tipo “manchete” no trecho 

ancorado. A injeção é realizada sob pressão, garantindo uma carga de ruptura de projeto. 

As válvulas manchetes e os espaçadores são usualmente espaçadas a cada 50 cm no trecho 

ancorado e os espaçadores a cada 100 cm no trecho livre. 

 

No quesito tipo de armadura, os tirantes constituídos por monobarras seguem a seguinte 

sequência de montagem: seleção da barra, organização dos trechos de emendas, inserção 

dos espaçadores e dos tubos de injeção. Tirantes de fios ou cordoalhas tem sua montagem 

iniciada pelo corte dos fios, seguido pela inserção dos espaçadores e aplicação da proteção 

contra a corrosão.  

 

Segundo Ferrari (1980), a proteção contra corrosão consiste na aplicação de pintura de 

aço com alguns produtos, como tintas betuminosas, resina epóxi e envolvimento da 

armadura por bainha plástica. A preocupação com a corrosão aumenta à medida que se 

tem a inserção dos tirantes em terrenos mais agressivos e as precauções a serem tomadas 

devem atender a cada caso como se fosse o único. 

 

A ABNT NBR 5629:2018 orienta a proteção contra corrosão dos elementos de aço, a fim 

de assegurar o desempenho dos tirantes ao longo da vida útil de projeto, e traz ainda o 
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sistema de proteção a ser adotado de acordo com o tipo de tirante, provisório ou 

permanente, e de acordo com o meio, agressivo e não agressivo, conforme a Tabela 2.1. 

 

Esta norma preconiza também que a montagem dos tirantes deve atender as seguintes 

exigências: o comprimento dos tirantes precisa atender às especificações do projeto, além 

de ter o comprimento adicional para a operação de protensão, adoção de dispositivos 

(espaçadores), que garantam o cobrimento mínimo adotado e proteção anticorrosiva 

considerada para o tipo de tirante a ser executado. 

 

Tabela 2.1 - Sistemas de proteção em função do meio e do local (ABNT, 2018). 

 

2.5.2. Perfuração 
 

Primeiramente ao processo de perfuração propriamente dito, há a locação dos furos onde 

serão instalados os tirantes, etapa esta que precisa ser realizada cuidadosamente, de modo 

que os tirantes tenham a posição exata prevista em projeto. 

 

Segundo a ABNT NBR 5629:2018, o processo de perfuração pode ser realizado por 

equipamento mecanizado ou manual, desde que o furo resultante seja retilíneo e com 

diâmetro, comprimento e inclinação previstos em projeto, e desde que seja garantida a 

estabilidade do furo. 

Vida útil de 
projeto 

Meio (*) 
Proteção 

Cabeça Trecho livre Trecho ancorado 

Provisório 

Não 
agressivo 

Calda de cimento Calda de cimento Calda de cimento 

Agressivo 
Calda de cimento Calda de cimento 

Calda de cimento 
mais uma barreira mais uma barreira 

Permanente 

Não 
agressivo 

Calda de cimento Calda de cimento Calda de cimento 
mais duas barreiras 

mais duas barreiras mais uma barreira 
mais tubo protetor 

Agressivo 
Calda de cimento Calda de cimento Calda de cimento 
mais três barreiras 

mais três barreiras mais uma barreira 
mais tubo protetor 

(*) A referência de meio não agressivo é o critério pH>6, podendo ser necessários outros 
critérios, devidamente especificados em projetos. 
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De acordo com Porto (2018), a perfuração é predominantemente feita por um sistema 

rotativo, podendo ser com ou sem revestimento para a conformação do furo, dependendo 

das características geotécnicas do local. Os furos não revestidos são feitos por um tricone 

fixo que é acoplado na extremidade da haste de uma perfuratriz (Figura 2.8) e que 

simultaneamente lava o furo por circulação de água no mesmo.  

 

 

Figura 2.8 - Perfuração de tirantes com o equipamento perfuratriz (VALLUM 
Engenharia, 2013). 

 

Em condições locais que não podem haver circulação de água durante a perfuração, 

avança-se no furo com trado ou martelo de fundo (Figura 2.9), com a aplicação de ar 

comprimido. Para solos instáveis, a estabilização do furo pode ser garantida com lama 

bentonítica, desde que esse fluído não interfira na cura e/ou pega do aglutinante. 

 

Figura 2.9 - Detalhe de martelo de fundo acoplado a uma haste para perfuração a seco 
(VALLUM Engenharia, 2013). 
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A estabilização da perfuração é de suma importância para a garantia de que o furo 

permaneça aberto até que ocorra a injeção do aglutinante. Neste âmbito, a ABNT NBR 

5629:2018 estabelece que se pode usar fluido estabilizante para o não fechamento do furo 

perfurado desde que o fluido satisfaça as seguintes condições: não altere a capacidade de 

carga do tirante previsto em projeto, não contenha produtos agressivos às ancoragens e 

não interfira na cura e/ou pega do aglutinante. 

 

2.5.3. Instalação dos Tirantes 
 

A instalação dos tirantes no furo ocorre posteriormente à etapa de perfuração, com as 

premissas de projeto sendo obedecidas no processo de instalação, tais como: locação 

correta do tirante, inclinação e diâmetro; comprimentos livres e ancorados; e proteção 

anticorrosiva. 

 

Primeiramente à colocação do tirante no furo, tem-se, na maioria dos casos, o 

preenchimento do furo com nata de cimento (bainha). Esse preenchimento consiste em 

injetar, com o auxílio de um tubo locado no fundo do furo, nata de cimento com a relação 

água/cimento de 0,50, até a extravazão de calda da boca do furo, como mostrado na Figura 

2.10. Se não ocorrer o extravasamento da calda na boca do furo, este fato deve ser 

registrado em boletim apropriado, como especifica a ABNT NBR 5629:2018.  

 

Esta norma preconiza também que o tirante provisório pode ser instalado antes ou após o 

preenchimento com nata de cimento, com a instalação neste último caso sendo executada 

imediatamente após a colocação da calda, para se evitar a cura da mesma antes da inserção 

do tirante no furo. No caso de tirantes permanentes a remoção do revestimento deve ser 

feita posteriormente à instalação do tirante no furo e ao preenchimento do mesmo com 

aglutinante (Figura 2.10). 
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Figura 2.10 - Instalação dos tirantes no furo e injeção da bainha até extravasar 
(UNICOM Engenharia). 

 

2.5.4. Injeção 
 

No início da aplicação das ancoragens no Brasil, em meados da década de 50, os tirantes 

eram injetados por gravidade (Ferrari, 1980). A exigência de uma capacidade de carga 

cada vez mais elevada resultou-se na aplicação da injeção da nata de cimento sob pressão, 

para uma melhor conformação do bulbo de ancoragem e para o adensamento do solo 

circundante, protegendo o sistema e compensando o alívio causado pelo processo de 

perfuração do furo. 

 

O processo de injeção de um elemento aglutinante, normalmente calda de cimento, pode 

ser definido como um procedimento para a fixação da ancoragem em solos ou rochas, 

com a finalidade de aumentar a resistência do sistema solo-tirante. 

 

A injeção do bulbo de ancoragem pode ser realizada em dois tipos de estágios, único e 

múltiplo. A injeção em estágio único consiste no preenchimento do furo com a aplicação 

de pressão na boca do furo imediatamente após a perfuração. Esse estágio é empregado 

para tirantes de barra suportando cargas baixas, em maciços com alta capacidade de 

suporte. Já a injeção em estágios múltiplos consiste na aplicação de calda de cimento no 

solo com o auxílio de um sistema instalado junto ao tirante para a injeção, esse sistema é 

composto de um tubo de PVC com válvulas “manchete” espaçadas de 0,5 a 2,0 m e 
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confinadas pela calda de cimento. Essas válvulas são injetadas uma de cada vez sob 

pressão, até a fissura da bainha e posterior contato com o solo circundante (Silva, 2016).  

A Figura 2.11 esquematiza a injeção em fases múltiplas, desde o preenchimento da bainha 

até a injeção para a fissura da mesma e posterior ligação com o solo circundante. 

 

Na execução das injeções em estágios múltiplos, o número de fases de injeção e o volume 

de calda de cimento injetada no bulbo dependem da executora da ancoragem, sendo 

normalmente aplicados de 1 a 1,5 sacos de cimento (50 kg) em cada fase por válvula 

manchete.  

 

 

Figura 2.11 -Sequência executiva das injeções em fases múltiplas (Manual Técnico de 
Tirantes - Solotrat Engenharia Geotécnica, 2017). 

 
Segundo Porto (2015), o superdimensionamento do bulbo de ancoragem pode ser evitado 

ensaiando um tirante injetado com uma única fase para a correta validação da capacidade 

de carga do bulbo, impedindo reinjeções desnecessárias. 

 

As injeções são realizadas de acordo com o grau de injetabilidade do solo circundante ao 

bulbo, como mostrado na Tabela 2.2. 
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Tabela 2.2 - Grau de injetabilidade dos principais tipos de solos (Adaptado de Souza, 
2001). 

Tipo de solo 
Compacidade 

ou 
consistência 

Grau de 
injetabilidade 

parcial 

Aumento 
da Tensão 

Normal 

Tratamento 
do solo 

Grau de 
injetabilidade 

global 

Areia média e 
grossa 

Fofa Alto Baixo Alto Alto 

Areia média e 
grossa 

Compacta Baixo Alto Médio Médio 

Areia fina Fofa Alto Baixo Médio Médio 

Areia fina Compacta Baixo Alto Baixo Baixo 

Argila Mole à média Alto Baixo Médio Médio 

Argila Rija e dura Baixo Alto Baixo Baixo 

Silte Fofo Alto Baixo Médio Médio 
Silte Compacto Baixo Alto Baixo Baixo 

 

Segundo Souza (2001), o grau de injetabilidade em solos define-se como a proporção da 

influência na melhoria das suas propriedades mecânicas, com a densificação do solo, 

aumentando a resistência ao cisalhamento na interface solo-bulbo e com o tratamento do 

solo, diminuindo os vazios do mesmo com a penetração da calda de cimento.  

 

Nas primeiras execuções de ancoragens injetadas em solos, o grau de injetabilidade só 

era considerado em solos granulares, mas com o avanço dos estudos de injeção pelo 

sistema de manchete e reinjeções, a melhoria das condições do solo também pode ser 

considerada para solos coesivos.  

 

Ainda segundo Souza (2001) e especificado na Tabela 2.2, a injeção em calda de cimento 

tende a melhor significativamente as características de resistência de areias fofas, sendo 

necessários bulbos com menores comprimentos, mas com maiores injeções. Já em argilas 
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rija a injeção não melhora de forma significativa os parâmetros do solo, sendo necessários 

bulbos de maiores comprimentos. 

 

De acordo com Porto (2015), há um ganho significativo na capacidade de carga 

geotécnica do bulbo ancorado na primeira e segunda fase de injeção da calda de cimento 

em solos arenosos, evidenciando os estudos de Souza (2001) acerca do grau de 

injetabilidade dos solos. 

 

 Registro de dados 

 

De acordo com a ABNT NBR 5629:2018 os principais dados da perfuração e injeção dos 

tirantes devem ser registrados em boletins apropriados, contendo as seguintes 

informações: 

 

- Tipo de equipamento e sistema de perfuração; 

- Identificação, diâmetro e inclinação do furo; 

- Diâmetro e comprimento do revestimento (quando usado); 

- Tipo de fluido estabilizante (caso necessário); 

- Data de início e término do furo; 

- Volume de calda injetado na bainha; 

- Volume adicional de calda na boca do furo, para uma complementação da bainha após 

sua pega; 

- Tipo de injeção, pressões de abertura e pressão estabilizada; e 

- Volume injetado por manchete. 

 

2.5.5. Ensaios e Protensão 
 

Segundo a ABNT NBR 5629:2018 os ensaios devem ser executados após um tempo de 

cura coerente com as características do cimento ou aglutinante injetado no bulbo de 

ancoragem. Como aplicado usualmente, o prazo para o ensaio após a injeção dos cimentos 

Portland comum, é de sete dias e, para o cimento Portland de alta resistência inicial, é de 

três dias. 
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A ABNT NBR 5629:2006 definia os ensaios como procedimentos executados para a 

verificação do desempenho de um tirante, sendo classificados em: básico, de qualificação, 

de recebimento e de fluência. Esses ensaios podem ser resumidamente descritos de acordo 

com a Tabela 2.3. 

 

A ABNT NBR 5629:2018 modifica os tipos de ensaios, unificando os ensaios de 

qualificação, fluência e básico em um único ensaio denominado de qualificação 

(comportamento). Os ensaios de qualificação (comportamento) e recebimento 

(desempenho) são definidos como ensaios necessários para a avaliação das cargas nos 

tirantes, baseados na aplicação de carga axial de tração e medição de deslocamentos na 

cabeça do tirante. Esses ensaios podem ser resumidamente descritos de acordo com a 

Tabela 2.4. 

 

Tabela 2.3 - Características principais sobre os ensaios nos tirantes (Adaptado de 
ABNT, 2006). 

Tipo de 
ensaio 

Características principais sobre os ensaios de tirantes 

Recebimento 
Executado para controlar a capacidade de carga e o 

comportamento 
dos tirantes. 

Qualificação 
Executado para a verificação do desempenho de um determinado 

tipo de tirante, em um terreno. 

Fluência 
Executado para a avaliação da estabilização do tirante sob carga 

de 
longa duração. 

Básico 
Executado para a verificação da adequação de um novo tipo de 

tirante executado na obra, com a escavação do bulbo para 
verificação. 
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Tabela 2.4 - Características principais sobre os ensaios nos tirantes (Adaptado de 
ABNT, 2018). 

 

Há uma importante mudança entre a ABNT NBR 5629:2006 e a ABNT NBR 5629:2018 

em relação à carga inicial dos ensaios de qualificação (comportamento) e recebimento 

(desempenho). A ABNT NBR 5629:2006 estabelecia como carga inicial de ensaio (𝐹 ) 

o seguinte valor: 𝐹 = 0,1 x fyk x S, sendo fyk a resistência característica do aço à tração e 

S sendo a menor seção do aço à tração, portanto, a carga inicial (𝐹 ) corresponderia a 10% 

da força de escoamento do tirante. Já a ABNT NBR 5629:2018 estabelece que todos os 

ensaios de tração correspondentes aos tirantes devem ser iniciados a partir de uma carga 

inicial (𝐹 ) da ordem de 10% da carga máxima prevista no ensaio, não sendo necessário, 

atingir 10% da força de escoamento do aço do tirante. As duas versões da ABNT NBR 

5629 citadas desprezam os deslocamentos que ocorrem nas cargas menores ou iguais à 

carga inicial (𝐹 ). 

 

Têm-se também na ABNT NBR 5629:2018 as seguintes premissas em relação às cargas 

e suas tolerâncias de estágios de aplicação:  

 

- Carga máxima aplicada nos ensaios não pode ultrapassar 90% da resistência ao 

escoamento do elemento resistente à tração. 

- As forças aplicadas devem ser rigorosamente coincidentes com o eixo do tirante, ao 

longo de todo o ensaio. 

- As cargas máximas de ensaio, de trabalho e de incorporação devem constar no projeto. 

Tipo de ensaio Características principais sobre os ensaios de tirantes 

Qualificação 
(comportamento) 

Aplicado para investigação ou adequação de um tirante em 
um determinado tipo de terreno. 

Qualificação 
(comportamento) 
com medição de 

fluência 

Aplicado para a avaliação da perda de carga do tirante ao 
longo do tempo. 

Recebimento 
(desempenho) 

Aplicado para avaliação da capacidade de carga nos tirantes. 
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- Todos os valores para leituras de cargas podem sofrer ajustes de até 10% dos valores 

pré-determinados pela norma, com exceção da carga máxima do ensaio. 

 

 Aparelhagem para a execução dos ensaios 

 

Os equipamentos necessários para a execução dos ensaios são: 

a) conjunto macaco e manômetro (Figura 2.12), com curva de aferição e resolução 

máxima de 20 kg/cm²; 

b) célula de carga; 

c) bomba de óleo; 

d) dispositivo para medição de deslocamentos, podendo ser: régua graduada; relógio 

comparador (extensômetro) com leitura de 0,01 mm ou dispositivo equivalente 

digital; 

e) grade de apoio para o macaco, quando o mesmo não se apoiar diretamente na 

placa de distribuição de cargas da cabeça do tirante; 

f) outros acessórios para a distribuição de cargas. 

 

 

Figura 2.12 - Detalhe do conjunto macaco-manômetro para a execução dos ensaios 
(SERKI Fundações Especiais, 2016). 

 

 Ensaio de qualificação (comportamento)  

 

A ABNT NBR 5629:2018 preconiza que o ensaio de qualificação (comportamento) é 

aplicado para a investigação ou adequação de um determinado tirante em um determinado 

terreno. Ainda segundo a ABNT NBR 5629:2018, esse ensaio deverá ser executado em 
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pelo menos 1% da quantidade, arredondada para cima, dos tirantes permanentes e em um 

dos primeiros tirantes da obra. O ensaio serve para verificar, a partir das observações 

contidas no boletim, a capacidade de carga dos tirantes, os deslocamentos sob carga 

constante, o comprimento livre equivalente, o atrito ao longo do comprimento livre e o 

comportamento sob carga de longa duração (no caso de ensaio com medição de fluência), 

que será detalhado no próximo tópico desse trabalho. A Tabela 2.5 indica os estágios de 

carga para os ensaios de qualificação (comportamento), onde efetuam-se medições de 

deslocamentos na carga e na descarga. 

 

Tabela 2.5 - Cargas para leitura no ensaio de qualificação (comportamento). 

Estágio de carga F0 0,4 Ft 0,75 Ft 1,0 Ft 1,25 Ft 1,5 Ft 1,75 Ft 

Tirantes permanentes               
 

O ensaio de qualificação (comportamento) é realizado através de ciclos de carregamento 

e descarregamento. Inicia-se o ensaio a partir da carga inicial (𝐹 ) e segue-se até a carga 

do primeiro estágio, voltando à carga (𝐹 ), depois segue-se até o estágio seguinte e retorna 

à carga (𝐹 ), sucessivamente, em todos os estágios indicados na Tabela 2.5, até a máxima 

carga do ensaio, que para esse ensaio é da ordem de 1,75(𝐹 ). Finalizado cada estágio de 

carregamento e descarregamento devem ser realizadas medições de deslocamentos da 

cabeça, para a obtenção dos deslocamentos permanentes. De acordo com a ABNT NBR 

5629:2018, os deslocamentos da cabeça dos tirantes devem ser medidos com um relógio 

comparador (extensômetro) ou outro instrumento com resolução de 0,01 mm, em relação 

a um referencial indeslocável no sentido da tração aplicada.  

 

A recomendação da ABNT NBR 5629:2018 sobre a estabilização dos deslocamentos se 

baseia nos seguintes critérios: 

 

a) para cargas menores ou iguais a 0,75 𝐹  – deslocamentos menores que 0,1 mm em 

intervalo de 5 min; 

b) para cargas de 0,75 𝐹  a 1,00 𝐹  – deslocamentos menores que 0,1 mm em 

intervalo de 15 min; 

c) para cargas superiores a 1,0 𝐹  – deslocamentos menores que 0,1 mm para 

intervalo de 60 min em qualquer solo. 
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A interpretação dos resultados desse ensaio é feita por meio de tabelas de leituras dos 

deslocamentos, durante cada aplicação de carga e dos gráficos de interpretação: carga 

pelo deslocamento total e carga pelo deslocamento elástico e permanente, como ilustrado 

nas Figuras 2.13 e 2.14. 

 

 

Figura 2.13 - Ensaio de qualificação – Gráfico de carga pelo deslocamento total 
(Adaptado de ABNT, 2018). 

 

 
 

Figura 2.14 - Ensaio de qualificação – Gráfico de deslocamentos elástico e permanente 
(Adaptado de ABNT, 2018). 
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No gráfico da Figura 2.13 tem-se o comportamento do tirante durante os ciclos de 

carregamento e descarregamento com a medição dos deslocamentos permanente (dp) e 

elástico (de). Na figura 2.14 é possível obter o deslocamento elástico separado do 

deslocamento permanente, com os intervalos de aceitação do tirante sendo determinados 

pela linha “a”, linha “b” e linha “c”. A ABNT NBR 5629:2018 define essas linhas como 

a seguir: 

 

a) linha a ou linha limite superior: corresponde ao deslocamento elástico da cabeça 

para um tirante com o comprimento livre (𝐿 ) mais metade do comprimento 

ancorado (𝐿 ). A equação para a obtenção do valor da linha é dada por: 

 

𝑑 = 
( ) ( )

                                   (2.1) 

 

b) linha b ou linha limite inferior: corresponde ao deslocamento da cabeça para um 

tirante com o comprimento livre (𝐿 ) diminuído de 20%. A equação da obtenção 

da linha é dada por: 

                                              𝑑 = , ( )                                     (2.2) 

 

c) linha c ou comportamento teórico: corresponde ao deslocamento da cabeça para 

um tirante com o comprimento livre de acordo com o projeto executivo. Sua 

equação é igual a:  

 

                                              𝑑 = ( )                                        (2.3) 

 

Das Equações (2.1), (2.2) e (2.3) tem-se: 

 

𝐹𝑜: carga inicial; 

𝐿 : comprimento do trecho livre; 

𝐿 : comprimento do trecho ancorado; 
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E: módulo de elasticidade do elemento resistente à tração; 

S: área da seção do elemento resistente à tração. 

 

A ancoragem será aceita nesse ensaio quando apresentar a curva real dos deslocamentos 

elásticos entre a linha a e a linha b do gráfico de repartições dos deslocamentos elásticos 

e permanentes. 

 

 Ensaio de qualificação (comportamento), com medição de fluência.  

 

O ensaio de qualificação (comportamento), com medição de fluência é aplicado, segundo 

a ABNT NBR 5629:2018, na avaliação da perda de carga do tirante ao longo do tempo. 

Consta ainda que o ensaio deve ser executado em pelo menos 0,5% da quantidade de 

tirantes permanentes, em obras com mais de 100 tirantes, podendo também ser executado 

em obras com um número menor de tirantes, desde que solicitado pelo projetista, em 

comum acordo com o executor e o contratante. A ABNT NBR 5629:2006 determinava 

que os ensaios de fluência deveriam ser executados em 1% dos tirantes por obra, por tipo 

de terreno e por tipo de tirante, com um mínimo de dois ensaios por obra. Observa-se que 

a nova versão da norma limita o uso desse ensaio para obras com mais de 100 tirantes, 

além de unificar o ensaio de fluência e o ensaio de qualificação, como já mencionado 

neste trabalho. 

 

A medição da fluência deve ser executada juntamente com o ensaio de qualificação em 

um procedimento único. Mede-se os deslocamentos da cabeça do tirante sob carga 

constante com dois extensômetros, instalados diametralmente opostos em relação ao eixo 

do tirante.  

 

Os deslocamentos são medidos nos seguintes tempos, em cada estágio: 10 min, 20 min, 

30 min, 40 min, 50 min e 60 min. A partir dos 60 min, as medições podem ser 

consideradas concluídas até que o deslocamento nos últimos 30 min seja inferior a 5% do 

deslocamento total do ensaio; caso contrário, devem ser feitas medições a cada 30 min. 

Além do exposto acima, a ABNT NBR 5629:2018 preconiza que as cargas do ensaio 

devem ser mantidas estáveis, já que a qualidade do mesmo e sua interpretação são 
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diretamente dependentes da estabilização da carga em cada estágio. A Tabela 2.6 mostra 

os estágios de carga para a leitura da fluência no ensaio. 

 
Tabela 2.6 - Cargas para leitura no ensaio de qualificação (comportamento), com 

medição da fluência (Adaptado de ABNT, 2018). 

Estágio de carga F0 0,4 Ft 0,75 Ft 1,0 Ft  1,25 Ft 1,5 Ft 1,75 Ft 

Tirantes permanentes               

Observação da fluência               

 

Com os deslocamentos da cabeça do tirante medidos durante a realização do ensaio, sob 

carga constante e uniforme, ao longo de um intervalo de tempo “t”, determina-se o 

coeficiente de fluência, dado por: 

 

𝐶𝐹 =
 𝑑 − 𝑑

𝑙𝑜𝑔𝑡 − 𝑙𝑜𝑔𝑡
  

Onde: 

𝑑 =  deslocamento da cabeça da ancoragem no tempo 𝑡 ; 

𝑑  = deslocamento da cabeça da ancoragem no tempo 𝑡 . 

 

A interpretação dos resultados é feita por meio de três gráficos: Tempo versus 

deslocamento (Figura 2.15), Log (tempo) versus deslocamento (Figura 2.16) e Carga 

versus coeficiente de fluência (Figura 2.17). A ABNT NBR 5629:2018 estabelece que 

por facilidade construtiva é factível considerar o coeficiente de fluência igual ao 

deslocamento verificado em um ciclo de tempo entre 10 min e 100 min. 

 

O gráfico Tempo versus deslocamento deve possuir o eixo horizontal dos tempos em 

minutos e o deslocamento total em milímetro, dentro de cada estágio de carga, conforme 

a Figura 2.15. 
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Figura 2.15 - Ensaio de qualificação com medição de fluência – tempo versus 
deslocamento (Adaptado de ABNT, 2018). 

 

No gráfico de Log (tempo) versus deslocamento (Figura 2.16) são determinados os 

coeficientes de fluência obtidos graficamente para cada estágio, sendo a representação do 

comportamento do tirante uma reta interpolada pelos pontos medidos. 

 

Figura 2.16 - Ensaio de qualificação com medição de fluência – log (tempo) versus 
deslocamento (Adaptado de ABNT, 2018). 
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No gráfico Carga versus coeficiente de fluência são plotados os coeficientes de cada 

estágio de carregamento e é traçada uma curva com base nestes pontos, representando o 

comportamento da fluência do tirante com o aumento das cargas aplicadas, conforme 

Figura 2.17. 

 

De acordo a ABNT NBR 5629:2018 os tirantes são aprovados com coeficiente de fluência 

obtidos no gráfico Carga versus coeficiente de fluência, quando, para solos arenosos o 

coeficiente seja menor ou igual a 1 mm e para solos argilosos ou duvidosos o coeficiente 

seja menor ou igual 2 mm, para uma carga aplicada de 1,75 da carga de trabalho prevista 

em projeto. 

 

 

Figura 2.17 - Ensaio de qualificação com medição de fluência – carga versus coeficiente 
de fluência (Adaptado de ABNT, 2018). 

 

 Ensaio de recebimento (desempenho) 

 

O ensaio de recebimento (desempenho) tem a função de avaliar a capacidade de carga e 

o comportamento de cada ancoragem executada, devendo ser realizado obrigatoriamente 

em todos os tirantes da obra. Essa avaliação das cargas nos tirantes é baseada na aplicação 

de uma carga axial de tração e posterior medição dos deslocamentos na cabeça da 

ancoragem. 
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Segundo a ABNT NBR 5629:2018, os ensaios devem partir da carga 𝐹𝑜, ir até a carga 

máxima prevista para o ensaio, retornar à carga 𝐹𝑜 e recarregar até a carga de 

incorporação. Ou seja, diferentemente do ensaio de qualificação, no ensaio de 

recebimento não há descarregamento durante cada estágio de carga. O descarregamento 

é realizado somente após a aplicação da carga máxima com posterior incorporação da 

ancoragem no terreno. 

 

A Tabela 2.7 mostra os estágios de carga para ensaios de recebimento (desempenho), 

onde efetuam-se medições de deslocamento, nas cargas e na descarga. Como indicado na  

Tabela 7 são previstos quatro tipos de carregamentos conforme a utilização da ancoragem 

(permanente ou provisório) e conforme a sequência construtiva. 

 

De acordo com o estabelecido na ABNT NBR 5629:2018 a aplicação das cargas depende 

do tipo de utilização da ancoragem: permanente ou provisório. Para tirantes permanentes 

deve-se executar ensaios do tipo A em pelo menos 10% dos tirantes da obra e do tipo B 

nos demais. Para tirantes provisórios devem-se executar ensaios do tipo C em pelo menos 

10% dos tirantes da obra e do tipo D nos demais. 

 

Tabela 2.7 -Cargas para leitura em ensaios de recebimento (desempenho). (Adaptado de 
ABNT, 2018). 

 

                Cargas para leitura. 

             Ft = carga de trabalho prevista;  F0 = carga inicial.           

Estágios de carga F0 0,3Ft 0,6Ft 0,8Ft 1,0Ft 1,2Ft 1,4Ft 1,5Ft 1,6Ft 1,75Ft 

Pelo 
menos 
10% 
dos 

tirantes  

Permanente 
(tipo A) 

                    

Provisório 
(tipo C) 

                    

Demais 
tirantes 

Permanente 
(tipo B) 

                    

Provisório 
(tipo D) 
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A interpretação do ensaio de recebimento (desempenho) consiste na avaliação por meio 

de gráficos (Figuras 2.18 a 2.25) da estabilização da cabeça do tirante e atrito ao longo 

do trecho livre. O tirante, segundo a ABNT NBR 5629:2018, deve ser aceito plenamente 

quando: 

  

a) os deslocamentos da cabeça se estabilizarem com a aplicação da carga máxima de 

ensaio prevista em projeto; e 

 

b) o deslocamento máximo da cabeça se situar entre as linhas “a” e “b” dos gráficos de 

deslocamento elástico e permanente. 

 

Ainda estabelecido pela ABNT NBR 5629:2018, quando o tirante não resistir à carga 

máxima do ensaio, deve-se consultar o projetista, que entre outras medidas poderá adotar: 

indicação da execução de outro tirante para a complementação da carga necessária de 

projeto, aceitação do tirante com carga inferior ou igual à carga de estabilização do ensaio, 

dividida pelo fator de segurança e solicitação da reinjeção em tirante para a repetição do 

ensaio de recebimento (desempenho). 

 

Já na situação do tirante não estar entre as linhas a e b dos gráficos de deslocamentos 

elástico e permanente, deve-se consultar o projetista, que poderá adotar: indicação da 

execução de ciclos de carga e descarga com a finalidade de “soltar” o trecho livre e repetir 

o ensaio, reavaliação do aproveitamento do tirante e aprovação do tirante com carga 

inferior. 

 

Os gráficos que representam o comportamento dos deslocamentos elástico e permanente 

em função do carregamento aplicado têm suas linhas definidas em linha a ou limite 

superior, linha b ou limite inferior e linha c ou comportamento teórico, e são obtidas 

através das Equações 2.1, 2.2 e 2.3. 
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Figura 2.18 - Ensaio de recebimento (desempenho) tipo A – carga versus deslocamentos 
totais (Adaptado de ABNT, 2018). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.19 - Ensaio de recebimento (desempenho) tipo A – deslocamentos elástico e 
permanente (Adaptado de ABNT, 2018). 
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Figura 2.20 - Ensaio de recebimento (desempenho) tipo B – carga versus deslocamentos 
totais (Adaptado de ABNT, 2018). 

 

 

Figura 2.21 - Ensaio de recebimento (desempenho) tipo B – deslocamentos elástico e 
permanente (Adaptado de ABNT, 2018). 
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Figura 2.22 - Ensaio de recebimento (desempenho) tipo C – carga versus deslocamentos 
totais (Adaptado de ABNT, 2018). 

 

 

Figura 2.23 - Ensaio de recebimento (desempenho) tipo C – deslocamentos elástico e 
permanente (Adaptado de ABNT, 2018). 
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Figura 2.24 - Ensaio de recebimento (desempenho) tipo D – carga versus deslocamentos 

totais (Adaptado de ABNT, 2018). 

 

 

Figura 2.25 - Ensaio de recebimento (desempenho) tipo D – deslocamentos elástico e 
permanente (Adaptado de ABNT, 2018). 
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Com a aprovação do tirante feita, de acordo com as condições especificadas anteriormente 

nesta seção, é realizada a incorporação da carga no tirante definida no projeto, sendo 

coerente com as fases de execução e níveis de deslocamentos esperados e aceitáveis. 

 

2.5.6. Preparo da cabeça das ancoragens 
 

A função principal da cabeça do tirante é a distribuição da tensão da armadura da 

ancoragem de acordo com o projeto. A cabeça do tirante é a parte mais vulnerável das 

estruturas ancoradas, sendo diretamente afetada por intempéries, sendo assim, é 

necessária uma proteção adequada. No âmbito desse desgaste da cabeça do tirante por 

intempéries a ABNT NBR 5629:2018 recomenda o revestimento da cabeça em concreto, 

argamassa ou outro elemento especificado em concreto, assegurando um recobrimento de 

5,0 cm de todas as partes metálicas (Figura 2.26). 

 

 

Figura 2.26 - Detalhe da cabeça de um tirante em concreto (Dicionário Geotécnico, 
2018). 

 

Ainda segundo a ABNT NBR 5629:2018 é recomendável previamente à execução da 

cabeça do tirante, um tubo de injeção e outro de respiro, que permita por meio de injeção 

de nata de cimento o preenchimento adequado dos vazios da cabeça, evitando surgimento 

de água, como ilustrado na Figura 2.27. 
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Figura 2.27 - Proteção da cabeça de um tirante permanente (Adaptado de ABNT, 2018). 

 

2.5.7. Manutenção e inspeção periódica 
 

Em estruturas atirantadas sabe-se, por meio de estudos ao longo dos anos, que a 

manifestação patológica mais relevante é a corrosão, que atua predominantemente na 

cabeça do tirante e no trecho livre do mesmo, chegando a causar em alguns casos o 

colapso da estrutura. Sendo assim, se faz importante a realização de inspeções e 

manutenções periódicas ao longo de toda a vida útil da estrutura, a fim de garantir a 

segurança da contenção e sua completa funcionalidade (Roedel et al., 2016). 

 

A ABNT NBR 5629:2018 preconiza que ao término dos serviços de implantação dos 

tirantes, o executor deve encaminhar ao contratante um manual do proprietário, contendo 

as providências e recomendações básicas a serem seguidas em termos de manutenção da 

estrutura. 

 

As inspeções devem ser realizadas por meio de um profissional especialista, a fim de 

verificar eventuais anomalias na estrutura com um todo, incluindo, entre outros, 

integridade da cabeça, possíveis trincas, infiltrações e deslocamentos. Constatando-se 

anomalias, é recomendável procedimentos de controle, sendo eles: instalação de 

instrumentação e verificação da capacidade de carga. 
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 Ensaio de verificação de carga residual em ancoragens 

 

A variação de carga ao decorrer do tempo indica uma alteração na distribuição de esforços 

ao longo do paramento das estruturas atirantadas, na maioria das vezes de concreto, 

ocasionando em um aumento da fissuração da superfície do material e contribuído na 

abertura de vazios no mesmo, resultando na entrada de agentes agressivos externos. 

 

Segundo a (EN 206-1, 2007) o tempo de vida útil para estrutura ancoradas com tirantes é 

de no mínimo 50 anos, sendo esse tempo um indicador do nível de desempenho dessas 

estruturas. Entretanto, o que se vê na prática é um fim de vida útil muito menor, devido à 

grande presença de manifestações patológicas dessas cortinas ancoradas. Além disso, 

muitas estruturas ancoradas apresentam perda de carga de trabalho sobre os tirantes, com 

valores dispersos em relação aqueles da carga incorporada na execução, sendo o 

fenômeno da perda de carga quantificado pelo ensaio de verificação de carga residual 

(EVCR). 

 

O ensaio de verificação de carga residual (EVRC) em estruturas ancoradas pode ser 

definido como um ensaio necessário para a determinação do desempenho do tirante em 

relação ao que foi determinado em projeto, devendo ser realizado, segundo Mendes 

(2018), a cada cinco anos para a obtenção dos valores residuais de cargas. A execução 

desse ensaio é mostrada na Figura 2.28. 

 

 

Figura 2.28 - Realização de ensaio de carga residual em tirantes (GEO-RIO, 2016). 
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A manutenção das estruturas ancoradas está intimamente ligada ao ensaio de verificação 

residual, que é realizado entre 15% a 20% dos tirantes instalados. A distribuição deste 

ensaio é aleatória, podendo ser aumentada conforme os resultados dos ensaios iniciais, já 

que devem ser presentes nas regiões da estrutura em que demonstram maiores perdas de 

carga (Mendes, 2018). 

 

2.6. DIMENSIONAMENTO GEOTÉCNICO DAS ESTRUTURAS  
 

O projeto executivo de estruturas atirantadas pode ser otimizado pela combinação de 

métodos de cálculo disponíveis na literatura geotécnica com a utilização de 

instrumentação durante a fase construtiva da obra. O cálculo é de suma importância para 

a obtenção do dimensionamento preliminar da estrutura, avaliando a interação solo-

estrutura. A instrumentação é utilizada para calibrar a metodologia de cálculo adotada, 

possibilitando a realização de retro-análise e aferindo os parâmetros para a otimização do 

dimensionamento (Mendes, 2010). 

 

O dimensionamento geotécnico de estruturas atirantadas pode ser realizado pelos 

seguintes métodos: clássicos, empíricos, numéricos e probabilísticos.  

 

Os métodos clássicos são formulações propostas considerando análises de estabilidade da 

estrutura por equilíbrio limite, baseadas no equilíbrio de forças e momentos. Essa 

metodologia considera as formulações propostas para o cálculo do empuxo, caracterizada 

por se basear nos parâmetros de resistência do solo e geometria da estrutura. 

 

Os métodos empíricos são metodologias de cálculo propostas a partir de medições 

realizadas em condições específicas de obras locais ou até mesmo em modelos reduzidos. 

 

Os métodos numéricos são representações matemáticas de um modelo físico real, que têm 

a finalidade implicar fenômenos físicos para a geração de resultados mais realísticos 

possíveis. Segundo Silva (2016), os métodos numéricos estão sendo muito utilizados em 

escritórios de projetos de engenharia, deixando de ser apenas uma ferramenta de pesquisa 

científica dentro das universidades e institutos, devido ao grande avanço dos softwares 

que reproduzem essa metodologia de forma cada vez mais intuitiva. De acordo com 
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Mendes (2010), o método numérico mais utilizado em projetos geotécnicos para a análise 

de tensão-deformação é o Método de Elementos Finitos (MEF), sendo seu sucesso 

atrelado à experiência do usuário do programa, já que os resultados podem ser afetados 

pela seleção da malha de elementos finitos e pela escolha dos dados de entrada. 

 

Os métodos probabilísticos são metodologias de cálculo que atuam de forma a 

complementar as análises determinísticas citadas acima, introduzindo o conceito de 

probabilidade de falha (PF) nas análises da estrutura (Silva, 2015). 

 

Segundo Piazzalunga (2018), uma vantagem dos métodos probabilísticos em comparação 

aos determinísticos está na inserção das incertezas contidas nos principais parâmetros e a 

variação aleatória dos mesmos. 
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CAPÍTULO 3 
 

CAPACIDADE DE CARGA DE TIRANTES: MÉTODOS EMPÍRICOS E DE 

EXTRAPOLAÇÃO MATEMÁTICA 

 

3.1. ESTIMATIVA DA CAPACIDADE DE CARGA DAS ANCORAGENS 
 

A capacidade de carga de uma ancoragem é definida como o valor máximo da tensão 

tangencial mobilizada entre o bulbo ancorado e o solo à medida que o bulbo sofre um 

deslocamento. 

 

Para a determinação da capacidade de carga, tem-se a resistência ao cisalhamento (𝑞 ) 

como o principal parâmetro, pois é através desta que os esforços são transmitidos do bulbo 

para o solo. A tensão tangencial nas ancoragens varia de acordo com o atrito mobilizado, 

de forma que quanto maior o atrito entre o solo e a ancoragem, maior a tensão e melhor 

o desempenho do bulbo. O aumento desta tensão tem um limite que determina a 

capacidade de carga da ancoragem e varia de acordo com as solicitações impostas ao 

trecho ancorado (Silva, 2016). 

 

Segundo Vasconcelos (2016), o mecanismo de transferência de carga entre armadura-

bulbo-solo não é trivial, sendo dependente de várias variáveis, entre elas: tensão 

confinante no bulbo, características geotécnicas do solo circundante ao trecho ancorado 

e intensidade do carregamento aplicado à ancoragem.  

 

Diante do exposto acima, fica claro que a mais precisa estimativa da capacidade de carga 

de ancoragens em solo é aquela determinada pela realização de ensaios in loco nos 

tirantes, construída com as mesmas características da obra real, já que não é teoricamente 

possível incorporar nos métodos de cálculo existentes a influência de fatores importantes 

na determinação da capacidade de carga, como o processo de perfuração do furo e da 

injeção da calda de cimento (More, 2003). Sabe-se, entretanto, que na grande maioria das 

vezes, a ruptura das ancoragens não é alcançada durante a realização dos ensaios, sendo 

necessário estimar a capacidade de carga por métodos teóricos e empíricos ou ainda por 

extrapolações matemáticas dos dados dos ensaios. 
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No item 3.2 são apresentados alguns métodos empíricos e uma extrapolação matemática 

para a estimativa da capacidade de carga em ancoragens. 

 

3.2. MÉTODOS EMPÍRICOS 

 

3.2.1. Método de Ostermayer (1974) 
 

Ostermayer (1974) propôs uma metodologia qualitativa para a determinação da 

capacidade de carga das ancoragens, correlacionando o comprimento do trecho ancorado 

(𝐿 ) com a capacidade de carga máxima das ancoragens (𝑇 á ). A sua proposta foi 

baseada na análise dos resultados de aproximadamente 300 ensaios básicos realizados na 

Alemanha, em ancoragem com diâmetro de perfuração entre 10 e 20 cm e cobertura de 

solo superior a 4 m.  

 

Para a avaliação da capacidade de carga geotécnica em solos granulares, o autor não 

especifica o procedimento de injeção de calda de cimento utilizado na execução das 

ancoragens, dispensando o critério de pressão de injeção. A Figura 3.1 mostra os ábacos 

para solos granulares sugeridos pelo autor. 

 

 

Figura 3.1 - Capacidade de carga de ancoragens executadas em solos granulares. 
(Ostermayer, 1974 apud More, 2003). 
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No caso de solos coesivos, Ostermayer (1974) leva em consideração a influência da 

técnica de injeção e o comprimento do trecho ancorado (𝐿 ) para determinar a variação 

da resistência ao cisalhamento do bulbo de ancoragem (𝑞 ) na interface bulbo-solo 

(Figura 3.2). De forma análoga aos solos granulares, o diâmetro do furo para os solos 

coesivos variou de 10 cm a 20 cm, com uma altura de solo confinante superior a 4 m. 

 

 

Figura 3.2 - Resistência ao cisalhamento por unidade de comprimento de ancoragens em 
solos coesivos (Ostermayer, 1974 apud More, 2003). 

 

Os gráficos mostrados na Figura 3.2 evidenciam que a resistência ao cisalhamento na 

interface solo-bulbo, por unidade de comprimento, diminui com o aumento do 

comprimento e cresce com a pressão de injeção.  

 

Outro estudo realizado por Ostermayer (1974) foi a influência da pressão de injeção da 

calda de cimento na resistência ao cisalhamento (𝑞 ), conforme ilustrado na Figura 3.3. 
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Figura 3.3 - Influência da pressão de injeção na resistência ao cisalhamento em solos 
coesivos (Ostermayer, 1974 apud More, 2003). 

 

3.2.2. Método de Bustamante e Doix (1985) 
 

Bustamante e Doix (1985) apresentam uma metodologia de determinação da capacidade 

de carga considerando a técnica de injeção empregada, a pressão de injeção no furo e o 

volume da calda de cimento injetado. Os dois autores basearam sua formulação em 120 

provas de carga executadas em 34 locais diferentes da França. A capacidade de carga 

geotécnica das ancoragens (𝑇 ) pode ser determinada pelas Equações 3.1 e 3.2: 

 

𝑇 =  𝜋 . 𝐷 . 𝐿 . 𝑞                                              (3.1) 

 

𝐷  =  𝛽. 𝐷                                                      (3.2) 

Sendo: 

𝑇  = capacidade de carga do bulbo (kN); 

𝐷  = diâmetro médio do bulbo (m); 

𝐿  = comprimento do bulbo de ancoragem (m); 

𝐷  = diâmetro perfurado do furo (m); 

𝛽 = coeficiente de majoração do diâmetro do bulbo devido à injeção; 

𝑞  = resistência ao cisalhamento (kN/m²). 
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A determinação do diâmetro do trecho ancorado médio (𝐷  ) foi desenvolvida a partir de 

uma tabela com o coeficiente de majoração (𝛽) para vários tipos de solo comumente 

encontrados em encostas, considerando as duas técnicas de injeção: com reinjeção e sem 

reinjeção, conforme a Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 - Coeficiente de majoração do diâmetro do bulbo devido à injeção 
(Bustamante e Doix, 1985 apud Porto, 2015). 

Tipo de solo 
Coeficiente β 

Com reinjeção Sem reinjeção 

Cascalho 1,8 1,3 - 1,4 

Cascalho arenoso 1,6 - 1,8 1,2 - 1,4 

Areia com cascalho 1,5 - 1,6 1,2 - 1,3 

Areia grossa 1,4 - 1,5 1,1 - 1,2 

Areia média 1,4 - 1,5 1,1 - 1,2 

Areia fina 1,4 - 1,5 1,1 - 1,2 

Areia siltosa 1,4 - 1,5 1,1 - 1,2 

Silte 1,4 - 1,6 1,1 - 1,2 

Argila 1,8 - 2,0 1,2 
 

Os valores da resistência ao cisalhamento (𝑞 ) são mostrados em forma de ábacos para 

materiais granulares (Figura 3.4), argilosos (Figura 3.5) e rochas fragmentadas (Figura 

3.6). O valor de 𝑞  é função do tipo e do número de golpes do ensaio SPT (Standard 

Penetration Test), da pressão obtida no ensaio pressiométrico e do tipo de injeção-estágio 

único ou estágios múltiplos. 
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Figura 3.4 - Ábaco para determinação do valor de qs - solos granulares (Bustamante e 
Doix, 1985 apud Vasconcelos, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.5 - Ábaco para determinação do valor de qs - solos argilosos e siltosos 

(Bustamante e Doix, 1985 apud Vasconcelos, 2016). 
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Figura 3.6 - Ábaco para determinação do valor de qs – rochas fragmentadas 
(Bustamante e Doix, 1985 apud Vasconcelos, 2016). 

 

De acordo com Souza (2001), os resultados da metodologia adotada por Bustamante e 

Doix (1985) apresentam uma grande dispersão. Nos ábacos mostrados nas Figuras 3.4 e 

3.5, nota-se, que a influência da reinjeção em fases múltiplas, comparadas a injeção em 

fase única, é maior para solos argilosos do que para as areias, contrariando a constatação 

de que há uma influência maior de injeções múltiplas em solos arenosos, já que estes têm 

maior grau de injetabilidade. Essa dispersão é atribuída a não consideração de fatores 

executivos na análise dos dados que formam a base da metodologia. 

 

3.2.3. Método Falconi (2005) 
 

O método proposto por Falconi (2005) pode ser interpretado como um método de cálculo 

simplificado para a estimativa da capacidade de carga de ruptura de ancoragens 

reinjetáveis e protendidas, sendo o mesmo baseado na formulação da capacidade de carga 

de estacas raiz de Decourt Quaresma. 

 

A resistência ao cisalhamento do método desenvolvido por Falconi (2005) é determinada 

analiticamente, sendo dependente do número de golpes (𝑁 ) da sondagem a percussão, 

como mostrado na Equação 3.3. Já a capacidade de carga das ancoragens é proposta 

segundo a Equação 3.4: 
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 𝑞  = 15 +  1                                                             (3.3) 

 

𝑇 =  𝜋 . 𝐷 . 𝐿 . 𝑞                                                        (3.4) 

Sendo: 

𝑇  = capacidade de carga do bulbo (kN); 

𝐷  = diâmetro médio do bulbo (m); 

𝐿  = comprimento do bulbo de ancoragem (m); 

𝑞  = resistência ao cisalhamento (kN/m²). 

 

3.2.4. Método Porto (2015) 
 

Porto (2015) propõe, através de um amplo programa experimental no qual foram 

analisados ensaios realizados em obras localizadas nos Estados de São Paulo e Minas 

Gerais, uma metodologia semi-empírica de cálculo para a estimativa da capacidade de 

carga em tirantes. O método proposto pelo autor baseou-se em um extenso banco de dados 

de ensaios de recebimento, qualificação e básico, a partir dos quais, utilizando-se a 

proposta de extrapolação matemática de Van der Veen (1953), chegaram-se às 

formulações para a capacidade de carga geotécnica, o diâmetro médio do bulbo e a 

resistência ao cisalhamento na interface solo/bulbo, conforme Equações 3.5 a 3.7: 

 

𝑇 =  𝜋 . 𝐷 . 𝐿 . 𝑞                                                      (3.5)  

 

𝐷  =  𝛽. 𝐷                                                          (3.6) 

 

𝑞𝑠 = 10. 𝑘. + 1                                                       (3.7) 

Sendo: 

𝑇  = capacidade de carga do bulbo (kN); 

𝐷  = diâmetro médio do bulbo (m); 

𝐿  = comprimento do bulbo de ancoragem (m); 

𝑞  = resistência ao cisalhamento (kN/m²); 
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𝐷  = diâmetro perfurado do furo (m); 

𝛽 = coeficiente de majoração do diâmetro do bulbo devido à injeção; 

𝑘 = coeficiente de ancoragem de acordo com o tipo de solo (kN/m²). 

 

Os valores do coeficiente de ancoragem (𝑘) definidos por Porto (2015) e coeficiente de 

majoração do diâmetro do bulbo de ancoragem devido à injeção são mostrados na Tabela 

3.2 reitera-se que, no programa experimental realizado pelo autor, não houve ensaios em 

solo do tipo silte, tendo sido inferido o valor para este tipo de solo, com base na tendência 

geral de valores. 

 

Tabela 3.2 - Parâmetros de dimensionamento (Adaptado de Porto, 2015). 

Tipo de solo β 
Valores de 𝒌 (kN/m²) 

Valores com 80% de 
confiança 

Valor mais 
provável 

Argila siltosa 2,1 1,2 a 1,29 1,25 
Argila arenosa 2,1 0,9 a 1,01 0,95 
Silte argiloso 1,97 2,37 a 2,77 2,57 

Silte* 2,11 2,04 a 2,28 2,16 
Silte arenoso 2,25 1,7 a 1,78 1,74 
Areia argilosa 2,2 2,57 a 2,77 2,67 
Areia siltosa 2,2 2,10 a 2,37 2,24 
 

*Resultados inferidos 

 

3.2.5. Estimativa da carga admissível em ancoragens baseada em ensaio SPT 
 

Vasconcelos (2016) analisou os ensaios de recebimento de 295 tirantes em uma obra na 

qual as ancoragens foram realizadas em solo do tipo silte arenoso. Com o banco de dados 

dos ensaios realizados, o autor, através da aplicação da extrapolação matemática de Van 

der Veen, calculou a capacidade de carga de todos os tirantes, obtendo a partir do 

rearranjo da equação proposta por Porto (2015), a resistência ao cisalhamento (qs) média 

para faixas de valores médios de SPT encontrados na sondagem a percussão. 

 

Os valores de resistência ao cisalhamento propostos por Vasconcelos (2016) são 

mostrados na Tabela 3.3. Para estes valores, considerou-se o critério de exclusão de Aoki 
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et al. (2013), o qual qualifica os valores de extrapolações matemáticas de Van der Veen 

para a capacidade de carga em: confiáveis, aceitáveis, toleráveis e inaceitáveis. 

 

Tabela 3.3 - Valores médios de qs de acordo com faixas de SPT (Adaptado de 
Vasconcelos, 2016). 

SPT  
qs (kPa)                                                        

sem exclusão dos ensaios 

qs (kPa)                                       
confiáveis - critério de Aoki et 

al (2013) 

5-9 81,11 80,17 
10-14 86,06 84,17* 
15-19 116,06 88,18 
20-24 146,33 107,07 
25-29 150,39 97,56 
30-34 207,15 132,37 
35-40 175,65 122,46 

 

*valores interpolados 

 

Pela metodologia proposta por Vasconcelos (2016) nota-se uma tendência de aumento da 

resistência ao cisalhamento (qs) à medida que a resistência a penetração do solo na 

sondagem a percussão aumenta. 

 

3.3. EXTRAPOLAÇÕES MATEMÁTICAS 
 

Na maioria dos casos de obras atirantadas a ruptura das ancoragens não é alcançada 

durante a realização dos ensaios de protensão, resultando no desconhecimento da real 

capacidade de carga do bulbo ancorado. Além disso, as metodologias de cálculo propostas 

para a capacidade de carga presentes na literatura foram elaboradas, em condições 

específicas locais, diferindo-se em relação às propriedades geotécnicas do solo, 

metodologia executiva, tipo de tirante, reinjeções, diâmetro do furo, dentre outras. 

 

Dito isto, fica claro a dificuldade em se obter a real capacidade de carga geotécnica de 

ancoragens e deve-se compreender melhor o comportamento destas no que se refere às 

metodologias de cálculo utilizadas, sendo necessária a aplicação de outros mecanismos, 

como as extrapolações matemáticas. 
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Estas, têm se mostrado boas alternativas para a determinação da capacidade de carga em 

tirantes, já que independem da interpretação qualitativa do engenheiro projetista e das 

condições geológico-geotécnicas da região da estrutura executada. As extrapolações 

podem ser definidas como soluções matemáticas que ajustam a curva carga versus 

deslocamento, no caso de tirantes, a uma curva conhecida, que pode ser uma curva 

exponencial (Van der Veen, 1953) ou uma hipérbole (Chin, 1970). 

 

O método de extrapolação mais difundido no mundo inteiro para o caso de estacas e até 

mesmo de tirantes é o de Van der Veen (1953), que será objeto de estudo deste trabalho. 

 

3.3.1. Extrapolação de Van der Veen (1953) 
 

O critério de ruptura proposto por este autor utiliza uma curva exponencial, ajustando os 

pontos da mesma a uma função matemática, analisando a capacidade de carga a 

deslocamentos, teoricamente, infinitos. A curva carga versus deslocamento pode ser 

expressa pela Equação 3.8: 

 

    𝐹 =  𝐹  (1 − 𝑒 )                                                           (3.8) 

Onde: 

𝐹 = carga aplicada no topo da ancoragem (kN); 

𝐹 = carga última correspondente à assíntota vertical da curva (kN); 

𝑒 = base dos logaritmos naturais; 

𝑎 = coeficiente de forma da curva (mm-¹); 

𝑑 = deslocamento correspondente à carga F (mm). 

 

A solução para a equação de Van der Veen é feita através de tentativas, já que se têm duas 

incógnitas, a carga última correspondente à assíntota vertical (𝐹 ) e o coeficiente de 

forma da curva (𝑎). Dessa forma, a solução matemática pode ser reescrita pela Equação 

3.9: 

    1 −  = 𝑒                                                                     (3.9) 

ou ainda: 
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𝑎𝑑 = −𝑙𝑛(1 − )                                                        (3.10) 

 

Da Equação 3.9 plota-se o gráfico correspondente de −𝑙𝑛(1 −  ) versus 𝑑 

(deslocamento). O gráfico que mais se aproximar de uma reta indicará o valor exato da 

incógnita 𝐹  e o coeficiente angular desta mesma reta é o próprio 𝑎, como mostrado na 

Figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7 - Solução gráfica do Critério de Van der Veen (1953). 

 

Ainda se tratando da curva exponencial da metodologia proposta por Van der Veen 

(1953), há três regiões de estudo obtidas pela plotagem do gráfico de carga versus 

deslocamento, analogicamente ao que é realizado para carga versus recalque em estacas. 

Na Figura 3.8 é mostrada a divisão desses trechos que são divididos em: 

 

a) Região (I): é caracterizada como o trecho de deformação elástica, apresentando grande 

proporcionalidade entre as cargas e deslocamentos. 
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b) Região (II): é caracterizada como trecho de deformação viscoplástica. Estudos feitos 

afirmam que a velocidade de aplicação da carga altera, de forma significativa, os 

deslocamentos. 

c) Região (III): caracterizada como a região de ruptura propriamente dita, é dessa região 

que se obtém a carga máxima suportada pela ancoragem, ou seja, a capacidade de carga 

do trecho ancorado. 

 

 

Figura 3.8 - Regiões da curva carga versus deslocamento segundo Van der Veen (1953) 
(Adaptado de Porto, 2015). 

 
Segundo Aoki et al. (2013) o método proposto por Van de Veen começou a ser 

empregado de forma manual, utilizando-se o método dos mínimos quadrados para a 

regressão linear do valor de 𝐹  com os seguidos avanços dos programas computacionais. 

 

Apesar de ser bastante prática, a extrapolação matemática de Van der Veen merece muita 

cautela e atenção na sua aplicação, caso o coeficiente de determinação não seja suficiente 

próximo de 1, a extrapolação não terá validade. Além disso, a interrupção prematura do 

ensaio pode ocasionar em curvas limitadas para uma correta interpretação. 
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De acordo com o explicitado acima, Aoki et al. (2013) sugere níveis de confiabilidade à 

extrapolação, relacionando a carga máxima do ensaio (𝐹 á ) com o valor da carga 

extrapolada (𝐹 ), que nessa metodologia, é a capacidade de carga da ancoragem. A 

Tabela 3.4 mostra a condição de extrapolação proposta pelo autor. 

 

Tabela 3.4 - Validação da extrapolação de Van der Veen (1953) segundo Aoki et al. 
(2013). (Adaptado de Vasconcelos, 2016). 

[(𝐅/𝐅𝐦á𝐱)-1].100 Extrapolação 

≤ 25% Confiável 

25% - 50% Aceitável 

50% - 75% Tolerável 

≥ 75% Intolerável 

 

Segundo Aoki et al. (2013), sempre que se usar a extrapolação de Van der Veen para a 

determinação da capacidade de carga, deve-se informar o valor do coeficiente de 

conformidade  𝑟  resultante e apresentar a curva ajustada com a inclusão dos pontos 

experimentais para a correta comparação. Uma consideração importante citada pelo autor 

é que a aplicabilidade do método de Van der Veen não é restrita a estacas, como foi a 

proposta original deste autor, o que realmente importa é que a forma da curva obtida no 

ensaio seja compatível com o modelo, o que é avaliado pelo coeficiente de determinação. 

 

Magalhães (2005) apresenta três configurações de curvas carga versus deslocamento, a 

primeira mostra o ensaio interrompido ainda no trecho elástico, sendo difícil a 

determinação da carga última; a segunda explicita o interrompimento no início da 

plastificação, sendo possível prever a capacidade de carga através da extrapolação de Van 

der Veen; e a terceira mostra o ensaio com grandes deformações para pequenos 

incrementos de carga, não necessitando, neste caso, de métodos de extrapolação. Estas 

alternativas são apresentadas respectivamente nas Figuras 3.9 a 3.11. 
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Figura 3.9 - Curva carga versus deslocamento – ensaio interrompido no trecho elástico. 
(Adaptado de Magalhães, 2005). 

 

 

Figura 3.10 - Curva carga versus deslocamento – ensaio interrompido no trecho 
plástico. (Adaptado de Magalhães, 2005). 



 

77 
 

 

Figura 3.11 - Curva carga versus deslocamento – ensaio com grandes deformações. 
(Adaptado de Magalhães). 

 

3.3.2. Extrapolação de Van der Veen modificada por Aoki (1976) 
 

Aoki (1976) em um estudo envolvendo a capacidade de carga de estacas reescreveu a 

equação proposta por Van der Veen, observando que a curva ajustada pela metodologia 

do autor não precisa, necessariamente, passar pela origem do gráfico. Com isso, Aoki 

(1976) propôs modificações pautadas na Equação 3.11 a seguir: 
 

    𝐹 =  𝐹  (1 − 𝑒 )                                                           (3.11) 

Onde: 

𝑏 = intercepto no eixo dos deslocamentos da reta obtida na escala semilogarítmica. 

 

O parâmetro 𝑏 incluído por Aoki (1976) na equação de Van der Veen (1953) contribui, 

segundo Amann (2010), para um ajuste da posição da curva em função de eventuais 

problemas de instrumentação ou até mesmo outros detalhes do comportamento bulbo-

solo. De acordo com Aoki (1976) a adaptação proposta na equação objetivou a obtenção 

de um valor de coeficiente de determinação 𝑟  mais próximo de 1, contribuindo para um 

melhor ajuste da curva carga versus deslocamento e para uma maior conformidade do 

trecho extrapolado com o trecho experimental. 
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CAPÍTULO 4 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. INTRODUÇÃO 
 

Neste capítulo serão apresentadas as descrições das obras em estudo, o banco de dados 

utilizado para o cálculo da capacidade de carga pelos métodos semi-empíricos e por 

extrapolação matemática e a metodologia proposta para a otimização de obras ancoradas, 

utilizando-se os valores de carga de ruptura através da análise dos ensaios de recebimento 

executados. 

 

4.2. PROGRAMA EXPERIMENTAL 
 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, utilizou-se banco de dados de duas obras de 

contenção de encosta do tipo cortina atirantada no estado de Minas Gerais, uma localizada 

no município de João Monlevade e outra localizada no município de Antônio Dias, ambas 

na região central do estado. A escolha por um banco de dados envolvendo ensaios de 

protensão e controle de qualidade de duas obras distintas deu-se pela necessidade de uma 

avaliação dos ensaios por meio da norma ABNT NBR 5629:2006 e por sua mais nova 

versão atualizada, a ABNT NBR 5629:2018. Como já exposto anteriormente, houve 

algumas mudanças na nova versão da norma e o autor desse trabalho preferiu mostrá-las 

de forma prática, aplicando em estudos de caso de estruturas atirantadas. 

 

4.3. CORTINA ATIRANTADA NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE 
 

4.3.1. Descrição da obra em estudo 
 

A estrutura utilizada neste estudo é um talude localizado no Bairro Areia Preta, no 

município de João Monlevade. Este talude apresentava-se com uma cunha de ruptura, 

estendendo para a via de acesso ao bairro e provocando o abatimento de parte da via à 

montante. A área apresentava sérios riscos de deslizamentos e movimentações de massa. 

Por ser uma região de ocupação urbana muito importante da cidade, optou-se, após 
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estudos geológico-geotécnicos, na construção de uma contenção em cortina atirantada 

apoiada em estacas e com um sistema de drenagem superficial e profunda. 

 

As Figuras 4.1 e 4.2 ilustram o processo de escorregamento e de ruptura progressiva do 

talude da região, respectivamente. 

 

 

Figura 4.1 - Escorregamento na Avenida Getúlio Vargas, ocorrido em dezembro de 
2013 (Jornal de Notícias DeFato OnLine, 2013). 

 

 

Figura 4.2 - Talude em mecanismo de ruptura progressiva (Consmara Engenharia, 
2015). 
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4.3.2. Caracterização geológica-geotécnica do local 
 

O perfil geológico-geotécnico do subsolo local foi determinado segundo levantamento 

topográfico da seção transversal crítica resultante dos escorregamentos ocorridos. Para a 

caracterização do perfil da seção foi realizada uma campanha de ensaios de campo, com 

a execução de sondagens a percussão. Os boletins foram fornecidos pela Secretaria de 

Obras de João Monlevade e pela Consmara Engenharia. A Figura 4.3 mostra o perfil 

geológico-geotécnico da seção transversal crítica, com as camadas de solos classificadas 

a partir da análise táctil-visual das amostras coletadas.  

 

É importante ressaltar que o nível d’água não foi encontrado nas profundidades 

alcançadas pelos três furos de sondagem executados: SP-01, SP-02 e SP-03. A 

profundidade de paralisação das sondagens citadas anteriormente e que fazem parte do 

estudo deste trabalho foram, respectivamente, 11,19 m, 10,04 m e 8,23 m. 

 

 

Figura 4.3 - Perfil geológico-geotécnico da seção transversal crítica (Consmara 
Engenharia, 2015). 
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4.3.3. Parâmetros de resistência dos solos 
 

Os parâmetros de resistência das camadas de solo investigadas foram obtidos por meio 

de correlações com o número de golpes da sondagem a percussão (𝑁 ), sendo 

estimados a partir de estudos existentes na literatura geotécnica, no caso deste estudo, por 

meio da correlação de Kishida, citada no Pile Foundation Analysis and Design (Poulos e 

Davis, 1974 apud Alves, 2010). 

 

A Tabela 4.1 mostra os valores dos parâmetros de resistência dos solos: coesão (c), ângulo 

de atrito (Ø) e peso específico (γ), assim como o número de golpes médio referente ao 

ensaio SPT (𝑁 ) das camadas de solo presentes na seção crítica analisada. 

 

Tabela 4.1 - Parâmetros geotécnicos dos solos (Consmara Engenharia, 2017). 

Tipo de solo 
Peso específico 
(γ)        (kN/m³) 

Ângulo de atrito 
(Ø)     (°) 

Coesão 
(c)           

(kPa) 

NSPT        
médio 

Areia (Aterro) 17 19 0 - 

Argila mole (Colúvio) 17 27 15 4 

Silte argilo arenoso 
(Colúvio) 

17 24 8 4 

Silte argilo arenoso (solo 
residual maduro) 

18 27 17 8 

Silte arenoso (solo 
residual jovem) 

18 35 30 23 

Silte arenoso (alteração 
de rocha) 

18 39 55 37 

 

Reitera-se que não foram realizados ensaios de laboratório para a obtenção dos 

parâmetros de resistência e caracterização das camadas do subsolo local. Os ensaios de 

laboratório se mostram muito importantes para uma avaliação da confiabilidade dos 

resultados obtidos em ensaios de campo, neste caso específico, no ensaio de sondagem a 

percussão. Porém, segundo Souza (2001), os ensaios de laboratório convencionais podem 

não representar de forma satisfatória o comportamento real do solo circundante ao bulbo 

ancorado. Sendo assim, optou-se por considerar os parâmetros geotécnicos através de 

correlações com o ensaio SPT presentes na literatura, como já mencionado anteriormente.  
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De acordo com a locação das sondagens a percussão no perfil geológico geotécnico, pôde-

se determinar o 𝑁  médio do bulbo ancorado dos tirantes dispostos, portanto, têm-se 

que os centros dos bulbos ancorados das duas linhas de tirantes executadas estão em um 

solo caracterizado como silte argilo arenoso medianamente rijo, tido como um solo 

residual maduro e que tem, segundo a sondagem a percussão realizada, um 𝑁  igual a 

8, conforme mostrado na Figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4 – Locação dos tirantes no perfil geológico-geotécnico. 

 

4.3.4. Projeto de contenção 
 

O autor desta dissertação teve acesso a dois projetos elaborados para a contenção do 

talude estudado, sendo um projeto elaborado por Silva (2016), como parte de sua pesquisa 

de mestrado e um projeto elaborado por uma empresa projetista da região de Belo 

Horizonte, sendo este último o projeto real executivo da contenção. Nos dois tópicos 

abaixo, têm-se as sínteses das duas soluções adotadas para a contenção da estrutura objeto 

deste trabalho. 
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 Estudo elaborado por Silva (2016) 

 

Silva (2016) desenvolveu seu trabalho analisando a contenção no que diz respeito à 

concepção de projeto e dimensionamento. Nas análises deste autor, foram feitas 

avaliações do comportamento da cortina atirantada através da variação de parâmetros 

como espessura do paramento, inclinação dos tirantes e método construtivo. Este autor 

ainda apresentou um projeto de contenção para o talude, verificando antes, através do 

Método dos Elementos Finitos, a estabilidade da estrutura projetada. As análises da 

estabilidade da estrutura e as avaliações do desempenho da mesma com a variação dos 

parâmetros citados acima, foram realizadas pelo software GeoStudio (2007) no módulo 

SIGMA/W. A Figura 4.5 ilustra o modelo proposto neste estudo. 

 
Figura 4.5 - Malha de elementos finitos do modelo proposto (Silva, 2016). 

 

 Projeto executivo 

 

A solução adotada no projeto executivo para a contenção do talude analisado foi uma 

cortina em estacas escavadas de 60 cm de diâmetro de perfuração, sendo estas, ancoradas 

em uma viga de coroamento na crista do talude. O atirantamento, como mostrado na 

Figura 4.6, foi realizado entre as cortinas escavadas, totalizando 40 tirantes distribuídos 

em duas linhas de ancoragens ao longo de toda a estrutura, a primeira linha contou com 

um total de 27 tirantes e a segunda linha com um total de 13 tirantes. 
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Figura 4.6 - Execução do atirantamento da estrutura (Relatório Técnico, 2017). 

 

As Figuras 4.7 e 4.8 mostram, respectivamente, a planta superior de implantação dos 

tirantes na estrutura e o corte transversal contendo as duas linhas atirantadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 4.7 - Planta superior contendo a projeção dos tirantes na estrutura (Relatório 
Técnico, 2017). 
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Figura 4.8 - Corte da seção típica da estrutura contendo as duas linhas atirantadas 
(Relatório Técnico, 2017). 

 
Os tirantes empregados na cortina atirantada executada foram de fios, variando de 12 a 

16 Ø 8 mm, com tensão de ruptura igual a 15.000 kg/cm² e módulo de elasticidade igual 

a 2.100.000 kg/cm². O aço empregado foi do tipo RB 140000, de fabricação da empresa 

Arcelor Mittal. 

 

 A Tabela 4.2 mostra as principais especificações técnicas dos 40 tirantes empregados na 

construção da estrutura, sendo todos de vida útil permanente. 
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Tabela 4.2 - Especificações técnicas dos tirantes (Relatório Técnico, 2017). 

 

 

Tirante Tipo 
Carga de 
trabalho 

(ton.) 

Comprimento 
livre (m) 

Comprimento 
ancorado (m) 

Inclinação 
(graus) 

Diâmetro 
do furo 
(mm) 

T1 16 Ø8mm 35 7.00 8.00 15 130 
T2 12 Ø8mm 35 7.00 8.00 15 130 
T3 12 Ø8mm 35 7.00 8.00 15 130 
T4 16 Ø8mm 35 7.00 8.00 15 130 
T5 16 Ø8mm 35 7.00 8.00 15 130 
T6 12 Ø8mm 35 7.00 8.00 15 130 
T7 12 Ø8mm 35 7.00 8.00 15 130 
T8 12 Ø8mm 35 7.00 8.00 15 130 
T9 16 Ø8mm 35 7.00 8.00 15 130 
T10 16 Ø8mm 35 7.00 8.00 15 130 
T11 16 Ø8mm 35 7.00 8.00 15 130 
T12 16 Ø8mm 35 7.00 8.00 15 130 
T13 16 Ø8mm 35 7.00 8.00 15 130 
T14 12 Ø8mm 35 7.00 8.00 15 130 
T15 12 Ø8mm 35 7.00 8.00 15 130 
T16 16 Ø8mm 35 7.00 8.00 15 130 
T17 16 Ø8mm 35 7.00 8.00 15 130 
T18 16 Ø8mm 35 7.00 8.00 15 130 
T19 16 Ø8mm 35 7.00 8.00 15 130 
T20 16 Ø8mm 35 7.00 8.00 15 130 
T21 16 Ø8mm 35 7.00 8.00 15 130 
T22 16 Ø8mm 35 7.00 8.00 15 130 
T23 16 Ø8mm 35 7.00 8.00 15 130 
T24 16 Ø8mm 35 7.00 8.00 15 130 
T25 12 Ø8mm 35 7.00 8.00 15 130 
T26 16 Ø8mm 35 7.00 8.00 15 130 
T27 12 Ø8mm 35 7.00 8.00 15 130 
T28 12 Ø8mm 35 6.00 8.00 15 130 
T29 12 Ø8mm 35 6.00 8.00 15 130 
T30 12 Ø8mm 35 6.00 8.00 15 130 
T31 12 Ø8mm 35 6.00 8.00 15 130 
T32 16 Ø8mm 35 6.00 8.00 15 130 
T33 16 Ø8mm 35 6.00 8.00 15 130 
T34 12 Ø8mm 35 6.00 8.00 15 130 
T35 12 Ø8mm 35 6.00 8.00 15 130 
T36 12 Ø8mm 35 6.00 8.00 15 130 
T37 12 Ø8mm 35 6.00 8.00 15 130 
T38 12 Ø8mm 35 6.00 8.00 15 130 
T39 12 Ø8mm 35 6.00 8.00 15 130 
T40 16 Ø8mm 35 6.00 8.00 15 130 
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4.3.5. Realização dos ensaios 
 

Como já mencionado no Capítulo 2 deste trabalho, a norma ABNT NBR 5629 preconiza 

que o ensaio de recebimento tem a função de avaliar a capacidade de carga e o 

comportamento de cada ancoragem executada, devendo ser realizado obrigatoriamente 

em todos os tirantes da obra. Para o caso da aplicação de tirantes permanentes em uma 

estrutura atirantada, tem-se que 10% dos tirantes devem ser do tipo A, com a carga 

aplicada máxima de 1,75 𝐹 , e os outros 90% devem ser do tipo B, com a aplicação da 

carga máxima de 1,4 𝐹 . 

 

Os ensaios de recebimento da cortina atirantada objeto do presente estudo foram 

realizados rigorosamente de acordo com o que preconiza a norma NBR 5629:2006, com 

um total de 40 tirantes ensaiados, sendo 4 tirantes (10% do total) do tipo A e 36 tirantes 

do tipo B (90% do total). Todos esses ensaios realizados na cortina atirantada analisada 

foram disponibilizados pela empresa executora da estrutura em um banco de dados 

contendo a pressão no manômetro utilizado, a carga lida no mesmo e sua respectiva leitura 

do deslocamento na cabeça da ancoragem.  

 

Na Tabela 4.3 têm-se as principais cargas aplicadas no ensaio de recebimento da estrutura 

para os dois tipos de ensaios especificados neste item. 

 

Tabela 4.3 - Cargas aplicadas no ensaio de recebimento (Adaptado de Relatório 
Técnico, 2017). 

Tipo do ensaio 
Carga de trabalho 

(ton) 
Carga máxima do 

ensaio (ton) 
Carga de incorporação 

(ton) 

A 35 61.25 30 

B 35 49 30 

 

Como visto na Tabela 4.3, a carga de incorporação foi de 85% da carga de trabalho do 

ensaio (𝐹 ) para todos os tirantes executados na obra, valor este que está de acordo com 

o que preconiza a norma ABNT NBR 5629:2006. As planilhas contendo as cargas 

aplicadas com seus respectivos deslocamentos, assim como as curvas de carga versus 
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deslocamentos e limites de deslocamentos elásticos e plásticos encontram-se no anexo 

dessa dissertação. 

 

4.3.6. Extrapolação matemática e capacidade de carga das ancoragens 
 

O cálculo da capacidade de carga de todos os 40 tirantes executados foi feito através da 

extrapolação matemática de Van der Veen (1953), utilizando-se o banco de dados dos 

ensaios de recebimento realizados e já mencionados no tópico acima. Com os valores da 

carga aplicada na protensão juntamente com seu respectivo deslocamento medido no 

ensaio, traçaram-se, através da planilha elaborada por Schiavon (2013), três curvas 

representativas dos resultados da extrapolação, sendo elas: 

 

a) Curva carga versus deslocamento ajustada com a assíntota vertical representando a 

capacidade de carga geotécnica da ancoragem (Figura 4.9). 

b) Reta ajustada da extrapolação com o valor exato da incógnita 𝐹  e o coeficiente angular 

da reta (Figura 4.10). 

c) Curva do ensaio realizado comparada a curva ajustada pelo método (Figura 4.11). 

 

 

Figura 4.9 - Curva carga versus deslocamento extrapolada. 
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Figura 4.10 - Reta ajustada da extrapolação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 - Comparação da curva do ensaio em relação a curva do método de Van der 
Veen. 
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Para a determinação das cargas de ruptura através da extrapolação matemática de Van der 

Veen (1953), foi considerado nesse estudo o critério de exclusão de Aoki et al. (2013), 

que sugere níveis de confiabilidade para as extrapolações realizadas em cada tirante 

conforme a Tabela 3.4 citada no Capitulo 3. Adotando o critério deste autor e 

considerando ainda o coeficiente de determinação suficientemente próximo de 1, tem-se 

que dos 40 tirantes executados, 22 são aceitáveis e 6 são confiáveis, obtendo um banco 

de dados de 28 tirantes para a aplicação no presente trabalho. A Figura 4.12 ilustra o 

percentual de tirantes utilizados e descartados. 

 

 

Figura 4.12 - Percentual de tirantes utilizados e descartados no estudo de caso. 

 
Para os tirantes tidos como confiáveis e aceitáveis pelo critério de Aoki et al. (2013), 

elaborou-se uma catalogação dos mesmos com a carga de ruptura geotécnica de cada um. 

 

A Tabela 4.4 mostra todos os 28 tirantes com suas respectivas cargas extrapoladas 

mediante utilização da planilha de Schiavon (2013), aplicando a extrapolação de Van der 

Veen (1953). 
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Tabela 4.4 - Capacidade de carga para os tirantes utilizados no estudo de caso. 

Tirante Condição de extrapolação Carga extrapolada (kN) Tipo 

2 ACEITÁVEL 715 B 

6 ACEITÁVEL 735 B 

7 ACEITÁVEL 725 B 

12 ACEITÁVEL 647 B 

15 ACEITÁVEL 725 B 

16 ACEITÁVEL 627 B 

18 CONFIÁVEL 549 B 

19 ACEITÁVEL 735 B 

20 ACEITÁVEL 657 B 

21 ACEITÁVEL 686 B 

22 CONFIÁVEL 755 A 

23 CONFIÁVEL 607 B 

24 ACEITÁVEL 676 B 

25 ACEITÁVEL 657 B 

26 ACEITÁVEL 706 B 

27 ACEITÁVEL 666 B 

28 ACEITÁVEL 735 B 

30 ACEITÁVEL 725 B 

31 ACEITÁVEL 735 B 

32 ACEITÁVEL 696 B 

33 ACEITÁVEL 706 B 

34 CONFIÁVEL 607 B 

35 ACEITÁVEL 715 B 

36 CONFIÁVEL 598 B 

37 ACEITÁVEL 696 B 

38 CONFIÁVEL 598 B 

39 ACEITÁVEL 666 B 

40 ACEITÁVEL 735 B 

 
 

4.4. CORTINA ATIRANTADA NA CIDADE DE ANTÔNIO DIAS 
 

4.4.1. Descrição da obra em estudo 
 

Esse estudo de caso refere-se à recuperação da encosta de um complexo de casas de força 

localizado no munícipio de Antônio Dias, em Minas Gerais. Para o presente estudo foram 

disponibilizados resultados de ensaios de recebimento de 72 tirantes dispostos na encosta. 
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A área analisada apresentava-se com sérios riscos de escorregamentos e movimentação 

de massa, como é ilustrado na Figura 4.13. 

 

 

Figura 4.13 - Encosta com processo acelerado de escorregamento (Relatório Técnico, 
2019). 

 

4.4.2. Parâmetros geotécnicos do local 
 

Os parâmetros geotécnicos do solo da encosta estudada foram determinados a partir dos 

resultados da sondagem a percussão (𝑁 ) realizada no local de inserção dos tirantes, 

como mostra a Figura 4.14.  
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Figura 4.14 - Locação das sondagens realizadas na encosta (Relatório Técnico, 2019). 

 
Os valores dos parâmetros de resistência ângulo de atrito (Ø) e peso específico (γ) foram 

estimados a partir de correlações empíricas de Bowles (1997). A Tabela 4.5 mostra os 

valores desses parâmetros assim como o 𝑁  médio das camadas de solo investigadas. 

 

Tabela 4.5 - Parâmetros geotécnicos dos solos (Adaptado de Relatório Técnico, 2019). 

Tipo de solo 
Peso 

específico (γ)        
(kN/m³) 

Ângulo de atrito (Ø)     
(°) 

Coesão (c)           
(kPa) 

NSPT        
médio 

Argila siltosa (Colúvio) 17,5 34 10 5 
Silte arenoso (solo 

residual jovem) 
18 40 15 20 

Silte arenoso (alteração 
de rocha) 

20 36 20 40 

 

Através das sondagens a percussão determinou-se o 𝑁  médio do bulbo ancorado dos 

tirantes inseridos na encosta, obtendo os centros dos bulbos das ancoragens analisadas 

em solo do tipo silte arenoso compacto com 𝑁  igual a 20. 
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4.4.3. Tirantes analisados 
 

Para a realização da análise deste estudo de caso foram disponibilizados dados técnicos 

de 72 tirantes permanentes instalados na encosta. Os tirantes empregados foram de 

monobarra do tipo T39 AWA, com 36 mm de diâmetro, área da seção transversal igual a 

8,04 cm², tensão de ruptura igual 11.000 kg/cm² e módulo de elasticidade igual a 

2.100.000 kg/cm².  

 

O valor do comprimento ancorado foi de 7,00 m em todos os tirantes inseridos, já os 

valores de comprimentos livres variaram de 5,00 m a 17,00 m. A inclinação dos tirantes 

foi de 15 graus, com o diâmetro do furo igual a 10 cm. 

 

4.4.4. Realização dos ensaios 
 

Foram realizados ensaios de recebimento nos 72 tirantes disponibilizados para este estudo 

de caso, sendo 7 tirantes (10% do total ensaiado) do tipo A e 65 tirantes  (90% do total 

ensaiado) do tipo B. Todos os ensaios foram realizados de acordo com a norma ABNT 

NBR 5629:2018.  

 

Essa versão atualizada da norma difere-se da versão anterior em relação à carga inicial 

do ensaio de recebimento (desempenho), estabelecendo que a carga inicial 𝐹  seja da 

ordem de 10% da carga máxima prevista no ensaio, não sendo necessário atingir 10% da 

força de escoamento do aço do tirante conforme preconizava a versão anterior. 

 

A Tabela 4.6 apresenta as principais cargas aplicadas nos tirantes no ensaio de 

recebimento realizado. 

 

Tabela 4.6 - Cargas aplicadas no ensaio de recebimento (Relatório Técnico, 2019). 

Tipo do ensaio 
Carga de trabalho 

(ton) 
Carga máxima do 

ensaio (ton) 
Carga de incorporação 

(ton) 

A 28 49 22,40 

B 28 39 22,40 
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De acordo com a Tabela 4.6, tem-se que a carga de incorporação aplicada foi de 80% da 

carga de trabalho do ensaio, para todos os tirantes executados na obra. 

 

4.4.5 Capacidade de carga das ancoragens através de extrapolação matemática 

 

A capacidade de carga dos 72 tirantes analisados neste estudo de caso foi realizada através 

da aplicação da extrapolação de Van der Veen (1953), utilizando-se os valores de 

carregamento aplicado e posterior deslocamento na cabeça de cada tirante, conforme 

especifica a norma ABNT NBR 5629:2018.  

 

Com a determinação da capacidade de carga através da extrapolação matemática de Van 

der Veen (1953), foi considerado nesse estudo de caso o critério de exclusão de Aoki 

(2013), que indica níveis de confiabilidade para as extrapolações aplicadas a cada 

ancoragem, conforme mostrado na Tabela 3.4.  

 

Aplicando o critério de Aoki et al. (2013) e considerando o coeficiente de determinação 

(r²) próximo de 1, tem-se que dos 72 tirantes disponibilizados para esse trabalho, apenas 

11 foram considerados aceitáveis, resultando em 15% do total de extrapolações para 

análise nessa pesquisa. A Tabela 4.7 mostra os 11 tirantes considerados confiáveis com 

suas respectivas cargas extrapoladas mediante utilização da planilha de Schiavon (2013). 

 

Tabela 4.7 - Cargas extrapoladas para os tirantes utilizados no estudo de caso. 

Tirante Carga extrapolada (kN) Tipo 

3 546 B 

5 546 B 

6 575 B 

7 575 B 

9 507 B 

10 526 B 

12 565 B 

17 575 B 

22 497 B 

32 575 B 

40 575 B 
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4.5. OTIMIZAÇÃO DO PROJETO DE ANCORAGENS 
 

Com o banco de dados dos ensaios de recebimento já mencionado neste Capítulo e 

aplicando-se a metodologia de extrapolação matemática para a estimativa da capacidade 

de carga geotécnica, buscou-se otimizar os comprimentos ancorados dos tirantes 

utilizados nesse estudo, de maneira a garantir uma estrutura mais economicamente viável, 

obtendo um valor de comprimento do trecho ancorado para cada um dos tirantes 

analisados. A proposta de otimização dos valores de comprimento dos bulbos ancorados 

foi realizada através dos parâmetros e da equação do método elaborado por Porto (2015), 

a qual está explicitada no Tópico 3.2.4 desse trabalho.  

A Figura 4.15 Ilustra o processo de otimização realizado através de um fluxograma 

cíclico. 

Avaliação dos ensaios 
de recebimento.

Cálculo da capacidade 
de carga dos tirantes 

através da 
extrapolação de Van 

der Veen (1953).

Aplicação do critério 
de exclusão de Aoki 

(2013).

Determinação do 
comprimento 

ancorado para os 
tirantes considerados 

confiáveis e 
aceitáveis.

Comparação entre o 
comprimento obtido e 

o comprimento de 
projeto.
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CAPÍTULO 5 
 

RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÕES 

 

No presente capítulo apresentam-se os resultados obtidos e as análises realizadas sobre 

os mesmos para o banco de dados dos ensaios desta pesquisa. Como já mencionado por 

este autor, as ancoragens ensaiadas e analisadas não sofreram um carregamento até a sua 

carga de ruptura geotécnica, sendo necessário, portanto, a aplicação de uma extrapolação 

matemática para atingir essa suposta ruptura física “teórica”.  

 

Nessa pesquisa, optou-se pelo estudo de caso de duas cortinas atirantadas distintas, sendo 

adotados critérios e tipos de análises semelhantes. A escolha por duas estruturas deu-se 

pela necessidade de análise dos ensaios realizados segundo a norma ABNT NBR 

5629:2006 e sua versão atual, a ABNT NBR 5629:2018. Aliado a isso, calibrou-se, para 

os solos predominantes de cada uma das estruturas analisadas, novos valores do 

coeficiente de ancoragem (k), utilizando-se como premissa o método de Porto (2015). 

 

Além do exposto acima, fez-se um estudo acerca da otimização das estruturas com a 

utilização dos resultados gráficos das extrapolações matemáticas, obtendo-se valores de 

comprimento ancorado para cada tirante ensaiado e comparando-os com os comprimentos 

de projeto. 

 

Reitera-se que a estabilidade da estrutura em relação aos novos comprimentos obtidos 

não faz parte do escopo deste trabalho, sendo assim, não realizou-se uma retro-análise da 

estabilidade interna e global da estrutura em relação aos novos valores de comprimento 

ancorado, ou seja, não foi realizada a verificação da influência da proposta de otimização 

por meio de modelagem. 

 

5.1. ENSAIOS DE RECEBIMENTO REALIZADOS EM JOÃO MONLEVADE 
 

Os ensaios realizados nos tirantes executados na cortina atirantada da cidade de João 

Monlevade seguiram rigorosamente o que preconizava a norma ABNT NBR 5629:2006, 

fornecendo dados preciosos para a extrapolação e consequente obtenção da carga de 
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ruptura extrapolada para cada uma das 40 ancoragens ensaiadas. Os resultados gerados e 

que serão mostrados nos itens a seguir, foram originados de uma análise minuciosa dos 

ensaios de recebimento realizados. 

 

5.1.1. Cálculo do comprimento ancorado dos tirantes ensaiados 
 

Com o resultado da capacidade de carga extrapolada, utilizou-se a metodologia proposta 

por Porto (2015) para a obtenção dos valores de resistência ao cisalhamento e 

consequentemente do comprimento do trecho ancorado de cada um dos tirantes 

ensaiados, resultando na Equação 5.1: 

 

𝐿 =  
𝑇𝐿 

𝜋.𝐷𝑆.𝑞𝑆
                                                     (5.1) 

Onde: 

𝑇 = carga máxima do ensaio (kN); 

𝐷  = diâmetro médio do bulbo ancorado (m); 

𝑞 = resistência ao cisalhamento considerando a carga extrapolada (kN/m²). 

 

Os valores de comprimento do trecho ancorado obtidos dos 28 tirantes analisados, sendo 

21 considerados aceitáveis e 6 considerados confiáveis, segundo critério de Aoki et al. 

(2013),  foram dispostos na Tabela 5.1. 
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Tabela 5. 1 - Comprimentos ancorados dos tirantes ensaiados. 

Tirantes 
Comprimento ancorado 

(m) 

T6, T19, T28, T31, T40 5,3 

T7, T15, T30 5,4 

T2, T35 5,5 

T26, T32, T33, T37 5,6 

T24 5,8 

T27, T39 5,9 

T20, T25 6,0 

T12 6,1 

T16 6,3 

T22, T23, T34 6,5 

T36, T38 6,6 

T18, T21 7,1 

 

Com a necessidade da garantia de uma maior confiabilidade dos resultados das 

extrapolações realizadas, optou-se por avaliar os comprimentos de trecho ancorado dos 

tirantes que são considerados confiáveis, sendo estes os dispostos na Tabela 5.2. 

 

Tabela 5. 2 - Tirantes considerados confiáveis e seus comprimentos ancorados. 

Tirantes 
Comprimento ancorado 

(m) 

T22, T23, T34 6,5 

T36, T38 6,6 

T18 7,1 

 

Percebe-se, pela Tabela 5.2 mostrada acima, que o espaço amostral dos resultados obtidos 

se reduz de forma significativa, sendo consideradas extrapolações confiáveis apenas 22% 

do total.  
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5.1.2. Cálculo do coeficiente de ancoragem (k) para o solo local 

 

Através da sondagem a percussão realizada nas proximidades do local de inserção dos 

tirantes, com os furos SP-01, SP-02 e SP-03, pôde-se obter a resistência à penetração das 

camadas de solo investigadas. Para o solo circundante ao trecho médio do bulbo ancorado, 

encontrou-se a partir dos boletins de ensaio SPT, um número de golpes (𝑁 ) médio 

igual a 8. Para este valor e com um solo caracterizado por classificação táctil-visual das 

amostras retiradas como um silte argilo arenoso, tem-se segundo a AASHTO (1988), um 

solo de consistência medianamente rijo. As porcentagens de silte, argila e areia do solo 

local não foram determinadas, haja visto que não foram realizados ensaios de laboratório 

para a determinação da granulometria completa da região de execução da ancoragem. 

O coeficiente de ancoragem (𝑘) proposto por Porto (2015) em sua metodologia de cálculo 

da capacidade de carga de tirantes leva em consideração o tipo de solo encontrado no 

trecho médio do bulbo ancorado, tendo os valores da Tabela 3.2 como referência.  

 

Para o presente estudo de caso obteve-se os valores do coeficiente de ancoragem 

rearranjando a Equação 3.7 da resistência ao cisalhamento proposta por Porto, resultando 

na Equação 5.2: 

 

                                                  𝑘 =
.         

                                             (5.2) 

Onde: 

𝑁 = número de golpes do ensaio SPT; 

𝑞 = resistência ao cisalhamento considerando a carga extrapolada (kN/m²). 

 

Os valores do coeficiente de ancoragem para os tirantes considerados confiáveis, segundo 

critério de Aoki et al. (2013), foram dispostos na Tabela 5.3, assim como o valor do 

coeficiente de ancoragem médio, resultando no valor proposto por este trabalho para o 

coeficiente de ancoragem do solo silte argilo arenoso. 
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Tabela 5. 3 - Coeficiente de ancoragem proposto para o solo silte argilo arenoso. 

Tirantes 
Coeficiente de 
ancoragem (𝒌) 

Coeficiente de ancoragem 
proposto para silte argilo 

arenoso (𝒌) 

T22 3,19 

2,62  
T23, T34 2,57 

T36, T38 2,53 

T18 2,33 

 

Foi elaborada uma análise estatística para os coeficientes de ancoragem (𝑘) dos 6 tirantes 

considerados confiáveis. De acordo com o presente trabalho, o valor do coeficiente de 

ancoragem médio proposto como coeficiente de ancoragem para solos do tipo silte argilo 

arenoso é da ordem de 2,62, com um desvio padrão de 0,27 e um desvio médio da ordem 

de 0,19. 

 

Phoon e Kulhawy (2008) relaciona o grau de variabilidade de alguns parâmetros de 

resistência de solos com o coeficiente de variação obtido em amostragens realizadas, 

conforme mostrado na Tabela 5.4. 

 

Tabela 5.4 - Classificação dos níveis de variabilidade das propriedades do solo para 

calibração de confiabilidade (Phoon e Kulhawy, 2008). 

Parâmetro Geotécnico Variabilidade 
Coeficiente de Variação 

(%) 

Resistência ao cisalhamento 
Baixa* 10-30 

Média** 30-50 
Alta*** 50-70 

Ângulo de atrito efetivo 
Baixa* 5-10 

Média** 10-15 
Alta*** 15-20 

Coeficiente de tensão horizontal 
Baixa* 30-50 

Média** 50-70 
Alta*** 70-90 

 

* medições de boa qualidade típicas de laboratório ou campo 
** típicas de correlações indiretas, com dados confiáveis de campo, exceto SPT 
*** típicas de correlações indiretas empíricas com dados de SPT 
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Como o coeficiente de variabilidade obtido foi da ordem de 10%, tem-se, segundo Phoon 

e Kulhawy (2008), um valor considerado baixo, o que mostra que os valores do 

coeficiente de ancoragem dos tirantes analisados são bem homogêneos, evidenciando 

resultados razoáveis. 

 

5.1.3. Comparação entre o comprimento ancorado obtido através da carga 

extrapolada e o comprimento de projeto 

 

O comprimento ancorado de projeto de tirantes é normalmente determinado através de 

metodologias semi-empíricas dispostas na literatura, levando-se em conta a suposta carga 

de ruptura da ancoragem, que é a força de trabalho multiplicada por um fator de 

segurança, as característica geotécnicas do solo, por exemplo, o número de golpes (𝑁 ) 

da sondagem a percussão, o diâmetro a ser perfurado para a inserção do bulbo ancorado, 

o coeficiente de ancoragem para determinados tipos de solos, dentre outros. Para este 

estudo de caso, o relatório técnico mostra que o método utilizado foi Joppert Junior 

(2007). Já o comprimento obtido através da extrapolação matemática é resultado da 

aplicação das metodologias de cálculo dispostas na literatura com os dados reais obtidos 

através dos ensaios nas ancoragens, ou seja, esse comprimento é determinado após a 

inserção de pelo menos um tirante in loco, ou até mesmo em protótipos feitos com as 

condições reais da estrutura no que se diz respeito às condicionantes geológico-

geotécnicas e de execução da ancoragem no local. 

 

Na Figura 5.1 tem-se a comparação dos valores de comprimento ancorado dos tirantes 

considerados confiáveis na cortina atirantada estudada. 
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Figura 5.1 - Comprimento ancorado extrapolado versus comprimento de projeto. 

 
Percebe-se que todos os 6 tirantes analisados tiveram seus comprimentos ancorados 

através da extrapolação menores que o comprimento de projeto, tendo uma diferença 

média de 17%. Essa significativa diferença já era esperada visto que a maioria das cortinas 

atirantadas projetadas são superdimensionadas do ponto de vista estrutural, tendo trechos 

ancorados suficientemente maiores do que o necessário em relação à condição de 

estabilidade da estrutura. Com o intuito de se otimizar a cortina atirantada através da 

redução do comprimento ancorado do bulbo dos tirantes da Figura 5.1, tem-se na Tabela 

5.4 os novos valores de trecho ancorado propostos com as respectivas reduções em 

relação ao comprimento de projeto. 

 

Tabela 5. 5 - Novos valores propostos de comprimento ancorado. 

Tirantes 
Valores propostos de 

comprimento 
ancorado (m) 

Comprimento ancorado 
de projeto (m) 

Redução do 
comprimento (m) 

T22, T23, T34 6,5 8,0 1,5 

T36, T38 7,0 8,0 1,0 

T18 7,5 8,0 0,5 
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Nota-se, através da Tabela 5.5, que os tirantes T22, T23 e T34 tiveram uma redução no 

comprimento dos seus trechos ancorados de 19%. As reduções nos tirantes T36 e T38, 

foram de 12,5%. Já no tirante T18, obteve-se uma redução de 6%.  

 

5.1.4. Comparação entre o comprimento ancorado obtido através da extrapolação e 

os comprimentos ancorados obtidos através de formulações semi-empíricas 

 

As metodologias semi-empíricas foram avaliadas através da utilização dos parâmetros e 

condicionantes geotécnicas do local de implantação da estrutura deste estudo de caso. 

Sendo assim, utilizaram-se os métodos de Bustamante e Doix (1985), Falconi (2005) e 

Porto (2015) para a comparação entre os valores de comprimento ancorado médio de cada 

um destes métodos e o comprimento ancorado médio obtido através da extrapolação de 

Van der Veen (1953). 

 

Para os valores dos comprimentos ancorados obtidos através da extrapolação de Van der 

Veen e dos métodos semi-empíricos, determinou-se uma capacidade de carga para cada 

tirante individualmente, através do valor da assíntota vertical resultante da curva carga 

versus deslocamento. Portanto, foi realizado o comparativo dos valores médios dos 

comprimentos ancorados obtidos para todos os casos, conforme disposto na Tabela 5.2. 

 

Analisando o gráfico (Figura 5.2) comparativo entre os métodos semi-empíricos e Van 

der Veen (1953), percebe-se que o comprimento médio ancorado pela extrapolação 

matemática dos tirantes confiáveis segundo Aoki et al. (2013) é menor do que todos os 

três métodos considerados. Em relação ao valor obtido por Porto (2015), o comprimento 

resultante por Van der Veen (1953) se apresentou de forma mais conservativa, sendo 21% 

menor. Em relação ao comprimento obtido através de Falconi (2005), o comprimento 

resultante através da extrapolação se mostrou extremamente conservativo, sendo 180% 

menor. Já em relação ao valor do comprimento ancorado por Bustamante e Doix (1985), 

o valor obtido por Van der Veen também foi conservativo, da ordem de 44% menor. 
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Figura 5.2 - Comparação entre o comprimento ancorado extrapolado e o comprimento 
ancorado obtido por formulações semi-empíricas. 

 

5.1.5. Comparação entre a resistência ao cisalhamento obtida através da 

extrapolação e as resistências ao cisalhamento obtidas através de metodologias semi-

empíricas 

 

A resistência ao cisalhamento obtida através das cargas extrapoladas matematicamente 

por Van der Veen (1953) foi resultado do rearranjo da Equação 3.5 proposta por Porto 

(2015), considerando o comprimento ancorado extrapolado, o diâmetro médio do bulbo 

ancorado e a capacidade de carga extrapolada.  

 

As metodologias semi-empíricas analisadas e comparadas à resistência ao cisalhamento 

através da extrapolação foram: Bustamante e Doix (1985), Falconi (2005), Porto (2015) 

e Vasconcelos (2016). Na metodologia proposta por Bustamante e Doix (1985), tem-se 

que a resistência ao cisalhamento (𝑞 ) é função do tipo de solo, do número de golpes do 

ensaio SPT e do tipo de injeção utilizada – estágios único ou múltiplos. Já Falconi (2005), 

relaciona a resistência ao cisalhamento somente ao número de golpes do ensaio SPT. 

Porto (2015) mostra que essa resistência é função, além do número de golpes do ensaio 

SPT, do coeficiente de ancoragem de acordo com o tipo de solo presente no trecho médio 
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do bulbo ancorado. E Vasconcelos (2016) relaciona os valores de resistência ao 

cisalhamento com faixas de valores de número de golpes do ensaio SPT, com a premissa 

de que a resistência aumenta à medida que o número de golpes na sondagem a percussão 

também aumenta, ou seja, a resistência ao cisalhamento (𝑞 )  é diretamente proporcional 

à resistência a penetração do solo.  

 

Tem-se o gráfico comparativo (Figura 5.3) das resistências ao cisalhamento obtidas neste 

estudo de caso, sendo importante ressaltar que os valores de resistência (𝑞 ) através da 

extrapolação são os valores médios dos 6 tirantes tidos como confiáveis por Aoki et al. 

(2013). 

 

Por meio da análise do gráfico (Figura 5.3) percebe-se que a resistência ao cisalhamento 

média através de Van der Veen (1953) é menor apenas do que a resistência obtida por 

Bustamante e Doix (1985), sendo esta última 4% maior. Em relação ao método proposto 

por Vasconcelos (2016) para tirantes consideráveis confiáveis, a resistência extrapolada 

é da ordem de 20% maior. Já em relação à metodologia de Porto, tem-se que o 𝑞  obtido 

pela extrapolação é praticamente igual. A diferença entre a resistência extrapolada em 

relação à obtida por Falconi (2005) é bem discrepante, sendo a resistência extrapolada da 

ordem de 135% maior.  

 

Figura 5.3 - Comparação entre a resistência ao cisalhamento por Van der Veen (1953) e 
as resistências ao cisalhamento através das metodologias semi-empíricas. 
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5.1.6. Análise comparativa da capacidade de carga dos tirantes confiáveis 

 

De acordo com o critério de exclusão de Aoki et al. (2013), tem-se, como já mencionado 

anteriormente, 6 tirantes considerados confiáveis. O gráfico da Figura 5.4 mostra os 

valores das cargas de ruptura encontradas através da extrapolação de Van der Veen para 

cada um desses tirantes. Dos tirantes analisados, somente o T22 é do tipo A, com a carga 

última de ensaio sendo 1,75 𝐹  (força de trabalho). Os demais tirantes são do tipo B, com 

a carga máxima de ensaio igual a 1,4 𝐹  (força de trabalho). 

 

Figura 5.4 - Capacidade de carga dos tirantes considerados confiáveis. 
 

De acordo com o gráfico (Figura 5.4) percebe-se que o maior valor da capacidade de 

carga é justamente no tirante do Tipo A, com o mesmo tendo um valor discrepante em 

relação aos outros tirantes estudados. Como a extrapolação de Van der Veen é um ajuste 

matemático da função exponencial obtida através do ensaio de recebimento, sendo 

considerado o valor da carga de ruptura como a assíntota vertical da curva carga versus 

deslocamento, fica claro que com um maior valor da carga máxima de ensaio, pode-se 

obter um maior valor da carga de ruptura, o que justifica essa diferença de capacidade de 

carga para o T22 em relação aos demais tirantes. 
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Elaborando-se uma análise estatística considerando os 6 tirantes analisados, tem-se que a 

carga média de ruptura é da ordem de 619 kN, com um desvio padrão de 70 kN, um 

desvio médio de 45 kN e um coeficiente de variação na ordem de 11%. Como foi obtido 

um coeficiente de variação baixo segundo Phoon e Kulhawy (2008), o grupo de tirantes 

analisados se mostrou razoavelmente homogêneo, demonstrando que a extrapolação 

matemática de Van der Veen aplicada em ancoragens situadas em um mesmo tipo de solo 

e com um rígido controle do processo executivo, pode gerar resultados satisfatórios em 

relação à uniformidade da carga de ruptura geotécnica. 

 

5.1.7. Análise comparativa entre a capacidade de carga obtida pela extrapolação e 

pelos métodos semi-empíricos 

 
Foi realizado um estudo referente à carga de ruptura geotécnica de cada um dos tirantes 

considerados confiáveis segundo critério de Aoki et al. (2013). Como já mencionado 

neste trabalho, são 6 o número de tirantes analisados, sendo estes: T18, T22, T23, T34, 

T36 e T38.  

 

Para a cortina atirantada objeto desse estudo de caso, tem-se que os tirantes T18, T22 e 

T23 se situam na primeira linha de ancoragens e os demais na segunda linha, sendo 

somente o tirante T22 do Tipo A, com todos os outros cinco tirantes do Tipo B. Como 

visto no Tópico 5.6, os tirantes do Tipo A, são definidos segundo a norma ABNT NBR 

5629:2018, como aqueles em que a carga máxima de ensaio corresponde a 1,75 𝐹  (força 

de trabalho). E os do Tipo B são definidos como aqueles em que a carga máxima de ensaio 

corresponde a 1,40 𝐹  (força de trabalho). 

 

A análise comparativa dos valores de capacidade de carga foi realizada para cada tirante 

citado acima, por meio dos valores obtidos através da extrapolação matemática de Van 

der Veen e através dos métodos semi-empíricos utilizados ao longo dessa pesquisa, sendo 

eles: Bustamante e Doix (1985), Falconi (2005) e Porto (2015). Cada metodologia 

proposta por esses autores tem uma particularidade, além de se considerarem diferentes 

parâmetros de cálculo para a obtenção da carga de ruptura. Diante do exposto acima fica 

evidente a necessidade de certa cautela nas comparações feitas em relação a essas cargas 

obtidas através de cada um desses métodos. 
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Nas Figuras 5.5 a 5.8 tem-se a comparação da carga obtida pela extrapolação com as 

cargas obtidas pelos métodos semi-empíricos para cada tirante estudado, sendo 

considerados para o cálculo da capacidade de carga a resistência ao cisalhamento (𝑞 ), o 

comprimento ancorado de projeto (𝐿 ) e a resistência a penetração do solo (𝑁 ). 

 

Figura 5.5 - Capacidade de carga extrapolada versus capacidade de carga obtida pelas 
formulações semi-empíricas para o T18. 
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Figura 5.6 - Capacidade de carga extrapolada versus capacidade de carga obtida pelas 
formulações semi-empíricas para o T22. 

 

 

Figura 5.7 - Capacidade de carga extrapolada versus capacidade de carga obtida pelas 
formulações semi-empíricas para os T23 e T34. 
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Figura 5.8 - Capacidade de carga extrapolada versus capacidade de carga obtida pelas 
formulações semi-empíricas para os T36 e T38. 

 
Nota-se pelas Figuras 5.5 a 5.8, que as cargas de ruptura geotécnica obtidas através das 

formulações semi-empíricas são únicas para todos os 6 tirantes analisados, o que pode ser 

explicado pelas formulações considerarem a resistência ao cisalhamento na interface 

solo/bulbo como o parâmetro principal para a obtenção da capacidade de carga. Já na 

extrapolação matemática, tem-se em cada tirante uma carga de ruptura distinta, cada 

ensaio nas ancoragens gera um gráfico carga versus deslocamento, e por meio deste, 

obtém-se a carga última extrapolada para cada um dos tirantes ensaiados. 

 

Para o cálculo da carga de ruptura por meio de Bustamante e Doix (1985) foi considerado 

a resistência ao cisalhamento (𝑞 ) igual a 100 kPa, valor mostrado na Figura 5.3, com o 

coeficiente de majoração do bulbo ancorado β adotado igual a 1,6 (solo silte argilo 

arenoso). A aplicação do método de Falconi (2005) para o cálculo da capacidade de carga 

dos tirantes considerou o valor da resistência a penetração do solo (𝑁 ) para a obtenção 

da resistência ao cisalhamento (𝑞 ), resultando em um valor da mesma de 41 kPa. Ainda 

foi considerado para a obtenção da carga de ruptura o diâmetro médio (𝐷 ) e o 

comprimento do bulbo ancorado (𝐿 ). Para o cálculo da capacidade de carga através de 
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Porto (2015) considerou-se, além dos parâmetros utilizados em Falconi (2005), o 

coeficiente de ancoragem (𝑘) para o solo silte argilo arenoso, sendo o mesmo obtido neste 

trabalho, conforme Tabela 5.3. A resistência ao cisalhamento obtida através da 

metodologia desse autor foi de 96 kPa.  

 

Os valores das cargas de ruptura geotécnica obtidos segundo as três metodologias citadas 

acima, Bustamante e Doix (1985), Falconi (2005) e Porto (2015) foram respectivamente, 

523 kPa, 264 kPa e 618 kPa.  

 

Analisando-se o gráfico da Figura 5.5 tem-se que o valor da capacidade de carga para o 

tirante T18 através da extrapolação de Van der Veen se mostra conservativo em relação 

a Porto (2015), sendo 11% menor. Em relação ao método de Bustamante e Doix (1985), 

o valor da carga extrapolada se mostrou superestimado em 5%. Já em relação à 

metodologia de Falconi (2005), a carga de ruptura extrapolada teve uma superestimação 

bem considerável, com um valor de 107% maior. 

 

Através do gráfico da Figura 5.6 nota-se que o valor da capacidade de carga do tirante 

T22 através da extrapolação matemática foi superior aos valores obtidos nas formulações 

semi-empíricas. Essa superestimação do valor foi de 22% em relação a Porto (2015), de 

44% em relação a Bustamante e Doix (1985) e de 186% em relação a Falconi (2005). 

Pode-se perceber que o valor da carga de ruptura através da extrapolação para esse tirante 

específico está consideravelmente acima dos valores obtidos pelas metodologias 

estudadas. 

 

Os tirantes T23 e T34 tiveram suas cargas de ruptura extrapoladas com valores iguais, 

conforme mostrado no gráfico da Figura 5.7. Esse valor de 607 kN obtido para os dois 

tirantes citados foi muito pouco conservativo em relação ao valor obtido pela proposta de 

Porto (2015), sendo 2% menor. Já em relação a Bustamante e Doix esse valor se mostrou 

superestimado em cerca de 16%. Em relação ao método de Falconi, esse valor, assim 

como já observado para o T18, teve uma superestimação muito alta, sendo 130% maior. 

 

Para os tirantes T36 e T38 a carga de ruptura obtida através de Van der Veen foi de 598 

kPa. O valor obtido foi menor em média 3,5% em relação à metodologia de Porto (2015). 
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Já em relação a Bustamante e Doix esse valor foi superestimado, sendo 14% maior. A 

superestimação da carga de ruptura através da extrapolação em relação a Falconi também 

foi bem considerável, sendo da ordem de 126% maior. 

 

5.2. ANÁLISES E COMENTÁRIOS DOS ENSAIOS DE RECEBIMENTO 

REALIZADOS EM JOÃO MONLEVADE 

 
5.2.1. Cálculo do comprimento ancorado dos tirantes 
 
As extrapolações consideradas confiáveis significaram 22% do total de extrapolações 

realizadas para este estudo de caso. O número reduzido de ensaios confiáveis deve-se ao 

fato de que o valor da carga extrapolada obtida através do ajuste matemático da função 

exponencial de Van der Veen, se mostra, neste caso específico, muito discrepante em 

relação ao valor da carga máxima de ensaio. Duas hipóteses podem ser atreladas a essa 

discrepância entre os valores extrapolados e de carga máxima do ensaio: 1) os tirantes 

não foram ensaiados até sua ruptura, o que torna o valor de carga máxima menor do que 

o valor carga de ruptura que se deveria obter; 2) a extrapolação matemática de Van der 

Veen é na verdade um ajuste matemático aos dados experimentais, cabendo avaliar se 

esse ajuste faz sentido fisicamente, ou seja, se o mesmo representa a resposta dos tirantes 

analisados.  

 

Do exposto acima, fica evidente a importância de se considerar a confiabilidade dos 

resultados obtidos, já que a não adoção de critérios de exclusão pode resultar em 

avaliações incertas e não satisfatórias do ponto de vista científico. 

 

5.2.2. Cálculo do coeficiente de ancoragem (k) para o solo local 
 

O valor encontrado nesta pesquisa e que foi proposto como o valor de coeficiente de 

ancoragem para solo do tipo silte argilo arenoso foi da ordem de 2,62, com uma 

variabilidade média entre os 6 valores analisados de 10%, o que evidencia um resultado 

homogêneo dos coeficientes obtidos. 
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O coeficiente de ancoragem (𝑘) obtido é um parâmetro que tem relação direta com o tipo 

de solo do local estudado, sendo fundamental a sua determinação para o maior número 

possível de solos encontrados na natureza. 

 

5.2.3. Comparação entre o comprimento ancorado obtido através da carga 

extrapolada e o comprimento de projeto 

 

Os comprimentos ancorados dos tirantes obtidos através da extrapolação matemática de 

Van der Veen foram em média 17% menores que o comprimento de projeto. Acredita-se 

que essa diferença é devido a superestimação das ancoragens projetadas, com trechos 

ancorados, na maioria dos casos, maiores do que o necessário. 

 

Análise da redução do custo de implantação de acordo com os novos comprimentos 

ancorados 

 

A redução do comprimento ancorado em ancoragens protendidas e reinjetáveis gera uma 

consistente economia na implantação deste tipo de estrutura. Para a cortina de João 

Monlevade, a redução do comprimento do trecho ancorado foi aplicada em 6 tirantes, 

gerando uma redução do custo de implantação do bulbo ancorado em 2,5% do valor total 

gasto, segundo as planilhas orçamentárias SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices da Construção Civil) e CPU (Composição de Preços Unitários). 

Levando-se em consideração que a redução foi somente aplicada em ancoragens 

classificadas como confiáveis, ou seja, em 15% do total de tirantes da obra, tem-se uma 

razoável economia na implantação da estrutura. 

 

5.2.4. Comparação entre o comprimento ancorado obtido através da extrapolação e 

o comprimento ancorados obtido através de formulações semi-empíricas 

 

O valor do comprimento ancorado médio obtido pela extrapolação de Van der Veen foi 

mais conservativo do que os valores obtidos pelas três metodologias semi-empíricas 

utilizadas. É interessante notar que em relação ao comprimento obtido através de Falconi 

(2005), o comprimento resultante da extrapolação se mostrou extremamente 
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conservativo, da ordem de 180% menor, não sendo satisfatório sua utilização como meio 

de comparação com a metodologia de Falconi (2005). 

 

5.2.5. Comparação entre a resistência ao cisalhamento obtida através da 

extrapolação e as resistências ao cisalhamento obtidas através de metodologias semi-

empíricas 

 

Percebeu-se, pelos resultados obtidos, que método de Falconi subestimou de forma muito 

significativa o valor de 𝑞  em relação ao valor obtido através da extrapolação matemática, 

não sendo satisfatório quando comparado a Van der Veen (1953). O método de 

Vasconcelos (2016) obteve uma pequena diferença em relação ao valor extrapolado, o 

que pode ser explicado pelo método desse autor ser utilizado para solo do tipo silte 

arenoso e não silte argilo arenoso. Apesar da semelhança nas características geológicas, 

é evidente a diferença granulométrica desses dois tipos de solo, o que pode explicar essa 

pequena discrepância nos valores de resistência ao cisalhamento. Já os métodos de 

Bustamante e Doix (2005) e Porto (2015) se mostraram bem mais satisfatórios em relação 

a Van der Veen, com seus valores de resistência sendo praticamente iguais ao valor 

extrapolado matematicamente. 

 

5.2.6. Análise comparativa da capacidade de carga dos tirantes confiáveis 
 

O tirante (T22) do tipo A obteve o maior valor de carga de ruptura, com uma diferença 

significativa para dos demais tirantes do tipo B. A extrapolação matemática é tida como 

um ajuste matemático da função exponencial obtida através dos dados de ensaio de 

recebimento, com o valor da capacidade de carga sendo igual a assíntota vertical da curva 

carga versus deslocamento. Com um maior valor da carga máxima de ensaio, pode-se 

obter um maior valor da dessa carga de ruptura, justificando essa diferença de capacidade 

de carga para o T22 em relação aos demais tirantes. 
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5.2.7. Análise comparativa entre a capacidade de carga obtida pela extrapolação e 

pelos métodos semi-empíricos 

 

Para os tirantes do Tipo B: T18, T23, T34, T36 e T38, os valores de capacidade de carga 

extrapolada foram mais conservativos em relação à metodologia de Porto (2015) e 

superestimados em relação aos métodos de Bustamante e Doix (1985) e Falconi (2005). 

Para o tirante T22 do Tipo A, o valor de carga de ruptura extrapolada foi superestimada 

em relação aos três métodos dos autores citados anteriormente. 

 

5.3. ENSAIOS DE RECEBIMENTO REALIZADOS EM ANTÔNIO DIAS 
 

Os ensaios realizados nas ancoragens de monobarras inseridas na encosta em Antônio 

Dias seguiram o que preconiza a versão atual da norma ABNT NBR 5629:2018, 

fornecendo dados importantes para a extrapolação e consequente obtenção da carga de 

ruptura para cada uma das 72 ancoragens ensaiadas. Os ensaios de recebimento realizados 

foram analisados minuciosamente, resultando em um total de 11 tirantes aceitáveis para 

aplicação deste estudo, considerando o critério de Aoki et al. (2013). 

 

5.3.1. Cálculo do coeficiente de ancoragem (k) para o solo local 
 

O solo presente no centro do bulbo ancorado dos tirantes inseridos foi caracterizado como 

silte arenoso compacto. Para este solo e utilizando o rearranjo da equação 5.2 de Porto 

(2015), tem-se o valor do coeficiente de ancoragem proposto na Tabela 5.6. 

 

Tabela 5.6 - Coeficiente de ancoragem proposto para o solo silte arenoso. 

Tirantes 
Coeficiente de 
ancoragem (𝒌) 

Coeficiente de 
ancoragem proposto 
para silte arenoso (𝒌) 

T3, T5 1,44 

1,46 
T6, T7 e T17, T32 e T40 1,52 

T9 1,34 
T10 1,39 
T12 1,49  
T22 1,31  
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Uma sucinta análise estatística foi elaborada para o coeficiente (𝑘) dos 11 tirantes 

considerados aceitáveis e dispostos na Tabela 5.6. O coeficiente médio proposto para o 

solo silte arenoso local foi de 1,46, com um desvio padrão de 0,07 e um desvio médio da 

ordem de 0,06. O coeficiente de variação obtido foi de 5%, valor este, considerado baixo 

segundo Phoon e Kulhawy (2008), mostrando homogeneidade nos valores de 𝑘 obtidos. 

 

5.3.2. Comparação entre o comprimento ancorado obtido através da carga 

extrapolada e o comprimento de projeto 

 

O comprimento ancorado de cada um dos 11 tirantes analisados foi obtido através da 

carga extrapolada, aplicando a Equação 5.1 da metodologia de Porto (2015), resultando 

nos valores dispostos na Tabela 5.7. 

 

Tabela 5.7- Comprimentos ancorados dos tirantes ensaiados. 

Tirantes Comprimento ancorado (m) 

T3, T5 5,0 

T6, T7, T17, T32, T40 4,7 

T9, T22 5,4 

T10 5,2 

T12 4,8 

 

Os valores de comprimento ancorado mostrados na Tabela 5.7 foram comparados aos 

valores de comprimento ancorado de projeto dos tirantes instalados na encosta, sendo este 

último determinado através de metodologias semi-empíricas dispostas na literatura, 

levando-se em conta a suposta carga de ruptura geotécnica. 

 

Na Figura 5.9 tem-se a comparação dos valores de comprimento ancorado dos tirantes 

analisados neste estudo de caso.  
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Figura 5.9 - Comprimento ancorado extrapolado versus comprimento de projeto. 
 

Analisando a Figura 5.9, percebe-se que os 11 tirantes analisados tiveram seus 

comprimentos extrapolados menores que o comprimento de projeto, com uma 

significativa diferença média de 28,5%. 

 

Otimizando a cortina atirantada do ponto de vista executivo, foi proposto novos valores 

do trecho ancorado para os tirantes estudados, reduzindo os valores reais de projeto, 

conforme disposto na Tabela 5.8. 

 

Tabela 5.8 - Novos valores propostos de comprimento ancorado 

Tirantes 
Valores propostos 
de comprimento 

ancorado (m) 

Comprimento 
ancorado de 
projeto (m) 

Redução do 
comprimento 

(m) 

T3, T5 5,0 7,0 2,0 

T6, T7, T17, T32, T40 5,0 7,0 2,0 

T9, T22 5,5 7,0 1,5 

T10 5,5 7,0 1,5 
T12 5,0 7,0 2,0 
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5.3.3. Comparação entre o comprimento ancorado obtido através da extrapolação e 

os comprimentos ancorados obtidos através de formulações semi-empíricas 

 
A comparação entre os valores médios de comprimento ancorado obtidos através das 

metodologias de Bustamante e Doix (1985), Falconi (2005), Porto (2015) e o 

comprimento ancorado médio obtido através da extrapolação de Van der Veen (1953) é 

mostrada na Figura 5.10. 

 

Analisando o gráfico (Figura 5.10) comparativo entre os métodos semi-empíricos e Van 

der Veen (1953), percebe-se que o comprimento médio ancorado pela extrapolação 

matemática dos tirantes aceitáveis segundo Aoki et al. (2013) tem o valor praticamente 

igual ao valor obtido pela metodologia Bustamante e Doix (1985), diferindo deste em 

apenas 2%. Em relação ao valor obtido pelo método de Porto (2015), o comprimento 

resultante por Van der Veen (1953) se apresentou de forma mais conservativa, sendo 40% 

menor. Já em relação ao comprimento obtido através de Falconi (2005), o comprimento 

resultante através da extrapolação se mostrou ainda mais conservativo, sendo 54% menor.  

 

 

Figura 5.10 - Comparação entre o comprimento ancorado extrapolado e o comprimento 
ancorado obtido por formulações semi-empíricas. 
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5.3.4. Comparação entre a resistência ao cisalhamento obtida através da 

extrapolação e as resistências ao cisalhamento obtidas através de metodologias semi-

empíricas 

 
A resistência ao cisalhamento obtida através das cargas extrapoladas matematicamente 

por Van der Veen (1953) foi resultado do rearranjo da Equação 3.5 proposta por Porto 

(2015), considerando o comprimento ancorado extrapolado, o diâmetro médio do bulbo 

ancorado e a capacidade de carga extrapolada. Já os métodos semi-empíricos analisados 

e comparados à resistência ao cisalhamento através da extrapolação foram: Bustamante e 

Doix (1985), Falconi (2005), Porto (2015) e Vasconcelos (2016). 

 

Na Figura 5.11 tem-se as resistências ao cisalhamento obtidas através de Van der Veen e 

de cada metodologia empregada, sendo importante ressaltar que o valor de resistência ao 

cisalhamento (𝑞 ) obtido através da extrapolação é a média dos 11 tirantes tidos como 

aceitáveis por Aoki et al. (2013). 

 

Através da análise do gráfico (Figura 5.11), percebe-se boa proximidade entre os valores 

obtidos. A resistência ao cisalhamento média através de Van der Veen (1953) é 

praticamente igual ao valor obtido por Porto (2015). Em relação ao método proposto por 

Vasconcelos (2016), essa resistência é mais conservativa, na ordem de 31%. Já em relação 

à metodologia de Falconi (2005), tem-se que o 𝑞  obtido pela extrapolação é 10% maior. 

A diferença entre a resistência extrapolada em relação à obtida por Bustamante e Doix 

(1985) é mais conservadora, sendo da ordem de 9%.  
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Figura 5.11 - Comparação entre a resistência ao cisalhamento por Van der Veen (1953) 
e as resistências ao cisalhamento através das metodologias semi-empíricas. 

 

5.3.5. Análise comparativa da capacidade de carga dos tirantes aceitáveis 

 
De acordo com o critério de exclusão de Aoki et al. (2013), tem-se 11 tirantes 

considerados aceitáveis, conforme já mencionado no item 5.2.1. O gráfico da Figura 5.12 

mostra os valores das cargas de ruptura encontradas através da extrapolação de Van der 

Veen para cada um desses tirantes. Todos os tirantes analisados são do Tipo B, com a 

carga máxima de ensaio igual a 1,4 𝐹  (força de trabalho). 

 

Foi elaborada uma análise estatística considerando os 11 tirantes analisados, obtendo uma 

carga média de ruptura igual 551 kN, com um desvio padrão de 29 kN, um desvio médio 

de 24 kN e um coeficiente de variação na ordem de 5%. Como foi obtido um coeficiente 

de variação baixo segundo Phoon e Kulhawy (2008), o grupo de tirantes analisados se 

mostrou razoavelmente homogêneo, com a obtenção de um resultado satisfatório. 
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Figura 5.12 - Capacidade de carga dos tirantes considerados aceitáveis. 

 

5.3.6. Análise comparativa entre a capacidade de carga obtida pela extrapolação e 

pelos métodos semi-empíricos 

 
Realizou-se um estudo referente à carga de ruptura geotécnica dos 11 tirantes 

considerados aceitáveis segundo critério de Aoki et al. (2013). Foi feita a média dos 

valores de capacidade de carga mostrados na Figura 5.12, item 5.2.5., e comparou a 

mesma às capacidades de cargas obtidas pelas metodologias semi-empíricas de 

Bustamante e Doix (1985), Falconi (2005) e Porto (2015). 

 

Na Figura 5.13 é mostrado a comparação da capacidade de carga média obtida pela 

extrapolação de Van der Veen para os tirantes analisados com as cargas obtidas pelos 

métodos semi-empíricos, sendo considerados para o cálculo da capacidade de carga 

parâmetros como: a resistência ao cisalhamento (𝑞 ), o comprimento ancorado de projeto 

(𝐿 ) e a resistência a penetração do solo (𝑁 ). 
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Figura 5.13 - Capacidade de carga extrapolada versus capacidade de carga obtida pelas 
formulações semi-empíricas. 

 

Analisando-se o gráfico da Figura 5.13 tem-se que o valor médio da capacidade de carga 

para os 11 tirantes analisados através da extrapolação de Van der Veen (1953) se mostra 

praticamente idêntico à capacidade de carga obtida por Porto (2015). Em relação ao 

método de Bustamante e Doix (1985), o valor da carga extrapolada se mostrou 

subestimado em 43%. Já em relação à metodologia de Falconi (2005), a carga de ruptura 

extrapolada teve uma superestimação de 10%. 

 

5.4. ANÁLISES E COMENTÁRIOS DOS ENSAIOS DE RECEBIMENTO 

REALIZADOS ANTÔNIO DIAS 

 

5.4.1. Cálculo do coeficiente de ancoragem (k) para o solo local 
 
O valor encontrado e que foi proposto como o coeficiente de ancoragem (𝑘) para o solo 

do tipo silte arenoso encontrado na encosta analisada neste trabalho foi da ordem de 1,46, 

com uma variabilidade entre os 11 coeficientes obtidos de 5%, mostrando uma boa 

homogeneidade entre os valores de (𝑘) dos tirantes estudados. 
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5.4.2 Comparação entre o comprimento ancorado obtido através da carga 

extrapolada e o comprimento de projeto 

 

Os valores dos comprimentos ancorados obtidos através da extrapolação foram em média 

28,5% menores que o comprimento de projeto executivo dos tirantes dispostos. Essa 

significativa diferença já era esperada visto que a maioria das cortinas atirantadas 

projetadas são superdimensionadas do ponto de vista estrutural, tendo trechos ancorados 

suficientemente maiores do que o necessário. 

 

Sabe-se, através de vários estudos já realizados sobre composição de custos de 

implantação de cortinas atirantadas, que o maior peso do custo executivo dessas estruturas 

se refere à instalação do tirante e posterior injeção de seu bulbo ancorado, sendo assim, é 

de suma importância o dimensionamento correto do trecho ancorado, evitando a oneração 

da estrutura, já que a parcela de custo de implantação dessa região é muito significativa 

em relação ao custo total da cortina atirantada. 

 

Análise da redução do custo de implantação de acordo com os novos comprimentos 

ancorados 

 
Para este estudo de caso a redução do comprimento do trecho ancorado foi aplicada em 

11 tirantes, gerando uma redução do custo de implantação do bulbo ancorado em 4,5% 

do valor total gasto, segundo as planilhas orçamentárias SINAPI (Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) e CPU (Composição de Preços 

Unitários). A redução nos bulbos ancorados desta estrutura foi aplicada apenas nas 

ancoragens classificadas como aceitáveis, segundo o critério de Aoki et al. (2013), o que 

dá um percentual de 15% do total de tirantes executados.  

 

5.4.3. Comparação entre o comprimento ancorado obtido através da extrapolação e 

os comprimentos ancorados obtidos através de formulações semi-empíricas 

 
O valor do comprimento ancorado médio obtido pela extrapolação de Van der Veen 

(1953) foi praticamente igual ao valor obtido por Bustamante e Doix (1985) e mais 

conservativo do que os valores obtidos pelas outras duas metodologias semi-empíricas 
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utilizadas, Falconi (2005) e Porto (2015). É interessante notar que a maior diferença entre 

estes valores foi da ordem de 54%, atestando que para estudo de caso foi satisfatório a 

comparação entre a carga extrapolada e as cargas obtidas pelas formulações semi-

empíricas. 

 

5.4.4. Comparação entre a resistência ao cisalhamento obtida através da 

extrapolação e as resistências ao cisalhamento obtidas através de metodologias semi-

empíricas 

 
Percebeu-se, pelos resultados obtidos, que o método de Vasconcelos (2016) obteve uma 

pequena diferença em relação ao valor extrapolado, sendo maior em aproximadamente 

30%. O método de Bustamante e Doix (1985) obteve uma diferença ainda maior em 

relação à resistência ao cisalhamento extrapolada. É importante ressaltar que o valor de 

𝑞  obtido por Bustamante e Doix é obtido graficamente, considerando o número de golpes 

SPT do solo e os estágios de injeções da calda de cimento na formação do bulbo ancorado. 

As metodologias de Falconi (2005) e Porto (2015) se mostraram bem mais satisfatórias 

em relação a Van der Veen (1953), com seus valores de resistência sendo praticamente 

iguais ao valor extrapolado matematicamente. 

 

5.4.5. Análise comparativa da capacidade de carga dos tirantes aceitáveis 
 
O grupo dos 11 tirantes analisados se mostrou razoavelmente homogêneo, demonstrando 

que a extrapolação matemática de Van der Veen aplicada em ancoragens situadas em um 

mesmo tipo de solo e com um rígido controle do processo executivo, pode gerar 

resultados satisfatórios em relação à uniformidade da carga de ruptura geotécnica. 

 

5.4.6. Análise comparativa entre a capacidade de carga obtida pela extrapolação e 

pelos métodos semi-empíricos 

 
A capacidade de carga média obtida pela extrapolação dos 11 tirantes analisados foi 

idêntica a capacidade de carga obtida por Porto (2015). Em relação à metodologia de 

Bustamante e Doix (1985), essa carga de ruptura foi consideravelmente menor. Já em 

relação à Falconi (2005), a capacidade de carga média extrapolada foi da ordem de 10% 

maior. 
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É importante salientar que cada metodologia semi-empírica proposta tem uma 

particularidade, já que na maioria dos casos são considerados diferentes parâmetros de 

cálculo para a obtenção da carga de ruptura. Diante disto, fica evidente a necessidade de 

certa cautela nas comparações feitas em relação a essas cargas obtidas através de cada um 

desses métodos. 

 

5.5. AVALIAÇÃO DO COEFICIENTE DE ANCORAGEM (k) 

 

O coeficiente de ancoragem (𝑘) determinado neste trabalho é um parâmetro que tem 

relação direta com o tipo de solo do local estudado, sendo fundamental, segundo este 

autor, a sua determinação para o maior número possível de solos encontrados na natureza, 

de modo que se tenham valores desse coeficiente para qualquer tipo de solo onde se deseja 

calcular a capacidade de carga geotécnica. 

 

Os dois casos estudados nesta dissertação geraram resultados de coeficiente de 

ancoragem iguais a 2,62 para um solo caracterizado como silte argilo arenoso e 1,45 para 

um solo caracterizado como silte arenoso, valores estes, que de certa forma são próximos 

aos valores propostos por Porto (2015) para solos de características semelhantes, 

calibrando ainda mais o valor do coeficiente (𝑘) para o cálculo da capacidade de carga 

em ancoragens. 

 

Desta forma, levando em conta que o solo é um material natural de características não 

homogêneas e que possui parâmetros de resistência e deformabilidade distintos de região 

para região, tem-se que as diferenças nos valores do coeficiente (𝑘) em solos 

caracterizados como materiais semelhantes são factíveis, haja visto que o coeficiente de 

ancoragem é função da resistência ao cisalhamento e do número de golpes à penetração 

da sondagem a percussão.  

 

Análise crítica dos coeficientes de variação obtidos para o parâmetro (k) 

Segundo Phoon e Kulhawy (2008), o coeficiente de variação dos solos para a resistência 

ao cisalhamento é considerada baixa na faixa entre 10% e 30%, conforme mostrado na 

Tabela 5.4. As sucintas análises estatísticas realizadas para o parâmetro coeficiente de 



 

127 
 

ancoragem (𝑘) nos dois estudos de caso mostram valores dentro da faixa adotada pelos 

autores, o que evidencia para a obtenção de coeficientes de ancoragem razoavelmente 

homogêneos. Desta forma, é teoricamente alta a confiabilidade dos novos valores de (𝑘) 

para os solos silte argilo arenoso e silte arenoso obtidos nesta dissertação. Sabe-se que o 

coeficiente de ancoragem dos solos é função direta da resistência ao cisalhamento dos 

mesmos, sendo assim, é factível o método de comparação adotado. 

 

5.6. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS DOIS ESTUDOS DE CASO 

 
Nos dois estudos de caso analisados os valores do coeficiente de ancoragem obtidos foram 

homogêneos, evidenciando baixa variabilidade deste parâmetro nas ancoragens 

estudadas.  

 

Para ambas as estruturas a otimização das ancoragens foi realizada em 15% dos tirantes 

executados, sendo que para João Monlevade foi considerado apenas tirantes confiáveis 

segundo critério de Aoki et al. (2013). Na estrutura de Antônio Dias não se verificou 

extrapolações classificadas como confiáveis, sendo assim, optou-se por considerar os 

tirantes classificados como aceitáveis. 

 

Em relação às metodologias semi-empíricas empregadas nas análises comparativas, tem-

se que para a cortina de João Monlevade, o método de Falconi teve uma grande dispersão 

nos resultados em relação a extrapolação de Van der Veen. Já na estrutura de Antônio 

Dias, essa dispersão não foi verificada. Isso se deve ao fato de que no método desse autor, 

a resistência ao cisalhamento na interface bulbo-solo é função apenas do ensaio SPT, 

sendo assim, o número de golpes deste ensaio é diretamente proporcional à resistência ao 

cisalhamento. Portanto, é factível essa discrepância nos dois estudos, já que os valores do 

número de golpes no centro médio do bulbo ancorado para os dois casos são bem 

diferente. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 
 
O presente trabalho foi desenvolvido a partir de um programa experimental contendo 

ensaios de controle de qualidade e desempenho. Através de análises minuciosas dos 

ensaios de recebimento realizados em duas estruturas, foi possível concluir que: 

 

a) A extrapolação matemática de Van der Veen aplicada à obtenção da capacidade de 

carga em ancoragens é válida e satisfatória. 

 

b) Os ensaios de recebimento são de suma importância para a verificação em campo do 

desempenho dos tirantes protendidos em estruturas atirantadas, sendo fundamental sua 

aplicação rigorosamente conforme o que preconiza a norma. 

 

c) Foi possível a obtenção de um dimensionamento mais eficiente técnico e 

economicamente utilizando os valores de carga de ruptura geotécnica através da análise 

dos ensaios de recebimento e da aplicação de extrapolações matemáticas. 

 

d) As metodologias semi-empíricas avaliadas neste trabalho para a obtenção da 

capacidade de carga das ancoragens apresentaram resultados razoavelmente próximos 

àqueles calculados por meio da extrapolação de Van der Veen. 

 

e) A proposta de obtenção de novos valores de coeficiente de ancoragem (k) para os solos 

locais foi satisfatória, fornecendo um banco de dados de referência para a estimativa da 

capacidade de carga em solos próximos às duas regiões estudadas. 

 

f) A otimização das ancoragens com novos valores de comprimento do bulbo ancorado 

se mostra importante no que diz respeito a utilização da mesma metodologia para projetos 

futuros, com a possibilidade de redução de significativos custos de implantação de 

estruturas atirantadas. 
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g) É importante avaliar a confiabilidade dos resultados de capacidade de carga obtidos na 

extrapolação matemática, de forma a adotar critérios de exclusão para ensaios não 

representativos e não confiáveis. 

 

6.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O desenvolvimento deste trabalho permitiu avaliar de forma criteriosa a realização do 

ensaio de desempenho de ancoragens protendidas, obtendo valores de capacidade de 

carga consideravelmente maiores que os valores obtidos na fase de projeto desse tipo de 

estrutura por metodologias semi-empíricas. Conclui-se desta forma, que a busca por 

estruturas atirantadas cada vez mais eficientes técnico e economicamente deve ser 

realizada por meio da aplicação de ensaios de controle de qualidade em fases construtivas 

e não somente para a confirmação do desempenho das ancoragens, ou seja, é necessário 

a aplicação de ensaios in loco para a calibração da correta capacidade de carga e 

dimensionamento do bulbo ancorado na região do solo de implantação da estrutura. 

 

É importante ressaltar que este trabalho contribui de forma a apresentar uma nova 

metodologia para a implantação de ancoragens em solos, realizando a inserção dos 

tirantes e sua calibração por meio de ensaios de recebimento na execução da estrutura, 

calibrando dessa forma os comprimentos ancorados projetados e obtendo adequações 

ainda na fase construtiva. 

 

6.2. SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 
 

Ao longo do desenvolvimento desta dissertação, surgiram algumas dúvidas e 

questionamentos que poderiam ser avaliadas e abordadas em pesquisas futuras, tais como: 

 

a)  Analisar a estabilidade das estruturas em relação aos novos comprimentos ancorados 

obtidos, realizando retro-análises das estabilidades interna e global, assim como verificar 

por meio de modelagem numérica a relação tensão versus deformação nas duas cortinas 

atirantadas. 
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b) Realizar uma análise de confiabilidade para a capacidade de carga em cada um dos 

métodos utilizados. 

 

c) Comparar os resultados de capacidade de carga já obtidos por esse trabalho com um 

resultado obtido por modelagem numérica, utilizando as mesmas estruturas. 

d) Realizar outras extrapolações disponíveis na literatura para os ensaios de recebimento 

deste trabalho. 

 

e) Propor novos valores de coeficiente de ancoragem (𝑘) para outros tipos de solo da 

mesma região, aumentando o banco de dados para o cálculo da capacidade de carga em 

ancoragens. 

 

f) Instalar ancoragens com os novos comprimentos ancorados obtidos pelos dois estudos 

de caso nas regiões de implantação das estruturas, avaliando o desempenho dos tirantes 

por meio do ensaio de recebimento. 
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ANEXOS 

ANEXO I – BOLETINS DE ENSAIO DE RECEBIMENTO DA CORTINA 

ATIRANTADA DE JOÃO MONLEVADE 

 

Figura I.1 - Boletim de ensaio de recebimento do tirante T18. 

 

 

Figura I.2 - Boletim de ensaio de recebimento do tirante T22. 
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Figura I.3 - Boletim de ensaio de recebimento do tirante T23. 
 

 

Figura I.4 - Boletim de ensaio de recebimento do tirante T34. 
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Figura I.5 - Boletim de ensaio de recebimento do tirante T36. 
 

 

Figura I.6 - Boletim de ensaio de recebimento do tirante T38. 
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ANEXO II – EXTRAPOLAÇÕES MATEMÁTICAS DE VAN DER VEEN 

APLICADAS AOS ENSAIOS DE RECEBIMENTO DA CORTINA 

ATIRANTADA DE JOÃO MONLEVADE 

 

Figura II.1 – Comparativo entre curva do ensaio e curva ajustada segundo Van der Veen 
para o tirante T18. 

 

 

Figura II.2 - Comparativo entre curva do ensaio e curva ajustada segundo Van der Veen 
para o tirante T22. 
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Figura II.3 - Comparativo entre curva do ensaio e curva ajustada segundo Van der Veen 
para os tirantes T23. 

 

 

Figura II.4 - Comparativo entre curva do ensaio e curva ajustada segundo Van der Veen 
para os tirantes T34. 
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Figura II.5 - Comparativo entre curva do ensaio e curva ajustada segundo Van der Veen 
para o tirante T36. 

 

 

Figura II.6 - Comparativo entre curva do ensaio e curva ajustada segundo Van der Veen 
para o tirante T38. 
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ANEXO III – BOLETINS DE ENSAIO DE RECEBIMENTO DA ESTRUTURA 

ATIRANTADA DE ANTÔNIO DIAS 

 

Figura III.1 - Boletim de ensaio de recebimento do tirante T3. 
 

 

Figura III.2 - Boletim de ensaio de recebimento do tirante T5. 
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Figura III.3 - Boletim de ensaio de recebimento do tirante T6. 
 

Figura III.4 - Boletim de ensaio de recebimento do tirante T7. 
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Figura III.5 - Boletim de ensaio de recebimento do tirante T9. 
 

 

Figura III.6 - Boletim de ensaio de recebimento do tirante T10. 
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Figura III.7 - Boletim de ensaio de recebimento do tirante T12. 
 

 

Figura III.8 - Boletim de ensaio de recebimento do tirante T17. 

 

 



 

145 
 

 

Figura III.9 - Boletim de ensaio de recebimento do tirante T22. 
 

 

Figura III.10 - Boletim de ensaio de recebimento do tirante T32. 
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Figura III.11 - Boletim de ensaio de recebimento do tirante T40. 
 

ANEXO IV – EXTRAPOLAÇÕES MATEMÁTICAS DE VAN DER VEEN 

APLICADAS AOS ENSAIOS DE RECEBIMENTO DA ESTRUTURA 

ATIRANTADA DE ANTÔNIO DIAS 

 

Figura IV.1 - Comparativo entre curva do ensaio e curva ajustada segundo Van der 
Veen para os tirantes T3. 
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Figura IV.2 - Comparativo entre curva do ensaio e curva ajustada segundo Van der 
Veen para os tirantes T5. 

 

 

Figura IV.3 - Comparativo entre curva do ensaio e curva ajustada segundo Van der 
Veen para os tirantes T6. 
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Figura IV.4 - Comparativo entre curva do ensaio e curva ajustada segundo Van der 
Veen para os tirantes T7. 

 

 

Figura IV.5 - Comparativo entre curva do ensaio e curva ajustada segundo Van der 
Veen para os tirantes T9. 
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Figura IV.6 - Comparativo entre curva do ensaio e curva ajustada segundo Van der 
Veen para os tirantes T10. 

 

 

Figura IV.7 - Comparativo entre curva do ensaio e curva ajustada segundo Van der 
Veen para os tirantes T12. 
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Figura IV.8 - Comparativo entre curva do ensaio e curva ajustada segundo Van der 
Veen para os tirantes T17. 

 

 

Figura IV.9 - Comparativo entre curva do ensaio e curva ajustada segundo Van der 
Veen para os tirantes T22. 
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Figura IV.10 - Comparativo entre curva do ensaio e curva ajustada segundo Van der 
Veen para os tirantes T32. 

 

 

Figura IV.11 - Comparativo entre curva do ensaio e curva ajustada segundo Van der 
Veen para os tirantes T40. 


