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RESUMO 

 

Em projetos de obras de contenção com a utilização de ancoragens protendidas e 

reinjetáveis, faz-se necessária a determinação da capacidade de carga dos tirantes. Para 

a obtenção desse valor são utilizadas metodologias semiempíricas publicadas 

mundialmente. Entretanto, pelas condições específicas às quais elas foram elaboradas 

nem sempre o resultado representa a realidade para o tipo de solo da região trabalhada, 

tornando-se, então, imprecisos. Este trabalho tem como objetivo analisar alguns dos 

principais métodos semiempíricos utilizados, para o cálculo da capacidade de carga em 

ancoragens protendidas e reinjetáveis, apresentados pela literatura e compará-los com a 

estimativa da força de ruptura obtida pela extrapolação de Van der Veen (1953). Além 

disso, esta pesquisa pretendeu, também, obter os valores para a resistência ao 

cisalhamento (qs) de interface solo-tirante. Para o estudo foram utilizados dados 

provenientes de quatrocentos ensaios de recebimento em uma obra na cidade de Belo 

Horizonte. Utilizou-se, para o cálculo e interpretação dos resultados, o programa CsA-

Geo que possibilita a inserção dos dados online e a geração de gráficos e tabelas 

comparativos entre as metodologias presentes neste trabalho. Como justificativa para a 

referida pesquisa, está o fato de serem os maciços de solo predominante heterogêneos e 

serem as metodologias de cálculo divulgadas, na atualidade, restritas ao local em que 

foram elaboradas sendo, então, erroneamente empregadas a outras regiões. Além disso, 

percebe-se um número pequeno de estudos no Brasil relacionados a ancoragens 

injetadas em solo. Os resultados encontrados se mostraram razoáveis para todas as 

metodologias analisadas. Por fim, concluiu-se que a metodologia que mais se aproxima 

da extrapolação matemática é a proposta pela NBR 5629 (ABNT, 2006), apresentando 

valores médios de capacidade de carga com diferenças mínimas na ordem de 1%. Os 

valores obtidos de resistência ao cisalhamento qs apresentaram uma leve tendência de 

aumento proporcional ao SPT do solo em análise (silte arenoso). É de importância 

destacar a dificuldade na obtenção de um banco de dados de qualidade necessários para 

a realização desta dissertação. Primeiramente, houve demora na aquisição de dados, 

ocasionada por uma resistência por parte das empreiteiras em ceder materiais 

suficientes. Como os ensaios não foram acompanhados pela autora desta observação, 

uma avaliação minuciosa foi realizada com base nos boletins de protensão. A partir da 

avaliação realizada, foram descobertos diversos ensaios de recebimento equivocados 
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(em branco, ausentes, incompletos), incompatibilidade entre a projetista e a executora e 

não seguimento da norma quanto à distribuição dos ensaios de recebimento. Assim, dos 

475 tirantes disponíveis na obra, 180 foram descartados para que a pesquisa fosse 

realizada. 

 

Palavras - chave: Tirantes, capacidade de carga, resistência ao cisalhamento. 
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ABSTRACT 

 

In containment works projects with the use of prestressed and injectable anchors is 

necessary determining the load capacity of the tie rods. To obtain this value are used 

semi-empirical methodologies published worldwide. However, due to the specific 

conditions to which they were prepared not always the result is the reality for the type 

of soil of the region worked, then becoming inaccurate. This study aims to analyze 

some of the main semi-empirical methods used to calculate the load capacity of 

prestressed and injectable anchors presented in literature, and compare them with an 

estimated breaking strength obtained by extrapolation Van der Veen (1953). Also this 

research seeks the values for the shear strength (qs) of soil-rod interface. For the study, 

data were used from four thousand receiving testing of a work in the city of Belo 

Horizonte. It was used for the calculation and interpretation of results, the CsA-Geo 

program that enables the integration of online data and generate graphs and comparative 

tables between the methodologies presented in this work. As a predominant justification 

is the fact that the soil mass are predominant heterogeneous and being the calculation 

methodologies restricted to where were formulate and then wrongly employed to other 

regions, else, we can see a very small number of studies in Brazil related to anchors 

injected in soil. The results were reasonable to all methodologies considered. Thus, it is 

concluded that the methodology that best approximates the mathematical extrapolation 

is proposed by the NBR 5629 (ABNT, 2006), with average values of load capacity with 

minimal difference of 1%. The values of shear strength qs, showed a slight tendency to 

increase in proportion to the soil SPT in analysis (sandy silt). It is important to highlight 

the difficulty in obtaining a quality database necessary for the realization of this 

dissertation. First, there was delay in the acquisition of data, caused by resistance from 

construction companies to give sufficient material. As the tests were not accompanied 

by the author of this observation, a detailed assessment was carried out from the 

prestressed bulletins. From the evaluation carried out were discovered several equivocal 

receiving tests (blank, missing, incomplete), incompatibility between the designer and 

executor, and not following the norm regarding the distribution of receiving tests. So of 

the 475 rods available in the work, 180 were discarded for research to be carried out. 

 

Keywords: Tie rods, load capacity, shear strength.   
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1 INTRODUÇÃO 

O crescimento e o desenvolvimento dos centros urbanos e industriais brasileiros têm 

requisitado construções para o estabelecimento de empreendimentos de diversas 

naturezas, tais como: obras de infraestrutura, ferroviária e hidroviária, mineração, 

comerciais e residenciais, a maioria delas em locais, onde se apresentam reduzidas as 

áreas destinadas à construção. Tal fato faz com que se resultem obras em taludes de 

grandes alturas e escavações, cada vez mais profundas, levando à necessidade de 

aplicação de técnicas de contenção que proporcionem resistência a elevados 

carregamentos, com pequena deslocabilidade e altos fatores de segurança, tais como as 

cortinas, grelhas, placas e contrafortes ancorados cuja fixação no terreno é garantida por 

ancoragens. 

Segundo a Fundação Instituto de Geotécnica (Geo-Rio, 2011), as ancoragens são 

inclusões semirrígidas que irão conter uma massa de solo ou de rocha, composta por 

diversos elementos, entre eles, o tirante.  

Basicamente a execução de ancoragens em solo em uma estrutura de contenção ocorre, 

a partir da sua instalação em um furo, previamente, realizado à frente de escavação 

contendo, no seu interior, os elementos resistentes à tração (os tirantes) com válvulas, 

para a injeção da calda de cimento sob pressão, que formará o bulbo de ancoragem.  

A transferência dos esforços, que a ancoragem faz ao terreno para a sua porção mais 

resistente, é realizada por meio dos tirantes. Assim, o rompimento de algum desses 

elementos pode ocasionar diminuição da segurança do maciço a ser contido, levando até 

mesmo à ruína total da estrutura e, consequentemente, ao seu deslizamento ou 

desmoronamento.  

A estabilidade de uma contenção com utilização de ancoragens é estudada em seu 

estado limite último (ELU). Sendo assim, um parâmetro muito importante e responsável 

pelo mecanismo de transferência de carga e restrição do movimento do maciço de solo, 

durante e após a sua escavação, é, segundo Souza (2001), a capacidade de carga 

específica (tu) que é dada em termos de força por unidade de comprimento. Dividindo-

se tu pelo perímetro médio do bulbo, tem-se a resistência ao cisalhamento (qs), 

desenvolvida na interface entre o trecho ancorado do tirante e o solo adjacente. Em 

termos práticos, quanto maior for este parâmetro, melhor será o desempenho da 

ancoragem no auxílio da estabilização do maciço de solo (Porto, 2015). 
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A estimativa mais aproximada da resistência ao cisalhamento de ancoragens, em solo, é 

aquela obtida por ensaios precedentes à execução da ancoragem, com a mesma mão de 

obra e tecnologia utilizadas na futura construção. Verifica-se, porém, que nem sempre a 

ruptura das ancoragens é alcançada, durante a realização dos ensaios, dessa forma, a 

capacidade de carga é determinada por métodos teóricos e empíricos, propostos na 

literatura ou pelas extrapolações matemáticas dos ensaios.  

Tendo em vista o fato de que as metodologias propostas foram elaboradas, em 

condições específicas, no que se refere a propriedades geotécnicas do solo, metodologia 

executiva, tipo de tirante, diâmetro do furo, reinjeções, dentre outras, nem sempre o 

resultado representa a realidade da região trabalhada, tornando-se, então, imprecisos. 

Assim, deve-se compreender melhor o comportamento das ancoragens, no que se refere 

a sua capacidade de carga, para as metodologias de cálculo utilizadas. 

Diante de tal situação, o presente trabalho objetiva realizar um estudo de dados de uma 

obra de contenção por cortinas atirantadas, localizada em Belo Horizonte, com a 

instalação de quatrocentos tirantes, distribuídos em sete trechos ancorados. Assim, 

avaliar, interpretar e comparar os métodos empíricos e teóricos amplamente utilizados 

na literatura e as extrapolações com base nos ensaios de recebimento. Ainda, objetiva-se 

estimar o valor da resistência ao cisalhamento qs para o solo em questão. Por fim, 

espera-se contribuir com este trabalho, para o estudo de ancoragens reinjetáveis 

protendidas no Brasil, visto a escassez de análises e discussões a respeito do tema no 

país.  

1.1 Justificativa da dissertação 

A aplicação de ancoragens reinjetáveis e protendidas em maciços geotécnicos é assunto 

pouco estudado no Brasil. Frente à importância da determinação da sua capacidade de 

carga e resistência ao cisalhamento (qs), desenvolvida na interface entre o trecho 

ancorado do tirante e o solo adjacente, para a segurança das estruturas ancoradas, faz - 

se necessário estudos mais detalhados e abrangentes sobre o tema. 

1.2 Objetivo da dissertação 

O programa experimental desta pesquisa, baseado em ensaios reais de recebimento, foi 

definido com os seguintes objetivos:  
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a) estimar o valor da resistência ao cisalhamento e da capacidade de carga para 

métodos semiempíricos e para as extrapolações das curvas provenientes dos ensaios 

de recebimento e compará-los;  

b) fornecer um banco de dados de referência para projetos futuros com a possibilidade 

de reduzir os custos do empreendimento e melhorar os atuais procedimentos de 

execução de ancoragens reinjetáveis e protendidas em maciços geotécnicos;  

c) validar as vantagens do uso do aplicativo web da CsA-Geo no cálculo e 

interpretação da capacidade de carga e das extrapolações.  

1.3 Síntese e organização da dissertação 

A presente dissertação se divide em oito capítulos, nas referências bibliográficas 

consultadas neste trabalho e nos anexos, conforme detalhado a seguir:  

 

a) Capítulo 1 – Introdução à dissertação, incluindo justificativa e objetivos da 

pesquisa. 

b) Capítulo 2 – Revisão bibliográfica histórica sobre o tema, incluindo revisão das 

normas publicadas no Brasil sobre o emprego da técnica de ancoragens, apontando 

para as principais evoluções e suas tendências.  

c) Capítulo 3 – Apresentação dos métodos semiempíricos de capacidade de carga 

geotécnica e extrapolação de Van der Veen. 

d) Capítulo 4 – Materiais e métodos. Descrição da obra em estudo. 

e) Capítulo 5 – Resultados obtidos e análises. 

f) Capítulo 6 – Apresentação das principais conclusões obtidas, das dificuldades 

encontradas ao longo da pesquisa e sugestão de temas para futuras pesquisas. 

g) Referências Bibliográficas 

h) Anexos – Resultados dos ensaios utilizados na dissertação. 
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2 A TÉCNICA DE ANCORAGENS 

2.1 Histórico nacional e internacional 

O emprego das primeiras técnicas de contenções, no mundo, aconteceu por volta da 

década de 1920 (Figura 2.1). Naquela época, eram utilizadas peças, normalmente, de 

madeira, conhecidas como estroncas e escoras, posicionadas, respectivamente, na 

horizontal e na vertical ou inclinadas e, em 1930, tais estruturas evoluíram para as 

ancoragens.  

 

 

Figura 2.1- Evolução cronológica da utilização de ancoragens no mundo 

Fonte: Adaptado de Porto (2015). 

 

É certo, porém, que a primeira grande utilização comercial das ancoragens em maciços 

rochosos ocorreu, em 1935, com uma estrutura de contenção localizada na barragem de 

Cheurfas na Argélia. A Barragem de Cheurfas, construída em 1880, foi idealizada para 

funcionar como estrutura de gravidade. No entanto, em 1885, sofreu colapso, sendo 

reconstruída 7 anos depois. Em 1930, a barragem apresentou problemas na fundação. 

Diante do cenário citado, tornou-se necessário recorrer a uma nova intervenção na 

barragem, garantindo, assim, o restabelecimento da integridade estrutural do maciço. A 

solução de engenharia, desenvolvida por Andre Coyne, consistiu, basicamente, na 
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inserção de 37 ancoragens verticais, a maioria com capacidade de 9810 kN, em 

intervalos de 3 a 5 metros (Figuras 2.2 e 2.3).  

 

 

Figura 2.2– Vista em planta da barragem de Cheurfas na Argélia. 

Fonte: Adaptado de Xanthakos (1991). 

 

 

Figura 2.3 – Perfil geológico e seção transversal da Barragem de Cheurfas na Argélia. 

Fonte: Adaptado de Xanthakos (1991). 

 

Nos países europeus, muito se discute sobre o pioneirismo da execução de ancoragens, 

pode - se considerar que a técnica surgiu de diversas pequenas aplicações que ocorreram 

em paralelo em países como Inglaterra (Littlejohn, 1980), Alemanha (Jelinek e 

Ostermayer, 1966) e Suíça (Grivelli, 1969) na década de 1950. Nesta época, no cenário 

internacional, as operações com ancoragens envolviam a recuperação e construção de 

barragens e o suporte em túneis realizados em grandes profundidades, 

predominantemente, em maciços rochosos. Porém, já no início da década de 60, o 

procedimento abrangia, simultaneamente, ancoragens tanto em maciços rochosos como 
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em maciços de solo, do tipo provisórias e permanentes, cuja capacidade de carga era da 

ordem de 200 a 900 kN.  

O método de construção das ancoragens, especialmente, em países europeus como 

Alemanha, Áustria e Inglaterra era o sistema Baüer. Nesse método, a injeção era 

realizada por meio do revestimento de perfuração, sendo esta executada por uma coroa. 

Alcançada a profundidade desejada, a armadura era, então, acoplada à coroa e 

introduzida no furo. Posteriormente, retirava-se o revestimento, gradativamente, com 

injeção da calda de cimento, simultaneamente, preenchendo completamente o vazio 

entre a armadura e as paredes do furo. Os furos possuíam, normalmente, diâmetro de 8 

cm.  

As aplicações pioneiras, na Áustria, objetivavam estabilizar encostas nas zonas 

montanhosas das regiões dos Alpes. Na França, o impulso inicial de uso de ancoragens 

foi motivado pela necessidade de ocupação de espaços subterrâneos, por exemplo, pela 

construção de edifícios. Porém, por ser até então a técnica de ancoragens recente, 

muitos problemas de ordens legais foram apresentados durante todo o procedimento 

executivo.  

 

Nos Estados Unidos, assim como nos países europeus, a utilização de ancoragens teve 

seu início, ao fim da década de 1950, a aplicação principal do método era voltada para 

estabilidade de escavações e obras subterrâneas. Mas os altos custos associados a 

problemas gerados na execução, principalmente, pela ausência de normas de 

recomendação, para os projetos e ensaios, limitaram seu uso, durante esse período, a 

baixas capacidades de carga e a obras restritas.  

Ao final dos anos de 1970, a técnica de ancoragens foi amplamente desenvolvida. 

Podem-se citar como melhorias adquiridas: o aperfeiçoamento do aço utilizado no 

concreto protendido, injeção de calda de cimento no solo e criação dos macacos 

hidráulicos Freyssinet que eram usados para protender fios e cordoalhas de aço.  

Assim, nos Estados Unidos, o marco de desenvolvimento da execução das ancoragens 

foi, segundo Xanthakos (1991), a construção do World Trade Center em Nova Iorque. 

Na obra do edifício, foram executados 6 níveis de ancoragens provisórias em maciço 

rochoso, com capacidade de carga em torno de 3000 kN, com inclinação de 45º em uma 

cortina de concreto armado com um comprimento total de 950 metros e 16 metros de 

altura. Nos outros países da América, o desenvolvimento da técnica de ancoragens se 
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concentrou, nos grandes centros urbanos, avançando juntamente com as novidades 

implementadas pelos países europeus.  

A partir desse período, tornou-se possível a realização de escavações de grande porte 

seguras, com alta produtividade e facilidade na execução. Foram realizadas diversas 

outras obras nos Estados Unidos e, também, na Europa, para melhorias no trânsito, 

como projetos de novos metrôs ou expansão dos existentes. Além disso, foram 

construídos vários edifícios com garagens de grandes profundidades e, 

consequentemente, consideráveis escavações. 

Em 1972, foi publicada, na Alemanha, a primeira norma referente às ancoragens, a DIN 

– 4125 “Soil and rock anchors, temporary soil anchors, analysis, structural design and 

testing” (Deutsches Institut für Normung - DIN, 1972). Tal norma foi base, para outros 

países, como o Brasil, publicarem as suas recomendações, facilitando, então, o processo 

executivo e a verificação das ancoragens nos solos o que contribuiu, ainda, para a 

absorção da técnica pela comunidade geotécnica difundindo sua utilização no país.  

Atualmente, não se utilizam mais contenções por escoras e estroncas. A técnica de 

ancoragens vem evoluindo desde suas primeiras aplicações, há 65 anos, por fatores tais 

como: a necessidade de adequação às novas exigências, a descobertas de novos 

materiais e equipamentos, buscando sempre atender aos requisitos de economia, 

funcionalidade e segurança. Assim, os tirantes protendidos possuem, atualmente, uma 

série de aplicações, sendo utilizados largamente em todo mundo, proporcionando mais 

espaço nas obras e maior produtividade. 

A técnica de contenção por ancoragens, protendidas no Brasil, assim como nos outros 

países, é relativamente recente, tendo seu início datado no final da década de 1950 

(Figura 2.4).  
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Figura 2.4 - Evolução cronológica da utilização de ancoragens no Brasil. 

Fonte: (Porto, 2015). 

 

Segundo Costa Nunes (1976), a utilização das ancoragens no país teve seu início com a 

construção da Rodovia Rio-Teresópolis (Figura 2.5) - atual Rodovia Santos Dumont 

(BR-116). No início da construção, não eram conhecidas as dificuldades e limitações da 

escavação em maciços rochosos, assim, a obra é tida como uma referência no avanço da 

engenharia daquela época. Inaugurada em 1959, era mencionada pelos jornais da época 

como “Uma obra de loucos”. 
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Figura 2.5 –  Construção da estrada Rio-Teresópolis. a)Km 25 (1968) b) Km 88 (1968) 

c) Km 92 (1958) d) Km 94 (1957) e) Km 100 (1959) (Concessionária Rio 

Teresópolis - CRT, 2016). 

 

Seguidamente à inauguração da Rodovia Rio-Teresópolis, foram iniciados os projetos 

de construção dos metrôs de São Paulo e do Rio de Janeiro. A escavação de grandes 

volumes de material demandados por essas obras resultou em mais avanços 

relacionados ao estudo e conhecimento da técnica de ancoragens pela comunidade 

geotécnica brasileira, contribuindo para a difusão do tema aos engenheiros do meio. 

Assim, em 1968, foram realizados os primeiros testes em tirantes com capacidade de 

carga de até 450 kN. Assim, as capacidades de carga, que antes não passavam de 250 

kN, chegaram a até 600 kN, nas áreas mais centrais, onde existia alta concentração de 

edifícios de grande altura.  

Nas obras de instalação do metrô de São Paulo, o sistema de perfuração utilizado era do 

tipo sem lavagem com trado espiral, sendo substituído, posteriormente, pelo sistema 

com lavagem e sonda rotativa. O diâmetro variava de 7 a 20 cm, em alguns casos, era 
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empregada lama bentonítica para estabilização do furo. A depender da capacidade de 

carga necessária, a injeção da calda de cimento era realizada por gravidade ou sobre 

pressão. 

Segundo a Revista Técnica e Materiais (1972), somente na primeira linha do metrô de 

São Paulo foram executados cerca de 1400 tirantes. Ao final da obra, foram validadas 

importantes constatações a respeito da influência da pressão de injeção na capacidade de 

carga e ao processo de reinjeções e, ainda, percebeu-se que a ausência de normas gerava 

extrema dificuldade em se padronizar um processo de verificação que garantisse a 

posterior segurança de toda obra. Assim, tal construção, juntamente com a publicação 

da primeira norma sobre ancoragens, a alemã DIN 4125 “Soil and rock anchors, 

temporary soil anchors, analysis, structural design and testing” (DIN, 1972) foram 

fatores preponderantes para a publicação da primeira norma brasileira, a NB 565 

“Estruturas ancoradas no terreno - Ancoragens injetadas no terreno” (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 1975). 

2.2 Aplicações das Ancoragens 

A inserção das ancoragens como técnicas de contenção de maciços tanto de solos 

quanto rochosos na engenharia geotécnica possui uma série de aplicações. Segundo 

Costa Nunes (1976), podem-se citar como principais:  

 

i. Estabilização de escavações subterrâneas para a construção de túneis, metrôs, 

subsolos, dentre outras (Figura 2.6).  

 
Figura 2.6 – Tirantes na estabilidade de escavações subterrâneas a) Vista frontal. b) 

Vista longitudinal.  

Fonte: Adaptado de Gerscovich (2016). 
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ii. Execução de estruturas de contenção para estabilização de taludes (Figura 2.7).  

 
Figura 2.7 – Cortina ancorada para estabilização de taludes.  

Fonte: Adaptado de Carvalho (2009). 

 

iii. Reforço de estruturas de arrimo pré-existentes (Figura 2.8).  

 
Figura 2.8 – Seção transversal de um muro de concreto ancorado na sua base. 

Fonte: (Gerscovich, 2016). 

 

iv. Resistência a forças de subpressão em estruturas enterradas (Figura 2.9).  

 
Figura 2.9 –  Ancoragem utilizada como resistência a forças de supressão em estruturas 

enterradas. 

Fonte: (ABNT, 2015). 
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v. Fundações (Figura 2.10).  

 
Figura 2.10 –Utilização de ancoragens em fundações.  

Fonte: Adaptado de Carvalho (2009). 

 

vi. Estaiamento de coberturas sujeitas à ação do vento (Figura 2.11).  

 
Figura 2.11 – Representação do estaiamento na cobertura do Estádio Engenhão. 

Fonte: (PINI, 2016). 

 

vii. Fundação de torres de transmissão (Figura 2.12).  

 

Figura 2.12 – Utilização de ancoragens na fixação de torres de transmissão.  

Fonte: Adaptado de Carvalho (2009). 
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viii. Pré - adensamento do terreno (Figura 2.13).  

 

Figura 2.13 – Pré - adensamento de solos moles com ancoragens protendidas.  

Fonte: Adaptado de Carvalho (2009). 

 

ix. Montagem de provas de carga “in situ” (Figura 2.14).  

 

Figura 2.14 – Utilização de ancoragem na montagem de provas de carga “in situ” 

Fonte: (Solotec, 2016). 

 

Atualmente a técnica de execução de ancoragens, no Brasil, encontra-se em pleno 

desenvolvimento, ganhando a confiança de projetistas frente à necessidade, cada vez 

maior de construções, que não permitem retaludamento e escavações profundas, nos 

grandes centros urbanos e rodovias, do país, apresentando uma grande variedade de 

soluções de utilização para um vasto campo de aplicações. Podendo, ainda, atingir 

elevados valores de capacidade de carga, da ordem de 1500kN, graças à fabricação de 

aços de alta resistência e da otimização de técnicas construtivas (Souza, 2001). 

Além disso, segundo Dias, Sayão e Springer (2006), a técnica possui boa adaptação aos 

métodos de análise por equilíbrio limite. A simplicidade de verificação e 

acompanhamento de cargas e a aplicação de cargas conhecidas (ensaios de 
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recebimento), durante o processo de execução, são fatores que muito auxiliam na 

aceitação e corrente aplicação por parte dos projetistas.  

2.3 Considerações Gerais  

Dentre as diversas soluções que envolvem a estabilização de encostas, encontram-se as 

contenções atirantadas, constituídas por um paramento frontal rígido e por um maciço 

de solo, cuja estabilidade é proporcionada pela utilização de ancoragens injetadas e 

protendidas. 

As ancoragens injetadas e protendidas são inclusões semirrígidas, utilizadas como 

elementos resistentes a esforços de tração, protendidos, que irão conter uma massa de 

solo ou de rocha, transmitindo esses esforços ao solo, pela interação com o bulbo, 

formado por injeção de calda de cimento sob pressão e fixado ou ancorado na região 

estável do maciço. A ancoragem é composta por diversos elementos, entre eles, o 

tirante. 

Nos subitens seguintes, será apresentada uma revisão bibliográfica geral sobre os 

principais aspectos relacionados às ancoragens, organizada segundo uma sequência 

lógica de ideias, iniciada com a sua classificação, seguindo de sua constituição, 

instalação e, por fim, abordando os aspectos de cálculo, normativos e de seu 

dimensionamento.   

2.4 Classificações das Ancoragens  

As ancoragens podem ser classificadas, segundo a protensão, a vida útil e a geometria 

do bulbo de ancoragem. A protensão das ancoragens consiste em seu pré-tracionamento, 

pela aplicação de carga por um conjunto manômetro, bomba e macaco hidráulico. As 

ancoragens podem ser classificadas como ativas, quando incorporadas ao terreno com 

aplicação de carga e passivas quando não são pré-tensionadas. As principais diferenças 

funcionais e construtivas entre ambas estão listadas abaixo. 

 

a. Equipamentos: as ancoragens ativas necessitam de equipamentos adicionais 

(macacos hidráulicos) para realização da protensão. No caso das passivas, apenas 

alguns grampos são ensaiados.  

b. Solicitação de carga: as ancoragens ativas são pré-tensionadas, portanto estão 

permanentemente solicitadas independentemente das tensões atuantes no solo ou na 
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estrutura de contenção. Enquanto a resistência das ancoragens passivas é mobilizada, 

proporcionalmente, aos movimentos da estrutura, assim, entram em carregamento 

com a deformação do solo em que estão ancoradas.  

c. Custo: geralmente o custo das ancoragens passivas é três vezes menor do que das 

ancoragens ativas. 

 

Ainda, com relação às obras de contenção, tem - se que as ancoragens ativas podem ser 

utilizadas em associação a cortinas, grelhas, placas e contrafortes (Figura 2.15).  

 

 

Figura 2.15 –  Estruturas de contenção utilizando ancoragem a) contraforte ancorado 

para estabilização do Corte do Cantagalo-RJ, b) placa ancorada para 

estabilização de taludes, c) cortina ancorada, d) grelha ancorada, Agulha 

do Inhangá-Copacabana (Geo-Rio, 2011). 

 

As ancoragens passivas são, também, conhecidas como grampos e/ou chumbadores. Sua 

utilização é bastante comum em contenções de solo grampeado/pregado. Em razão da 

possibilidade de controle de carga, garantindo maior segurança, as ancoragens ativas 

são, normalmente, mais utilizadas do que as passivas, em situações em que se exige um 

controle maior da deformação horizontal da contenção. Apresenta-se, na Tabela 2.1, as 

principais vantagens e desvantagens associadas à utilização de cada um dos tipos. 
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Tabela 2.1 – Comparativo entre ancoragens ativas e passivas. 

Ancoragem Vantagens Desvantagens 

Passiva 

Execução prática e rápida. 

Contenção flexível, portanto permite 

deslocamentos horizontais altos. 

 

Baixo custo de execução. 
Inviável em que não são permitidos 

grandes deslocamentos. 

Ativa 

Contenção rígida, portanto não 

permite deslocamentos 

horizontais altos. 

 

Exigência de mão de obra 

especializada. 

Adapta-se bem a novas 

solicitações geotécnicas, uma 

vez que as ancoragens são 

reinjetáveis e sua capacidade de 

carga geotécnica pode ser 

aumentada, mediante uma nova 

protensão. 

Alto custo de execução. 

 

Serão objeto de estudo deste trabalho as ancoragens ativas. Estudos relacionados a 

ancoragens passivas podem ser encontrados nos trabalhos de Batista (2014), Beloni 

(2010), Dias, Sayão e Springer (2006), Dyminski (1994), Henriques Junior (2007), 

Leite (2007), Lemos (1994), Lima (2002; 2007), Magalhães (2005), Nunes et al. (2013), 

Passini (2010), Santa (2010), Saré (2008), Scherren (2003), Silva (2005), Silva et al. 

(2006) e Springer (2006), entre outros. 

A classificação das ancoragens, quanto à vida útil de trabalho, é necessária em razão do 

cálculo dos coeficientes de segurança, recomendações de proteção anticorrosiva e 

precauções construtivas que diferem, significativamente, a depender do tempo de 

utilização do tirante. Denomina-se ancoragem provisória aquela utilizada por tempo 

inferior a dois anos, possuindo durabilidade limitada. As ancoragens permanentes 

possuem uso superior a dois anos e, portanto necessitam de fatores de segurança mais 

elevados e consequente monitoramento e realização de ensaios para posteriores 

verificações durante a sua atuação. 

O bulbo de ancoragem é responsável por interagir com o solo transmitindo o esforço de 

tração. É formado por injeção de calda de cimento sob pressão e fixado ou ancorado na 

região estável do maciço. Segundo Porto (2015), a capacidade de carga da ancoragem 

está intimamente relacionada à geometria, configuração e dimensão do bulbo de 

ancoragem e tais itens possuem, ainda, ligação direta com a metodologia executiva. 

Assim sendo, a variação de tais fatores tende a gerar bulbos irregulares, que podem ser 
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agrupados, de acordo com o tipo de obturador utilizado e pressão de injeção, em três 

principais tipos (Figura 2.16): 

 

a. Bulbos uniformes: aqueles cuja pressão de injeção possui máximo valor de 1 MPa 

com obturador duplo.  

b. Bulbos com maior diâmetro na sua extremidade: utilização de obturador simples, 

com pressão de injeção máxima de 1 Mpa.  

c. Bulbo em formato raiz: cuja pressão de injeção é elevada, compreendida em torno 

de 2 e 3 MPa e com a aplicação de múltiplas injeções. Tal situação faz com que a 

nata de cimento penetre, nas irregularidades presentes no terreno, resultando em 

alargamento e enraizamento do bulbo, com possível geração de fratura hidráulica 

em pontos de maior fragilidade.  

 

Figura 2.16 – Principais tipos de bulbos: a) bulbo uniforme, b) bulbo com maior 

diâmetro na sua extremidade, c) bulbo em formato raiz.  

Fonte: Adaptado de Porto (2015) e United States Department of Transportation - USDT (1982). 

 

2.5 Constituição das Ancoragens  

As ancoragens possuem como elemento estrutural de transferência de carga, os tirantes, 

além disso, são constituídas pela cabeça, comprimento livre e comprimento do bulbo. 

Segundo Carvalho (2009), a capacidade de carga é, também, condicionada pela 

preservação da resistência de cada um dos componentes e pelas reações mobilizadas no 

terreno ao longo do comprimento do bulbo e na cabeça.  

O principal constituinte das ancoragens é o tirante, que atua como elemento estrutural 

responsável por transferir as tensões da protensão ao bulbo de ancoragem. Assim, para 
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formar a ancoragem, o tirante é montado, no canteiro da obra e, então, introduzido em 

um furo, previamente, realizado no terreno e preso a ele por injeção de calda de 

cimento.  

Os tirantes devem apresentar uma armadura com condições suficientes de elasticidade e 

resistência que garanta a segurança e durabilidade da obra. Pode ser feita com barras 

(monobarra ou barras múltiplas), fios ou com cordoalhas.  

 

a) Tirante de barras – pode ser do tipo monobarra, quando se utiliza uma única barra 

ou barras múltiplas, quando são utilizadas várias. O tirante monobarra (Figura 2.17) 

é, geralmente, utilizado, no caso de ancoragens de reduzidos comprimentos, com 

pequenas capacidades de carga. As barras múltiplas são utilizadas, para situações 

em que se necessita de maiores capacidades de carga. Em ambos os casos, utiliza-se 

aço CA-50A ou CA-60A, com diâmetros entre 3/4” e 1.1/4”; 

 

 

Figura 2.17 – Tirante Monobarra. 

Fonte: (Dywidag, 2015). 

 

b) Tirante de fios – a resistência à tração é garantida por fios cuja área mínima é de 50 

mm² ou 8 mm de diâmetro fabricados em aço 150RN, 150RB, 160RN e 160RB e 

normalizados pela NBR 7482 (ABNT, 1991). Geralmente são empregados grupos 

de 10 a 100 fios. São pouco aplicados em virtude dos inúmeros problemas 

apresentados com a corrosão.  

 

c) Tirante de cordoalhas – constituído por cordoalhas de aço do tipo 175RN, 175RB, 

190RN e 190RB normalizados pela NBR 7483 (ABNT, 2008), com diâmetro, 

normalmente, de 12,7mm (Figura 2.18). 
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Figura 2.18 - Tirante de cordoalhas. 

Fonte: (Dywidag, 2015). 

 

O tirante monobarra, apresenta-se como a alternativa mais simples dentre todas, 

apresentado maior facilidade de proteção anticorrosão e baixo custo quando são 

necessárias baixas capacidades de carga. Já os tirantes de fios e cordoalhas, além de 

possuírem maior resistência à tração,  apresentam-se como estruturas de fácil transporte 

e armazenamento, favorecendo sua aplicação em locais de reduzido espaço. No entanto, 

a limitação de carga de tirantes de barra é, significativamente, maior do que tirantes de 

cordoalha, por exemplo. 

O rompimento dos tirantes ocasiona diminuição da segurança do maciço a ser contido, 

levando até mesmo à ruína total da estrutura e, consequentemente, ao seu deslizamento 

ou desmoronamento. Para assegurar as condições de estabilidade, além do seu correto 

dimensionamento e cálculo do fator de segurança da obra, deve-se proteger o tirante 

contra processos corrosivos aos quais o mesmo está exposto, assunto este discutido no 

item 3.3.6 deste trabalho. 

A ancoragem é composta, também, pela cabeça, localizada na região exterior do terreno, 

é responsável por fixar a armadura da ancoragem ao suporte ou estrutura de contenção 

por meio do bloco de ancoragem. Além disso, suporta a estrutura da contenção que 

contém a massa estabilizada , no caso das ancoragens ativas é, também, o componente 

sob o qual a protensão é aplicada.  

A cabeça (Figura 2.19) é constituída pela placa de apoio, cunha de grau e bloco de 

ancoragem. A placa de apoio ou placa de ancoragem é responsável por distribuir a carga 

do tirante, é formada por chapas metálicas de tamanho tal que sejam capazes de 

transmitir as tensões de compressão sobre a estrutura de contenção. 
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A cunha de grau, composta por um cilindro de concreto armado ou formado por chapas 

paralelas de aço, é instalada para possibilitar o alinhamento do tirante em relação à 

cabeça. 

As peças responsáveis por prender o tirante, na região da cabeça, são denominadas 

blocos de ancoragem que podem ser porcas, cunhas, botões, dentre outras.  

 

 

Figura 2.19 – Detalhes da cabeça da ancoragem. 

Fonte: NBR 5629 (ABNT, 2006). 

 

É importante que a instalação da cabeça seja realizada, de forma detalhada e atendendo, 

rigorosamente, aos requisitos de projeto, para que se assegurem as condições 

estabelecidas de capacidade de carga e se garanta a funcionalidade com relação à 

distribuição das tensões. Um comportamento inadequado, deste elemento, pode 

comprometer a segurança de toda a obra. 

O trecho ancorado ou bulbo da ancoragem corresponde à extremidade interior da 

ancoragem (Figura 2.20), possui a função principal de transmitir ao terreno a carga de 

tração aplicada na cabeça e suportada pelo trecho livre. É constituído pelo tirante, 

envolto pela injeção de calda de cimento, em uma proporção de 0,5 entre pesos de água 

e cimento, injetados em estágios únicos ou múltiplos.  
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O comprimento necessário, para ancorar o aço na calda de cimento, possui menor valor 

que o comprimento necessário, para ancorar o bulbo no solo, em razão de diferenças de 

comportamento mecânico apresentadas por ele. Pela Figura 2.20 é possível perceber a 

diferença entre esses valores. 

 

 

Figura 2.20 – Elementos de uma ancoragem (tirante monobarra). 

Fonte: Adaptado de Geo-Rio (2011). 

 

O trecho livre (Figura 2.20) é definido pelo trecho intermediário entre a cabeça e o 

bulbo. Possui a função de transmitir as cargas de tração entre a cabeça e o trecho 

ancorado. É constituído pelas barras, fios ou cordoalhas de aço. 

Deve-se assegurar que toda a carga aplicada na protensão seja transmitida ao bulbo e 

não cause nenhum dano ao trecho livre, para isso, a injeção do trecho livre deve ser 

realizada após a injeção do bulbo. Além disso, por ensaios de recebimento, deve ser 

verificada, também, a liberdade de movimentação deste trecho, já que ele deve se 

deformar livremente, pois, caso exista alguma restrição, é inferido que o trecho 

ancorado foi ensaiado com carga menor do que aquela indicada pelo manômetro ou que 

existe transferência de carga entre o comprimento livre e o solo. 

Para impedir o contato do aço constituinte do trecho livre com o solo e, 

consequentemente, a corrosão, deve ser envolto por tubos de PVC preenchidos com 

material inerte ou por calda de cimento após a protensão.  

Centralizadores, espaçadores, tubos de PVC, obturadores e válvulas manchetes são 

componentes acessórios, utilizados na montagem do tirante, a fim de se garantir a 

retilinidade, proteção contra corrosão e envolvimento pela calda de cimento na 

ancoragem.  
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Figura 2.21 – Acessórios de uma ancoragem. 

Fonte: (Torcisão, 2016).  

 

Os centralizadores (Figuras 2.21e 2.22) são utilizados, para centralizar o tirante no furo, 

garantindo a distribuição uniforme da calda de cimento. Segundo a Fundação Geo-Rio 

(2011), são colocados, no trecho ancorado, em intervalos não superiores a 2 m, sendo 

seu tipo mais comum o de nervuras de plástico em formato de meia lua. 

 

 
Figura 2.22 – Centralizador e tubo corrugado de proteção. 

Fonte: (Geo-Rio, 2011). 

 

Os espaçadores (Figura 2.23) são necessários, também, para assegurar a centralização e 

retilinidade do tirante no furo e, ainda, para que se garanta uma distância mínima entre o 

aço e a parede do furo, protegendo a armadura contra a corrosão. Nos tirantes do tipo 

cordoalha e fios, esse acessório é muito utilizado, para garantir o espaçamento entre 

esses componentes.  
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Figura 2.23 – Espaçadores. 

Fonte: (Neves, 2010). 

 

Os tubos de PVC (Figura 2.21) são tubos não degradáveis, atuam no isolamento 

individual ou coletivo de contato com o terreno dos tirantes, contribuindo para a 

proteção anticorrosão, também, chamados de bainha plástica. As válvulas “manchete” 

são trechos perfurados do tubo de injeção e cobertos por uma mangueira flexível, 

permitindo a saída da calda de cimento, durante a injeção, locada em intervalos de 0,5 m 

do trecho ancorado. 

Os obturadores (Figura 2.24) são componentes metálicos, rosqueado na extremidade das 

válvulas-manchete, permitem que a calda de injeção seja injetada, ortogonalmente, ao 

seu eixo, confinando-a no trecho da manchete que está sendo injetado. 

 

 
Figura 2.24 – Obturador duplo. 

Fonte: (Porto, 2015). 

 

Os problemas associados à corrosão do aço do tirante resultam em danos aos seus 

componentes, podendo ocasionar tanto a ruptura desse elemento quanto da contenção, 

causando comprometimento da segurança da obra. A corrosão ocorre tanto em tirantes 

permanentes quanto nos tirantes provisórios, sendo mais crítica no primeiro caso.  
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A proteção anticorrosão, é assunto abordado desde as primeiras normas publicadas 

mundial e nacionalmente sobre as ancoragens, Costa Nunes (1976) pondera ser esse 

tópico o mais controvertido da técnica. As primeiras normas publicadas preconizavam o 

uso de proteção anticorrosão, nos trechos em que o tirante não era envolto por nata de 

cimento, em especial, na cabeça e na passagem para o corpo injetado cuja cobertura 

deveria ser mínima de 2 cm, e eram estabelecidas proteções especiais, para os casos em 

que a ancoragem estivesse locada, em terrenos agressivos, onde a cobertura deveria ser 

mínima de 3 cm. 

Com a publicação da NBR 5629 (ABNT, 1996), o problema da corrosão passou a 

receber maior atenção. Assim, além da recomendação sobre os trechos de aplicação, o 

sistema de proteção deveria atender aos seguintes requisitos: 

 

a) Possuir vida efetiva maior ou igual a do tirante.  

b) Não reagir quimicamente com o meio.  

c) Não restringir o movimento do trecho livre.  

d) Possuir materiais com composição compatíveis com as deformações sofridas pelo 

tirante.  

e) Não sofrer envelhecimento e nem trincar sob tensão.  

f) Possuir resistência às operações de montagem, transporte, instalação e protensão 

dos tirantes. 

 

A norma, ainda, agrupou as medidas adotadas para a proteção em classes definidas, de 

acordo com a vida útil do tirante e o grau de agressividade do solo, conforme indicado 

pela Tabela 2.2. 

O grau de agressividade do é meio definido de maneira preliminar pelo teor de 

compostos como         
            

       presentes na água.  

Os pontos mais afetados pela corrosão estão localizados, nas zonas de acoplamento das 

armaduras, entre os diferentes componentes do sistema de proteção. Assim, pode - se 

afirmar que a presença de fissuras em um tirante é consequência das fragilidades 

existentes, no sistema de proteção, principalmente, nas zonas de interface entre os 

componentes (Correia, Salta e Baptista, 2014). 
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Tabela 2.2 – Proteção anticorrosão de acordo com NBR 5629 (ABNT, 2006). 

Classe Vida útil Meio 
Proteção 

Trecho ancorado Trecho livre 

Proteção 

Classe 1 

 

Tirantes 

permanentes 

Muito ou 

medianamente 

agressivo 

Calda de cimento 

+ tubo plástico 

corrugado ou 

tubo metálico 

com espessura 

mínima de 4 mm. 

 

a) graxa anticorrosiva 

e duto plástico 

(elementos 

individuais) + duto 

plástico e injeção com 

calda de cimento após 

a protensão (todo 

conjunto). 

 

b) único duto plástico 

e graxa anticorrosiva 

(todo conjunto) + duto 

plástico preenchido 

com argamassa. 

Proteção 

classe 2 

Tirantes 

Permanentes 
Não agressivos 

Cimento ou 

argamassa 

injetada + 

centralizadores 

(recobrimento 

mínimo de 

aglutinante de 2 

cm). 

Idem ao aplicado na 

classe 1. 

Tirantes 

provisórios 

Medianamente 

agressivos 

Proteção 

classe 3 

Tirantes 

provisórios 
Não agressivos 

Centralizadores + 

calda de cimento 

ou argamassa 

injetada. 

 

Duto plástico 

abrangendo todos os 

elementos de tração ou 

por dutos plásticos 

individuais. 

 

Atentando para o problema citado, anteriormente, a atual proposta de revisão da NBR 

5629 (ABNT, 2006), ainda, em votação pela comissão CE-02:152.10 (ABNT, 2015), 

visando à publicação de um sistema de proteção mais abrangente, propõe proteções 

específicas (Tabela 2.3) a cada componente da ancoragem e não apenas aos trechos livre 

e ancorados. Assim, como nas normas anteriores, as proteções são agrupadas, de acordo 

com a vida útil e o meio em que o tirante está inserido, sendo considerado meio não 

agressivo aquele cujo pH é maior que 6.  
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Tabela 2.3 – Proteção anticorrosão proposta pela comissão de revisão da CE-02:152.10 

(ABNT, 2015). 

Vida útil Meio 
Proteção 

Cabeça Trecho livre Trecho ancorado 

Provisório 

Não 

agressivo 

 Calda de 

cimento 

 Calda de 

cimento 
 Calda de cimento 

Agressivo 

 Calda de 

cimento 

+ 1 barreira 

 Calda de 

cimento 

+ 1 barreira 

Calda de cimento 

Definitivo 

Não 

agressivo 

 Calda de 

cimento 

+ 2 barreiras 

+ Tubo protetor 

 Calda de 

cimento 

+ 2 barreiras 

 Calda de cimento 

+ 1 barreira 

Agressivo 

 Calda de 

cimento 

+ 3 barreiras 

+ Tubo protetor 

 Calda de 

cimento 

+ 3 barreiras 

 Calda de cimento 

+ 1 barreira 

 

Segundo a comissão, as barreiras utilizadas para proteção podem ser selecionadas a 

critério da empreiteira podendo ser de calda de cimento, tubo de PVC, bainha metálica, 

galvanização, pintura com tinta específica ou graxa, desde que atendam, quando 

existentes, as recomendações de dimensionamento e composição presentes na norma.  

Ainda que as normas recomendem as proteções de acordo com o meio, o problema da 

corrosão é imprevisível. A corrosão atuante, em uma determinada ancoragem, é 

determinada pelas propriedades das matérias que a compõem, tipo de solo presente, 

propriedades e intensidade dos agentes corrosivos e, também, pelo projeto e dimensão 

da obra. Acontece que esses parâmetros nem sempre podem ser bem determinados e 

avaliados de forma adequada e bem representativa da realidade e, ainda, podem variar, 

conforme a vida útil da obra e o meio a que ela é exposta, assim não é possível prever o 

real comportamento da ancoragem para todo o tempo futuro. Dessa forma, as 

recomendações impostas pelas normas não podem garantir que as ancoragens não sejam 

influenciadas pela corrosão e, sim, minimizar e aplicar um tratamento imediato a tal 

fenômeno, devendo, portanto tal tópico receber atenção especial durante todas as etapas 

de manutenção da obra e as precauções cabíveis devem ser discutidas para cada caso 

específico. 
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2.6 Aspectos gerais sobre a evolução da norma de ancoragens no Brasil  

A norma brasileira tem origem na norma alemã DIN 4125 “Soil and rock anchors, 

temporary soil anchors, analysis, structural design and testing” (DIN, 1972), sendo, 

praticamente, uma tradução, publicada, em 1975, com o título NB 565 “Estruturas 

ancoradas no terreno - Ancoragens injetadas no terreno: Procedimento” (ABNT, 1975) e 

possuía todas as diretrizes iniciais para a execução de ancoragens protendidas e 

injetadas, tanto em maciços de solo, quanto em maciços rochosos. Muitas das 

recomendações prescritas, nessa norma, estão em vigência até a atualidade. Apresenta-

se, na Figura 2.25, a linha evolucionária da norma de tirantes no Brasil. 

 

 

Figura 2.25 – Evolução da norma referente a ancoragens no Brasil. 

Fonte: (Porto, 2015). 

 

Pode-se citar, também, como motivo principal da publicação da primeira norma 

brasileira, a construção das linhas metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro, que 

deixaram perceptível a necessidade de um documento que norteasse a prática no país e 

ainda, paralelamente, contribuíram para a disseminação da técnica entre a comunidade 

geotécnica brasileira.  

Em 1977, com o credenciamento da ABNT ao Sinmetro por questões políticas, as 

normas já vigentes deveriam ser reconhecidas como normas brasileiras e, para 

adequação ao novo padrão exigido, deveria, também, a página de rosto ser alterada, 

assim, a norma sobre ancoragens protendidas passou a ser chamada de NBR 5629 

“Estruturas ancoradas no terreno - Ancoragens injetadas no terreno: Procedimento” 

(ABNT, 1977), possuindo o mesmo conteúdo cientifico da NB 565 (ABNT, 1975), com 

alterações apenas no seu formato de publicação (ABNT, 2011). 
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Com as grandes inovações tecnológicas e facilidade na realização de pesquisas na 

década de 90 e no início do século XXI, a norma sobre ancoragens foi atualizada, 

passando a ser denominada como “NBR 5629 – Execução de Tirantes Ancorados no 

Terreno” (ABNT, 1996). De maneira geral, as principais modificações buscaram 

facilitar o entendimento da norma, para as empreiteiras e, ao mesmo tempo, flexibilizar 

alguns aspectos, para agilizar a execução do processo, frente o grande número de obras 

desse tipo solicitadas, principalmente, pela construção dos edifícios. Outras 

modificações importantes foram realizadas a respeito dos ensaios, alteraram-se o ciclo 

de carregamento e os tempos de observação até a estabilização e medidas mais claras 

sobre a proteção anticorrosão foram incorporadas.  

Dez anos depois, a norma foi, novamente, atualizada, sem alteração do nome, passa a 

ser identificada como NBR 5629 “Execução de Tirantes Ancorados no Terreno” 

(ABNT, 2006) e está, atualmente, em vigor. Nenhuma diferença significativa sobre as 

recomendações técnicas foram introduzidas na nova publicação. Atribui-se tal feito ao 

crescimento da ABNT, na primeira década do século XX, ao seu reconhecimento pela 

ISO e a mudança da logo, que até então permanecia a mesma desde a data de sua 

fundação. As mudanças foram apenas de formato, assim, com a modificação, o título 

passa a ter tradução em inglês (ABNT, 2011). 

A NBR 5629 (ABNT, 2006) encontra-se em revisão pela comissão CE-02:152.10 

(ABNT, 2015) e, diante da proposta apresentada, percebe-se, novamente, uma tendência 

de flexibilização a fim de facilitar a execução pelas empreiteiras. Os principais itens 

discutidos e modificados estão relacionados aos ensaios de protensão. Todos esses 

aspectos e evoluções serão tratados, detalhadamente, nos subcapítulos seguintes. Por se 

tratarem de conteúdos idênticos e por questão de simplificação, a norma NBR 5629 

(ABNT, 1996) e NBR 5629 (ABNT, 2006) serão tratadas apenas como NBR 5629 

(ABNT, 1996), assim como as normas NB 565 (ABNT, 1975) e NBR 5629 (ABNT, 

1977), serão mencionadas apenas como NBR 5629 (ABNT, 1977). 

2.7  Execução de ancoragens protendidas e reinjetáveis 

O processo executivo de uma estrutura de contenção, utilizando as ancoragens 

protendidas e reinjetáveis, apresenta variações de um executor para o outro, as 

principais diferenças estão relacionadas às etapas de perfuração, montagem da armadura 

e processo de injeção. 
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Segundo Porto (2015), as normas existentes não se preocupam em recomendar os 

detalhes específicos de cada uma dessas etapas e, sim, as diretrizes gerais para 

orientação da execução. Existe, porém uma série de ensaios detalhados, para credenciar 

e validar o processo de execução, realizado pelas empreiteiras, por meio da análise da 

funcionalidade das ancoragens após a sua implementação. 

A seguir, será apresentada uma revisão histórica sobre os itens gerais recomendados 

pelas normas brasileiras relacionados a: condições pré-execução, à perfuração, à 

montagem, ao preenchimento do furo, à instalação e injeção, complementada pelas 

condições específicas adotadas no país.  

2.7.1 Condições pré-execução 

Nada a respeito de verificações obrigatórias pré-execução foi recomendado pelas 

normas DIN 4125 (DIN, 1972), NB 5629 (ABNT, 1977) e NBR 5629 (ABNT, 1996). 

Porém, a atual proposta de revisão da NBR 5629 (ABNT, 2006), que se encontra em 

elaboração pela comissão CE-02:152.10 (ABNT, 2015), estabelece que algumas 

condições de projeto deverão ser comprovadas frente às condições de campo, 

principalmente, em relação à topografia, construções e sobrecargas e, caso não seja 

comprovada, o contratante e o projetista deverão ser comunicados para realização dos 

devidos ajustes.  

2.7.2 Perfuração 

A etapa de perfuração é de fundamental importância para o bom desempenho da obra. 

As primeiras normas publicadas, nos anos de 1970, recomendavam apenas que a 

perfuração deveria ser feita de maneira a não provocar alterações, na consistência 

natural dos solos, com recobrimento mínimo de 5 metros na altura do bulbo de 

ancoragem, podendo, ainda, serem utilizadas substâncias especiais para garantir a 

estabilidade do furo. 

Com a publicação da NBR 5629 (ABNT, 1996) e, também, na atual revisão, os 

cuidados e exigências construtivas foram ampliados e, então, o alinhamento, a locação, 

interferência com terceiros, recobrimento mínimo, diâmetro, retilinidade e uso de 

revestimento receberam recomendações especiais. 

Assim, o sistema de perfuração, além de respeitar as especificações de projeto, deve ser 

selecionado de modo a garantir efeitos mínimos no comportamento das estruturas 
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vizinhas. O sistema de perfuração deve, também, assegurar o alinhamento previsto, bem 

como a estabilidade do furo, ainda que com injeção de fluido estabilizante, desde que 

este não altere a capacidade de carga, a pega do aglutinante e não contenha produtos 

agressivos aos elementos do tirante. Por fim, o diâmetro de perfuração deve garantir o 

cobrimento mínimo de aglutinante sobre o tirante no trecho ancorado em um valor de 

0,5 cm.  

O recobrimento mínimo do terreno, em relação ao bulbo especificado nas normas 

anteriores com valor mínimo de 5 metros, passa a ser de 3 metros, devendo ser 

verificado em campo.  

A determinação do sistema de perfuração deve atender todos os itens anteriormente 

mencionados e sua escolha depende, ainda, do tipo de terreno, acessibilidade e 

topografia do local, geometria e dimensões do furo, tipo e capacidade das ancoragens, 

custos e restrições construtivas. 

Segundo Porto (2015), geralmente, o sistema rotativo é o mais utilizado para a 

perfuração, podendo ou não ser revestido a depender das características do maciço 

geotécnico. No caso de furos não revestidos, a perfuração é, geralmente, feita por um 

tricone fixo, na extremidade de uma haste, a qual é simultaneamente, também, a 

condutora da água de circulação. Em situações especiais, onde não pode haver 

circulação de água, a perfuração é feita com martelo de fundo ou trado, ambos com ar 

comprimido. No caso de furos revestidos, a ferramenta de perfuração é, usualmente, 

uma coroa fixa na extremidade do tubo de revestimento. Por fim, o furo, também, pode 

ser executado com trépano (Figura 2.26). 

 

 

Figura 2.26 –  Tipos de perfuração. a)martelo de fundo, b)coroa fixa, c)trépano, 

d)tricone fixo. 

Fonte: (Porto, 2015). 
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2.7.3 Montagem 

Os tirantes são, geralmente, montados no canteiro de obra, após a aplicação da proteção 

anticorrosão, obedecendo aos comprimentos e capacidade de carga definidos em 

projeto, utilizando-se armadura, espaçadores, retentores e tubos de PVC. 

No trecho livre, os fios são envoltos por bainha plástica e acoplados aos espaçadores e 

centralizadores. Ainda, retentores devem ser locados na passagem do trecho livre para o 

trecho ancorado, impedindo o escoamento do cimento injetado para a formação do 

bulbo. 

Por fim, o trecho ancorado deve ser montado, de modo a conter o tubo injetor com os 

obturadores e válvulas manchetes, necessários à garantia do recobrimento uniforme 

durante as reinjenções. 

A norma mais antiga, DIN 4125 (DIN, 1972), assim como a NBR 5629 (ABNT, 1977), 

nada mencionavam acerca do esquema de montagem do tirante no campo de obra. 

Somente em 1996, com a publicação da NBR 5629 (ABNT, 1996), esse esquema foi 

mais detalhado, assim sendo, um item todo destinado à montagem foi introduzido. As 

recomendações propostas permanecem na atual revisão e englobam os seguintes itens: 

 

a) Utilização de bancada especial com cobertura.  

b) Obediência ao comprimento especificado no projeto.  

c) Aceitação do uso de emendas como luvas e soldas, desde que tenham sido 

submetidas a ensaios e verificada a eficiência de suas cargas frente às cargas de 

projeto.  

d) Utilização de dispositivos que garantam o cobrimento mínimo de nata de cimento 

especificado em projeto.  

e) Aplicação de proteção anticorrosiva no trecho livre e ancorado. 

2.7.4 Preenchimento do Furo e Instalação 

Os requisitos de instalação e preenchimento do furo, recomendados pelas normas, 

mantiveram-se pouco alterados durante as atualizações. As principais exigências são 

relacionadas à verificação dos requisitos de projeto com os de campo, assim, deve-se 

conferir o comprimento da perfuração, os comprimentos livres e ancorados, a proteção 

anticorrosiva e os dispositivos de fixação da cabeça.  
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O preenchimento do furo e a instalação consistem em posicionar o tirante no furo e 

preenchê-lo com nata de cimento (bainha). Primeiramente realiza-se a limpeza do furo, 

para que sejam retirados os detritos, gerados durante a perfuração. Após essa etapa, com 

o auxílio de um tubo injetor, locado no fundo do furo, é realizado o preenchimento com 

nata de cimento com relação água-cimento entre 0,4 e 0,6; o seu interrompimento se dá 

com a saída de calda de cimento pela boca do furo e, caso esse extravasamento não 

ocorra, tal fato deve constar no boletim e ser comunicado ao projetista. Sequencialmente, 

ocorre a instalação do tirante, previamente montado.  

2.7.5 Injeção  

A injeção pode ser definida como a operação de fixação da armação no terreno, pela 

introdução de um elemento aglutinante, usualmente, calda de cimento. Segundo Ferrari 

(1980), no início da utilização de ancoragens, a injeção da calda de cimento era 

realizada por gravidade. Com a utilização de capacidade de carga cada vez mais 

elevada, houve a necessidade de melhoria na conformação do bulbo e na sua aderência 

com o terreno. A partir daí, a injeção começou a ser executada sob pressão. Além das 

vantagens já citadas, a utilização da injeção sobre pressão contribuiu, também, para o 

adensamento do solo circundante e até uma proteção do mesmo, compensando, assim, o 

alívio causado pela perfuração. 

Até a publicação da NBR 5629 (ABNT, 1996), poucas eram as recomendações sobre o 

processo de injeção. No entanto, a partir desta norma, a injeção passa a ter um item 

próprio. Define-se, então, o tipo de injeção em estágios múltiplos e, além disso, é 

estabelecido um fator água/cimento de 0,5 para execução da bainha e de 0,5 a 0,7 para a 

reinjeção. 

Quando realizada em estágio único, deve ser aplicada, imediatamente, antes da 

instalação do tirante e, nesse caso, pode ser entendida como procedimento padrão para 

utilização em maciços com alta capacidade de suporte, em que os tirantes deverão 

suportar cargas baixas. Para execução de injeção em estágios múltiplos, um sistema 

auxiliar (Figura 2.27), locado no trecho ancorado, é utilizado. O sistema, normalmente, 

é constituído por um tubo de PVC, o tubo injetor, com diâmetro entre 32 e 40 mm cuja 

função é a realização de sucessivas injeções sob pressão. Possui, também, válvulas 

“manchete”, trechos do tubo perfurados e cobertos por uma mangueira flexível 

permitindo a saída da calda de cimento, durante a injeção, locadas em intervalos de 0,5 
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m do trecho ancorado. Assim, o estágio acontece em duas etapas, na primeira, o furo é 

preenchido com calda a baixa pressão para que a água acumulada no interior da 

perfuração seja expulsa. A segunda etapa deve ocorrer 24h após a primeira (injeção da 

bainha), nela a injeção é realizada por cada válvula, individualmente, iniciando-se pela 

mais próxima do furo, até que se atinja a pressão de injeção desejada ou o volume de 

calda máximo.  

 

 

Figura 2.27 – Sistema de Injeção. 

Fonte: (Solotrat, 2016). 

 

Caso não se atinja a pressão desejada, o tubo é lavado e os estágios podem ser repetidos 

de dez em dez horas até que se alcance o objetivo. Geralmente são aplicadas de 1 a 4 

fases de injeção, com volume de calda de cimento de 20 a 60 litros por fase de injeção. 

Segundo More (2003), em solos de consistência ou compacidade mediana, são 

necessários apenas os estágios primários e secundários.  

Vários engenheiros, projetistas e executores afirmam ser a pressão de injeção do trecho 

ancorado um dos principais fatores responsáveis por se obter uma capacidade de carga 

geotécnica elevada e uma uniformidade do comportamento. Porém estudos realizados 

por Porto (2015) e Souza (2001) alertam que, dependendo do tipo de solo, as reinjeções 

não caracterizam, necessariamente, aumento da capacidade de carga. 

2.8  Ensaios e Protensão 

Terminado o prazo de cura do cimento (7 dias para cimento Portland e 3 dias, para 

cimento de alta resistência inicial), são executados os ensaios e a protensão. 
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Os ensaios são recomendados pela NBR 5629 (ABNT, 2006) e visam à verificação do 

desempenho de uma ancoragem. Atualmente a norma estabelece que devem ser 

realizados quatro tipos de ensaio: recebimento, qualificação, fluência e básico. Porém a 

comissão de revisão, desta norma, analisa a possibilidade de unificar os ensaios de 

qualificação, fluência e básico, denominando-os de ensaio de “qualificação ou 

desempenho” e sendo definido como:  

 

executado para a verificação do desempenho de um determinado tipo de 

tirante, num determinado terreno. Pode ser com escavação posterior do bulbo 

para observação e/ou com medição da fluência, para avaliação da 

estabilização do tirante sob a ação de carga de longa duração (ABNT, 2015, 

p. 28). 

 

Todos os aspectos relacionados à metodologia executiva dos ensaios propostas pela 

norma em vigor, NBR 5629 (ABNT, 2006), assim como as propostas a serem aprovadas 

pela comissão de revisão CE-02:152.10 (ABNT, 2015) e, ainda, as recomendações das 

normas passadas serão apresentados e discutidos nos próximos itens.  

2.8.1 Sistema de aplicação das cargas  

Em todos os ensaios, as cargas são aplicadas por meio de um conjunto macaco-

manômetro-bomba hidráulico, sendo necessário: 

 

a) Conjunto macaco-manômetro, com atestado de aferição, cuja data seja igual ou 

inferior a um ano.  

b) Bomba de óleo manual ou elétrica.  

c) Célula de carga (opcional).  

d) Dispositivos para medição do deslocamento (régua graduada em milímetros, 

extensômetros).  

e) Grade de apoio para o macaco se apoiar na placa de distribuição da cabeça da 

ancoragem. 

 

A carga máxima de ensaio recomendada é igual à carga de trabalho (Ft), multiplicada 

pelo fator de segurança adotado (FS) e não deve ultrapassar 0,9fyk, (fyk = resistência 

característica do aço de tração do tirante). Nas normas publicadas pela ABNT, até 2006, 

o valor da carga de aplicação inicial (F0) deveria ser de 0,1fykS (S = menor seção do 
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elemento resistente a tração), no entanto a comissão de revisão da NBR 5629 (ABNT, 

2006) tem como proposta modificar F0, para um valor da ordem de 10% da carga máxima, 

prevista no ensaio, não sendo necessário, portanto, chegar a 10% da força de escoamento do 

aço do tirante. 

2.8.2 Ensaio básico 

Proposto, inicialmente, pela DIN 4125 (DIN, 1972) e incorporado na primeira norma 

brasileira NB 565 (ABNT, 1975), o ensaio básico pode ser definido como um teste 

inicial da execução projetada para os tirantes de uma obra. Assim, o objetivo era inferir, 

por meio do ensaio básico, se as características pré-estabelecidas no projeto garantiriam 

a funcionalidade da obra e se a execução permitiria que a proposição inicial estivesse 

igual ou próxima a verificada experimentalmente. Para alcançar essas respostas, a 

norma alemã e a primeira norma publicada no Brasil estabeleciam que os seguintes itens 

devessem ser, criteriosamente, avaliados nesse ensaio: 

 

a) Conformação do bulbo de ancoragem.  

b) Centralização do tirante no bulbo.  

c) Qualidade da injeção.  

d) Definição do comprimento livre.  

e) Verificação do comportamento do tirante sob a ação de carga.  

f) Determinação da perda por atrito. 

 

Basicamente o ensaio consiste em uma observação detalhada da execução da instalação 

do tirante no maciço a ancorar e de uma posterior escavação do bulbo de ancoragem 

(Figura 2.28) para que os itens a, b e c possam ser verificados. Além disso, os tirantes 

devem ser ensaiados à tração com cargas, previamente, determinadas, em ciclos de 

carregamento e descarregamento, verificando os deslocamentos até a estabilização para 

a posterior análise dos itens d, e, f.  

 

As primeiras normas brasileiras reforçavam que a execução do ensaio básico deveria ser 

acompanhada por uma fiscalização adequada, sendo este fator obrigatório, para a 

instalação de tirantes, ou seja, as instalações só poderiam ocorrer para solos e 

ancoragens que já haviam sido credenciadas pelos ensaios básicos.  
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Outra recomendação era a realização de sondagens SPT na altura onde o bulbo estava 

locado. Por meio do ensaio era possível analisar com precisão as camadas de solo 

atravessadas pelo bulbo, além de se retirarem amostras que seriam utilizadas em ensaios 

de caracterização e triaxias rápidos, exigidos pela norma. Ainda, um tirante 

subdimensionado deveria ser ensaiado, para que pudesse ser observada a ruptura do 

terreno, antes de alcançado o limite de escoamento do aço. 

 

 

Figura 2.28 – Ensaio básico. a. Ensaio de Tração. b. Exumação do bulbo. c. Detalhe do 

bulbo. d. Corte do bulbo. e. Seção Transversal do bulbo. f. Corte do 

bulbo com jatos de água. 

Fonte: (Carvalho, 2009; Porto, 2015). 

 

Com a publicação da NBR 5629 (ABNT, 1996), as exigências citadas, anteriormente, 

foram descartadas, assim, o ensaio básico passa a ser executado somente para a 

verificação da adequação de um novo tipo de tirante injetado. Do ponto de vista 

acadêmico e de contribuição à segurança, essa mudança é lamentável, visto que, além 

de construírem-se estruturas com baixos níveis de segurança, também, reduz-se o banco 

de dados necessário a estudos que possam contribuir para estudos visando à melhoria da 

técnica no Brasil. Na Tabela 2.4, é possível verificar as principais modificações feitas 

para o ensaio básico pelo período de quatro décadas desde a elaboração da primeira 

norma, DIN 4125 (DIN, 1972). 
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Tabela 2.4 – Modificações do ensaio básico. 

Norma Fiscalização 
Condicionante para o 

seguimento do projeto 
Investigação do Terreno 

DIN 4125 

(DIN, 1972) 

Obrigatória 

durante a 

realização do 

ensaio 

Obrigatória aprovação 

para a execução da 

obra 

Levantamento do terreno 

acompanhado por 

instituição especializada 

NBR 5629 

(ABNT, 1977) 

Não 

obrigatória 

Obrigatória aprovação 

para a execução da 

obra 

Realização de sondagem 

SPT na localidade do 

bulbo para verificação das 

camadas que o atravessam 

NBR 5629 

(ABNT, 1996) 

Não 

obrigatória 
Nenhuma menção Nenhuma menção 

CE-02:152.10 

(ABNT, 2015) 

Exclui-se o ensaio básico. Fica a critério da empreiteira e da 

projetista a realização da escavação do bulbo após o ensaio de 

qualificação 

2.8.3 Ensaio de qualificação 

Assim como o ensaio básico, o ensaio de qualificação continua, em vigor, nos dias 

atuais. Seu objetivo é a comprovação das características de um dado tirante já 

credenciado pelo ensaio básico. Assim, por intermédio de ciclos de carregamento e 

descarregamento, medem-se os deslocamentos da cabeça da ancoragem até a 

estabilização, para posterior análise gráfica que, além de credenciar ou não o tirante, 

possibilita o cálculo do comprimento livre, da capacidade de carga, da perda por atrito 

ao longo do corpo livre e deslocamentos sob ação de carga constante. Todos os ensaios 

devem partir da carga F0, ir até a carga do primeiro estágio, voltar à carga F0, depois 

seguir até ao estágio seguinte e retornar à carga F0, sucessivamente, até a carga máxima 

prevista. As medições do deslocamento da cabeça da ancoragem são feitas, em pararelo 

aos ciclos de carregamento e descarregamento, com utilização de paquímetro. 

Como já mencionado, no texto base proposto pela a atual comissão de revisão CE-

02:152.10 (ABNT, 2015), pretende-se unificar os ensaios de qualificação, fluência e 

básico. Caso essa proposta seja aprovada, o ensaio de qualificação continuará com os 

mesmos objetivos. Porém será de decisão da empreiteira a realização de exumação do 

bulbo e ensaio de fluência. 

2.8.4 Generalidade sobre os ensaios básico e de qualificação 

Os procedimentos relacionados à protensão e ao número de tirantes ensaiados por obra 

são os mesmos para os ensaios básicos e de qualificação. As recomendações publicadas, 
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nas primeiras normas de ancoragens, no Brasil, acerca da quantidade de tirantes 

ensaiados por obra eram vagas devendo ser ensaiadas, no mínimo, três ancoragens para 

cada tipo de solo. Com a atualização publicada em 1996, passa a serem obrigatórios os 

ensaios em 1% dos tirantes da obra, por tipo de terreno e por tipo de tirante, com um 

mínimo de dois ensaios por obra. Caso a proposta de revisão seja aprovada, o novo 

ensaio de qualificação deverá ser executado em pelo menos 1% da quantidade dos 

tirantes definitivos e em um dos primeiros tirantes da obra. 

Para uma melhor compressão da execução da protensão desses ensaios, o procedimento 

será dividido em três itens: estágios das cargas aplicadas nos ciclos de carregamento e 

descarregamento; estabilização do deslocamento antes do descarregamento e 

interpretação dos gráficos e critérios de aceitação. 

Na norma DIN 4125 (DIN, 1972) base, para a publicação da NB 565 (ABNT, 1975), os 

estágios de carga aplicados, durante a protensão, eram recomendados em intervalos que 

ficavam a critério dos executores, sendo recomendadas apenas a carga inicial e final. 

Além disso, não se distinguiam as cargas em função da vida útil da ancoragem. Com a 

publicação da NBR 5629 (ABNT, 1996), fixaram -se os estágios de carga, 

uniformizando a prática e facilitando interpretações e comparações. Na Tabela 2.5, 

estão detalhados os estágios de carga recomendados desde a DIN 4125 (DIN, 1972) até 

a proposta de revisão NBR 5629 (ABNT, 2006). 
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Tabela 2.5 – Cargas aplicadas à ancoragem no ensaio básico e de qualificação. 

Norma Estágio de Carga 

DIN 4125 (DIN, 1972) 

 

 

- Carga inicial:            

- Estágios:        ,        ,         ,        ,         , 

        e até a carga limite de escoamento do aço no 

ensaio básico. 

NB 5629 (ABNT, 1977) 

 

Carga inicial:            

- Estágios:        ,        ,         ,        ,         , 

        

NBR 5629 (ABNT, 

2006) 

- Carga inicial:            

- Estágios pré-determinados: 0,4Ft, 0,75Ft, 1,0Ft, 1,25Ft, 

1,5Ft e até 1,75Ft para tirantes permanentes. 

 

Proposta de revisão 

(ABNT, 2015) 

- Carga inicial: 0,15Ft para tirantes provisórios e 0,175Ft 

para tirantes permanentes. 

- Estágios pré-determinados: 0,4Ft, 0,75Ft, 1,0Ft, 1,25Ft, 

1,5Ft e até 1,75Ft para tirantes permanentes. 

  

As recomendações sobre a estabilização dos deslocamentos, durante os ensaios, 

sofreram diversas modificações conforme as normas foram atualizadas. A NBR 5629 

(ABNT, 1996) simplificou o procedimento e as diferenças podem ser analisadas na 

Tabela 2.6. 

Os resultados de deslocamento obtidos durante o ensaio são apresentados, em tabelas de 

leituras dos deslocamentos medidos, durante cada aplicação de carga e de dois gráficos 

de interpretação: um contendo a carga e os deslocamentos totais, sendo no eixo 

horizontal as forças e no eixo vertical o deslocamento observado, o outro a repartição 

em deslocamentos elásticos e permanentes. A partir dos gráficos, é possível, então, 

avaliar os critérios de aprovação, determinar o trecho livre, a perda por atrito e os 

deslocamentos elásticos e permanente. 
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Tabela 2.6 –  Critérios de deformação de estabilização da cabeça no ensaio de 

qualificação. 

Norma Estágios de carga 
Tempo/deslocamento da 

cabeça 
Solo 

DIN 4125 

(DIN, 1972) 

        

        

        

5 minutos 

15 minutos 

1 hora 

Não 

coesivos 

Todos os estágios 
2 horas/Deslocamento menor 

que 0,2 mm 
Coesivos 

 

NB 565 

(ABNT, 1975) 

 

        
5 minutos/Deslocamentos 

menores que 0,1 mm Qualquer 

 
         

15 minutos/ Deslocamentos 

menores que 0,1 mm 

        
1 hora/ Deslocamentos 

menores que 0,1mm 
Coesivos 

        
1 hora/ Deslocamentos 

menores que 0,1mm 
Qualquer 

 

 

NBR 5629 

(ABNT, 2006) 

e Revisão 

ABNT/CB-02 

(ABNT, 2015) 

 

Menores ou iguais a 

0,75Ft 

 

5 minutos/Deslocamentos 

menores que 0,1mm 
Qualquer 

Entre 0,75Ft e 1,0Ft 

15 minutos/Deslocamentos 

menores que 0,1mm 

Solos 

arenosos 

30 minutos/Deslocamentos 

menores que 0,1mm 

Solos 

argilosos 

Superiores a 1,0Ft até 

(FS) Ft 

 

60 minutos/ Deslocamentos 

menores que 0,1mm 
Qualquer 

 

Os critérios de aprovação consistem em análises das curvas obtidas durante os ensaios. 

Em todas as normas, os critérios mantiveram-se os mesmos, assim tem-se que, para que 

uma determinada ancoragem seja aprovada pelo teste de qualificação, ela deve obedecer 

aos seguintes critérios: 

 

a) Os pontos correspondentes aos deslocamentos elásticos do gráfico (F x d) devem 

situar-se entre as linhas limite superior “a” e inferior “b”. Sendo “a” correspondente 

ao deslocamento elástico da cabeça, para um tirante com o comprimento livre mais 

metade do comprimento do bulbo, segundo a Equação 2.1. Para “b”, tem-se o 

deslocamento da cabeça, para um tirante com o comprimento livre de 80% do valor 

original, com equação definida, conforme a Equação 2.2 e trecho inicial RS, dados 

pelas coordenadas dos pontos R e S definidas segundo as equações da Tabela 2.7.  
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             ⁄  

   
              (2.1) 

 

        
           

   
                          (2.2) 

 

Tabela 2.7 – Coordenadas dos pontos R e S. 

Ponto Eixo y Eixo x 

R                         

S                  
  
   

                    

 

Define-se, ainda, o comprimento livre efetivo,     segundo a Equação 2.3. 

 

                            
   

  
                               (2.3)        

Em que: 

  = deslocamento.  

  = Força atuante no ensaio.  

  = Carga inicial aplicada durante o ensaio.  

  = Carga de trabalho do tirante.  

  = módulo de elasticidade do material resistente à tração do tirante.  

 = área da seção transversal do tirante. 

   = variação de deslocamento em dois pontos quaisquer do trecho reto.  

  = variação de força correspondente a de. 

 

b) O segundo critério de aprovação da ancoragem, segundo o ensaio de qualificação, 

é de que o segmento    que representa a perda de carga por atrito, ao longo do 

comprimento livre, seja menor ou igual ao segmento    ̅̅ ̅̅ ̅. A perda de carga por 

atrito (Pa) é definida como o ponto de interseção entre a reta encontrada pela 

Equação 2.3 e o eixo x (eixo das cargas). Fisicamente, a perda de atrito (Pa) é 

causada pela ineficiência do isolamento e lubrificação do tirante no trecho livre e 

por um eventual desalinhamento da ancoragem. A NBR 5629 (ABNT, 2006) 

limita a perda por atrito, no trecho livre, em 15% da carga máxima ensaiada, a 

partir da carga inicial (F0).  
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Segundo Porto (2015, p. 43), é importante ressaltar que:  

 

a definição das coordenadas R e S provém da primeira norma de tirantes, 

NB-565 (ABNT, 1975), que é baseada na norma alemã DIN 4125 (DIN, 

1972). Com a entrada de tirantes autoinjetáveis no Brasil, percebe-se que a 

linha limite inferior ”b” não serve como referência inferior de deslocamento, 

uma vez que muitos tirantes autoinjetáveis já executados estão abaixo deste 

limite. Verifica-se, ainda, a partir de relatos de empreiteiros e projetistas, que 

os mesmos não estão preocupados em se adequar a esses limites de referência 

da norma. O que existe, de fato, são “ajustes” in loco da curva carga x 

deslocamento para atender os valores normativos, que na verdade são 

baseados em parâmetros da década de 70 da Alemanha. Chega-se, portanto, 

em um paradigma: as empreiteiras “maquiam” os resultados para se 

adequarem a uma norma que na verdade não representa as condicionantes 

regionais de execução, nem mesmo as condicionantes geotécnicas do Brasil. 

 

Nas Figuras 2.29 a 2.32, estão exibidos os gráficos da repartição em deslocamentos 

elásticos e permanentes, assim como carga x deslocamento total de todas as normas 

publicadas e analisadas neste trabalho. Pela alteração, nos estágios de carga ocorrida, 

durante as atualizações, os gráficos, também, foram alterados. 

 

 

Figura 2.29 –  Gráficos de interpretação segundo a DIN 4125 (DIN, 1972): a) curva 

cargas x deslocamentos totais, b) repartição dos deslocamentos. 
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Figura 2.30 – Gráficos de interpretação segundo a NBR 5629 (ABNT, 1977): a) curva 

cargas x deslocamentos totais, b) repartição dos deslocamentos. 
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Figura 2.31 – Gráficos de interpretação segundo a NB 5629 (ABNT, 2006) para um 

tirante permanente: a) cargas x deslocamentos totais b) repartição em 

deslocamentos elásticos e permanentes. 
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Figura 2.32 – Gráficos de interpretação segundo a proposta de revisão da NBR 5629 

(ABNT, 2006) para um tirante permanente: a) repartição dos 

deslocamentos, b)curva cargas x deslocamentos totais. 

2.8.5 Ensaio de recebimento 

O ensaio de recebimento possui função de controlar a capacidade de carga e o 

comportamento de cada ancoragem executada na obra, devendo, portanto ser executado 

em todos os tirantes do terreno. O ensaio consiste, basicamente, na aplicação de estágios 

de carga pré-determinados que variam em detrimento da vida útil do tirante. Devem ser 

realizadas, ainda, as medições de deslocamentos da cabeça do tirante. Diferentemente 

dos ensaios básicos e de qualificação, no ensaio de recebimento não há descarregamento 
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durante cada estágio de carga. O descarregamento é realizado apenas após a aplicação 

da carga máxima com posterior incorporação da ancoragem no terreno.  

A DIN 4125 (DIN, 1972) recomendava que, no ensaio de recebimento, cada ancoragem 

deveria ser submetida a uma força de 1,2 vez a carga de trabalho Ft e os deslocamentos 

deveriam ser observados conforme a Tabela 2.8. As primeiras normas publicadas, no 

Brasil, embora muito semelhantes à norma alemã, diferiam nesse quesito. A NB 565 

(ABNT, 1975) recomendava, como carga máxima de ensaio, o valor de 0,8 vezes a 

carga de trabalho Ft. As duas posteriores atualizações de 1996 e 2006 diferenciaram os 

estágios de carga aplicados, conforme a vida útil do tirante, assim, a carga máxima de 

ensaio pode variar entre 1,2 a 1,75 vezes a carga de trabalho Ft. A distribuição de 

ensaios, bem como os tempos de observação recomendados por cada uma das normas, 

está exibida na Tabela 2.8.  

Com a evolução das recomendações, é perceptível que os requisitos têm se tornado mais 

específicos e claros. Assim, pode-se afirmar que as atualizações têm sempre buscado 

caminhos e alternativas que facilitem a execução e interpretação dos ensaios, ao mesmo 

tempo sem deixar espaço, para interpretações equivocadas por parte das empreiteiras 

que, de maneira geral, contribuem para a segurança e funcionalidade da obra. 
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Tabela 2.8 – Recomendações para o ensaio de recebimento. 

Norma Tempo/Deslocamento Distribuição dos ensaios 

DIN 

4125 

(DIN, 

1972) 

Solos não coesivos : Cinco 

minutos. 

 

Solos coesivos: até a 

estabilização plena do 

deslocamento e no mínimo 

durante quinze minutos. 

Todos os tirantes deverão ser ensaiados até 

1,2 Ft. 

 

Nas primeiras dez ancoragens e, no mínimo, 

em uma das dez ancoragens seguintes, 

deveriam ser medidos os deslocamentos 

para os estágios de 0,4 Ft; 0,8 Ft; 1,0 Ft; 

1,2Ft. 

 

No mínimo, 5% das ancoragens deveriam 

ser ensaiadas até a carga de trabalho 

multiplicada pelo fator de segurança, FS 

(1,5 para empuxo ativo e 1,33 para empuxo 

no repouso), sendo, no máximo, porém 

igual a 0,9fyk.. 

NBR 

5629 

(ABNT, 

1977) 

 

 

Solos não coesivos : Cinco 

minutos. 

 

Solos coesivos: até a 

estabilização plena do 

deslocamento e no mínimo 

durante 15 minutos. 

Todos os tirantes deverão ser ensaiados até 

0,8 Ft. 

 

Nas primeiras dez ancoragens e, no mínimo, 

em uma das dez ancoragens seguintes, 

deveriam ser medidos os deslocamentos 

para os estágios de 0,4 Ft; 0,8 Ft; 1,0 Ft; 1,2 

Ft para ancoragens provisórias e até 1,4 Ft 

para ancoragens permanentes. 

 

No mínimo, 10% das ancoragens devem ser 

ensaiadas até a carga limite de ensaio, 

sendo, no máximo, porém igual a 0,9fyk. 

 

NBR 

5629 

(ABNT, 

1996) 

 

Os deslocamentos devem 

ser menores que 1mm após: 

- cinco minutos: solos 

arenosos. 

- dez minutos: solos 

argilosos.  

 

Tirantes permanentes: ensaios do Tipo A* 

em pelo menos 10% dos tirantes da obra e 

do Tipo B* no restante. 

 

Tirantes provisórios: ensaios do Tipo C* em 

pelo menos 10% dos tirantes da obra e do 

Tipo D* nos restantes. 

Revisão 

ABNT/

CB-02 

(ABNT, 

2015) 

Os deslocamentos devem 

ser menores que 1mm para: 

 

- cinco minutos: solos 

arenosos. 

- dez minutos: solos 

argilosos.  

 

Na carga máxima, os 

deslocamentos da cabeça 

devem ser menores que 1 

mm, após cinco minutos. 

Tirantes permanentes: ensaios do Tipo A* 

em pelo menos 10% dos tirantes da obra e 

do Tipo B* no restante. 

 

Tirantes provisórios: ensaios do Tipo C* em 

pelo menos 10% dos tirantes da obra e do 

Tipo D* nos restantes. 
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Como mencionado, anteriormente, a NBR 5629 (ABNT, 1996), assim como a atual 

proposta de revisão em votação pela comissão CE-02:152.10 (ABNT, 2015), dividiu os 

ensaios em tipos que variam nos estágios de carga aplicada de acordo com a vida útil do 

tirante. E, ainda, a atual revisão difere das anteriores, no valor na carga inicial que, caso 

seja aprovada, passa a ser de 10% da carga máxima prevista no ensaio. Os tipos de 

ensaios recomendados estão apresentados na Tabela 2.9.  

 

Tabela 2.9 – Tipos de ensaios de recebimento segundo a NBR 5629 (ABNT, 2006). 

Tirante Ensaio Estágios de carregamento 

Permanente Tipo A F0; 0,3Ft; 0,6Ft; 0,8 Ft; 1,0Ft; 1,2Ft; 1,4Ft; 1,6Ft e 1,75Ft. 

Permanente Tipo B F0; 0,3Ft; 0,6Ft; 0,8 Ft; 1,0Ft; 1,2Ft e 1,4Ft. 

Provisório Tipo C F0; 0,3Ft; 0,6Ft; 0,8 Ft; 1,0Ft; 1,2Ft e 1,5Ft. 

Provisório Tipo D F0; 0,3Ft; 0,6Ft; 0,8 Ft; 1,0Ft e 1,2Ft. 

 

O ensaio de recebimento deve ser interpretado em relação à estabilização dos 

deslocamentos da cabeça e atrito ato longo do trecho livre. Assim, os critérios de 

aceitação dos ensaios foram sendo alterados conforme as atualizações das normas 

(Tabela 2.10).  

 

Tabela 2.10 – Critérios de aprovação para o ensaio de recebimento. 

Norma Critério 

DIN 4125 (DIN, 

1972) 

e NBR 5629 

(ABNT, 1977) 

- Aplicando-se 0,8 vezes a carga limite de ensaio, os 

deslocamentos se estabilizarem dentro do tempo de observação e 

não houver diferenças entre os deslocamentos totais do ensaio de 

recebimento e aqueles obtidos nos ensaios básicos e de 

qualificação sob o mesmo estágio de carga. 

- Para os ensaios de 5 e 10%, as condições serão satisfeitas, 

quando sob carga máxima aplicada, os deslocamentos se 

estabilizarem dentro do tempo de observação e se por meio do 

alongamento for verificado o trecho livre do aço previsto. 

NBR 5629 

(ABNT, 1996), 

e Revisão 

ABNT/CB-02 

(ABNT, 2015) 

- Os deslocamentos da cabeça se estabilizarem com a aplicação 

da carga máxima de ensaio prevista. 

- O deslocamento máximo da cabeça representado nos gráficos se 

situar entre as linhas “a” e “b” destes gráficos. 
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As linhas “a” e “b” dos gráficos são as mesmas definidas nos ensaios básicos e de 

qualificação. Ressalta-se a construção de diferentes gráficos, em cada norma publicada, 

pela alteração dos estágios de carga. Os gráficos podem ser analisados nas Figuras 2.33 

a 2.36. 

 

 

Figura 2.33 –  Gráficos do ensaio de recebimento. a) Carga x deslocamento, b) 

Repartição em deslocamentos plástico e elástico (DIN, 1972). 
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Figura 2.34 –  Ensaio de recebimento para ancoragens provisórias: a) Repartição em 

deslocamentos plástico e elástico. b) Carga x deslocamento (ABNT, 

1975). 
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Figura 2.35 –  Ensaio de recebimento do Tipo A: a) Carga x deslocamento, b) 

Repartição em deslocamentos plástico e elástico NBR 5629 (ABNT, 

1996). 
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Figura 2.36 – Ensaio de recebimento do Tipo A: a) Carga x deslocamento, b) 

Repartição em deslocamentos plástico e elástico NBR 5629 (ABNT, 

1977). 

 

Além da distribuição de ensaios por tipos de tirantes, as normas recomendam a realização 

de ensaios de grupo para aqueles casos em que os tirantes estão muito próximos e a ruptura 

de um deles poderia afetar a funcionalidade dos outros. Assim, segundo a DIN 4125 (DIN, 

1972), deveriam ser realizados ensaios de grupo em ancoragens cujos corpos distassem 

menos que um metro. Já a NBR 5629 (ABNT, 1977) preconizava que esses ensaios 

deveriam ser realizados em grupo de três ancoragens cujo afastamento dos eixos dos bulbos 
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fossem menor que 1,30 metro. A NBR 5629 (ABNT, 2006), atualmente em vigor, mantém a 

distância de 1,30 metro, porém estabelece que o controle de cargas não deve apresentar 

variação de carga superior a 20% entre os grupos ensaiados.  

Caso o tirante atenda às condições de aprovação, é realizada a protensão do tirante, 

podendo variar de 80 a 100% da carga de trabalho de projeto. Caso a ancoragem não 

atinja a carga máxima do ensaio, o projetista deverá ser consultado e o mesmo orientará 

a melhor forma de resolver o problema. Entre as possíveis soluções, podem-se citar: 

reensaiar a ancoragem, reinjetar a ancoragem e fazer um novo ensaio, ou até mesmo 

executar uma nova ancoragem. 

2.8.6 Ensaio de fluência 

O ensaio de fluência foi publicado pela primeira norma brasileira em 1975 (ABNT, 

1975), definido como um ensaio realizado, nas ancoragens permanentes, para se avaliar 

o seu desempenho sob o efeito de cargas de longa duração, devendo ser realizado em, 

no mínimo, uma ancoragem, no caso de terrenos não coesivos e, no mínimo, em três 

para terrenos coesivos.  

Basicamente o ensaio consistia em se medir os deslocamentos das cabeças das 

ancoragens, sob carga constante durante intervalos de 10, 20, 40 e 80 minutos. 

Considerava-se encerrado o ensaio quando o deslocamento entre os intervalos de 40 e 

80 minutos fossem inferiores a 5% do deslocamento total do ensaio. Calculava-se, ainda 

um fator de fluência X, obtido conforme a Equação 2.4. 

 

                  
  

   
  
  

                                              (2.4) 

 

Em que: 

   = variação de deslocamento durante o intervalo de tempo de 40 (  ) e 80 (    

minutos. 

 

Assim, não eram aceitas as ancoragens cujo fator de fluência X fosse igual a 1 milímetro 

para solos não coesivos e 2 milímetros para solos coesivos. 
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Com a publicação da NBR 5629 (ABNT, 1996), a interpretação e os critérios de 

aceitação do ensaio permaneceram os mesmos. Definiram -se, porém os estágios de 

carga aplicados e o fator de fluência X foi alterado para coeficiente de fluência CF, 

segundo a Equação 2.5:  

 

    
12

12

loglog tt

dd
CF




                                          (2.5)  

 

Em que: 

CF = coeficiente de fluência da ancoragem; 

d1 = deslocamento da cabeça da ancoragem no tempo t1; 

d2 = deslocamento da cabeça da ancoragem no tempo t2. 

 

Uma vez que a relação log (tempo) x deslocamento, em cada fase de carga, é uma reta 

interpolada entre os pontos medidos (Figura 2.38) obtida, a partir da Figura 2.37, o 

coeficiente de fluência (CF) é independente dos tempos que são tomados como t1 e t2. 

Por facilidade construtiva, a NBR 5629 (ABNT, 2006) recomenda considerar o 

coeficiente de fluência igual ao deslocamento verificado, em um ciclo logarítmico de 

tempo, entre 10 min e 100 min, por exemplo (Figura 2.39). 

 

 

Figura 2.37 – Ensaio de fluência – tempo x deslocamento. 

Fonte:  (ABNT, 2006). 
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Figura 2.38 – Ensaio de fluência – log (tempo) x deslocamento. 

Fonte: (ABNT, 2006). 

 

 

Figura 2.39 – Ensaio de fluência – carga (F) x coeficiente de fluência (CF). 

Fonte:  (ABNT, 2006). 
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3 MÉTODOS PARA CÁLCULO DA CAPACIDADE DE CARGA 

Fisicamente pode-se definir a capacidade de carga como o valor limite da tensão 

tangencial mobilizada entre o trecho ancorado e o terreno à medida que o bulbo sofre 

um deslocamento.  

A capacidade de carga de um tirante é função de uma série de variáveis tais como o 

método de perfuração, limpeza do furo, período em que o furo fica aberto, diâmetro do 

furo, metodologia de injeção de nata de cimento, tipo de terreno e qualidade de mão de 

obra. 

Ainda, Carvalho (2009) destaca que a capacidade de carga das ancoragens locadas em 

maciços rochosos depende, fundamentalmente, da capacidade do equipamento 

disponível para realizar a sua protensão. Já a capacidade de carga das ancoragens em 

maciço de solo, dependerá, principalmente, da forma de transferência de carga entre o 

bulbo e a região ancorada. 

O mecanismo de transferência da carga armadura-bulbo-solo é assunto complexo, pois 

depende de inúmeras variáveis tais como: nível de tensão confinante no bulbo, tipo de 

solo nas proximidades do bulbo, intensidade e velocidade do carregamento aplicado à 

ancoragem, entre outras. Tais itens podem ser muito bem avaliados pelo monitoramento 

de ancoragens, com utilização de sensores e células de carga, o que não foi objetivo 

deste trabalho. Resultados obtidos, monitorando-se as ancoragens sobre aplicação de 

carga, para diversos tipos de solos, estão disponíveis, na literatura, com os trabalhos de 

Baguelin e Venon (1971), Barley (1997), Bustamante e Doix (1985), Hanna (1982), 

Mecsi (1997), Santos (2013), Souza (2001) e Woods e Barkhordari (1997). 

Em razão da dificuldade em se introduzir nos métodos de cálculo a influência das 

variáveis mencionadas, anteriormente, o melhor método, para se estimar a capacidade 

de carga, são os ensaios de protensão, realizados na ancoragem, em condições idênticas 

ao projetado para a obra. Observa-se, porém, que nem sempre a ruptura das ancoragens 

é alcançada, durante a realização dos ensaios, dessa forma, a capacidade de carga é 

determinada por métodos teóricos e empíricos, propostos na literatura ou por 

extrapolações matemáticas dos ensaios. Diversas metodologias foram e vêm sendo 

criadas para prever a capacidade geotécnica das ancoragens. A seguir, relata-se um 

resumo dos principais métodos empíricos e de extrapolação, publicados na literatura, a 
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fim de que se avaliem as condições, em que foram estabelecidos, para posterior análise 

do estudo desenvolvido neste trabalho. 

3.1 Métodos semiempíricos 

3.1.1 Método de Ostermayer e Scheele (1977) 

A metodologia, proposta por Ostermayer e Scheele (1977), é qualitativa e correlaciona o 

comprimento do bulbo (Lb) das ancoragens com a sua capacidade de carga máxima 

(Tmáx). Foi elaborada a partir de estudos envolvendo, aproximadamente, 300 ensaios 

básicos, realizados em solos argilosos e arenosos, na Alemanha, com furos cujo 

diâmetro variou de 10 a 20 cm e cobertura de solo igual a 4 metros. Nas Figuras 3.1 e 

3.2, estão apresentados os ábacos para os solos granulares. Pelos ábacos é possível notar 

que os ensaios não possuem resultados lineares, assim, pode-se considerar que as curvas 

geradas pelo autor são pouco representativas da realidade, não devendo, portanto, serem 

utilizadas em projetos executivos e, sim, apenas como estimativas iniciais. 

  

 

Figura 3.1 - Capacidade de carga de ancoragens executadas em areias. 

Fonte:  Adaptado de Ostermayer e Scheele (1977). 
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Figura 3.2 – Capacidade de carga de ancoragens executadas em pedregulho.  

Fonte: Adaptado de Ostermayer e Scheele (1977) 

 

Para os solos argilosos, Ostermayer e Scheele (1977) utiliza como variável além do 

comprimento do bulbo, o tipo de injeção adotado na execução, se com ou sem reinjeção. 

Assim, estabeleceu curvas relacionando essas variáveis à resistência lateral (qs) na 

interface bulbo-solo. Como resultado têm-se os ábacos da Figura 3.3. 

 

 
Figura 3.3 - Capacidade de carga das ancoragens executadas em solos argilosos.  

Fonte: Adaptado de Ostermayer e Scheele (1977). 
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A partir da interpretação dos ábacos propostos pelo autor, nota-se que a resistência ao 

cisalhamento na interface solo-bulbo, por unidade de comprimento, aumenta com o 

valor da pressão de reinjeção e diminui com o aumento do trecho ancorado. Esse fato 

pode ser justificado pelo complexo mecanismo de transferência da carga armadura-

bulbo-solo. Segundo More (2003), na prática da engenharia, adota-se, como constante, 

o valor da resistência ao cisalhamento por unidade de comprimento, independente do 

comprimento do bulbo.  

Ostermayer realizou, ainda, um estudo em 19 ancoragens executadas em argila de média 

a alta capacidade, relacionando a influência da pressão de injeção na resistência por 

atrito unitário das mesmas (Figura 3.4). 

 

 

Figura 3.4 – Influência da pressão de injeção da resistência unitária de ancoragens 

executadas em solos coesivos.  

Fonte: Adaptado de Ostermayer e Scheele (1977). 

3.1.2 Método de Bustamante e Doix (1985) 

A proposta de Bustamante e Doix foi elaborada, com base em 120 provas de carga, 

executadas em 34 diferentes locais da França pelos Laboratoires de Ponts et Chaussées. 

A metodologia de cálculo dos autores é quantitativa e propõe a capacidade de carga 
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função das seguintes variáveis: técnica de injeção, pressão de injeção e volume de calda 

de cimento injetada, sendo determinada segundo as Equações 3.1 e 3.2. 

 

                                        (3.1) 

 

                                     ( 3.2) 

 

Em que:  

  = capacidade de carga do bulbo (kN); 

   = diâmetro médio do bulbo (m); 

   = comprimento do trecho ancorado do tirante (m); 

   = aderência na ruptura (kN/m²) 

   = diâmetro perfurado do furo (m); 

  = coeficiente de majoração do diâmetro do bulbo devido à injeção. 

 

O coeficiente β proposto por Bustamante e Doix (1985), visto na Tabela 3.1, varia, de 

acordo com o tipo de solo e injeção, devendo ser utilizado apenas em situações onde o 

volume de nata de cimento injetado seja, no mínimo, 1,5 vezes o volume perfurado.  

 

Tabela 3.1 - Coeficiente de majoração do diâmetro do bulbo.  

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 
Fonte: Adaptado de Bustamante e Doix (1985). 

 

Os valores da aderência na ruptura, qs, são apresentados, em forma de ábacos para 

areias e cascalhos, na Figura 3.5, siltes e argilas, na Figura 3.6 e rocha, na Figura 3.7. O 

valor de qs é função do tipo e do NSPT do solo, da pressão limite no ensaio 
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pressiométrico P1 e do tipo de injeção, se em estado único IEU ou em estágios 

repetitivos IER. 

 

 

Figura 3.5 – Ábaco para determinação do valor de qs para solos granulares.  

Fonte: Adaptado de Bustamante e Doix (1985). 

 

 

Figura 3.6 – Ábaco para determinação de qs para solos argilosos e siltosos. 

Fonte: Adaptado de Bustamante e Doix (1985). 
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Figura 3.7 – Ábaco para determinação de qs para rochas alteradas e fragmentadas.  

Fonte: Adaptado de Bustamante e Doix (1985). 

       

Analisando as Figuras 3.6 e 3.7, percebe-se que as injeções, em estágios repetitivos 

(IER), possuem maior influência do que as injeções, em estágio único, em solos 

argilosos e siltosos quando comparados aos arenosos. Porém, verifica-se que as areias 

possuem maior grau de injetabilidade o que contradiz a interpretação dos ábacos 

propostos e, ainda, os próprios autores afirmam existir maior influência de injeção, em 

estágios repetitivos (IER), nos solos arenosos. Conhecendo-se a variedade de fatores 

executivos influentes, neste processo, pode-se justificar tal divergência pela omissão de 

alguma variável do processo na interpretação empírica dos resultados das provas de 

carga (SOUZA, 2001). 

3.1.3 Método de Costa Nunes (1987) 

A proposta apresentada por Costa Nunes (1987) é, também, analítica, o autor considera 

a capacidade de carga dependente de uma série de fatores relacionados à injeção, aos 

valores de projeto e à resistência ao cisalhamento na interface solo-bulbo, qs. 

Diferentemente das metodologias publicadas, anteriormente, o autor define o valor de qs 

com base na superfície de ruptura, proposta por Mohr-Coulomb, ou seja, de modo 

quantitativo. As equações 3.3, 3.4 e 3.5, para o cálculo da capacidade de carga e da 

resistência ao cisalhamento (qs), estão expostas a seguir.  

 

                                          (3.3) 

 

              
                           (3.4) 
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                            (3.5) 

 

Em que: 

 

  = capacidade de carga do bulbo (kN); 

   = diâmetro perfurado (m); 

  = fator de aumento do diâmetro pela pressão de injeção; 

  = comprimento do trecho ancorado do tirante (m); 

  = fator de redução do comprimento do bulbo pela pressão não uniforme sobre o 

mesmo. (Para      ,     ); 

   = τ = resistência ao cisalhamento na interface solo-bulbo (kN/m²); 

  = aderência entre a calda e o solo, pode - se usar c igual à coesão real do solo (kN/m²); 

  = peso específico do solo (kN/m³); 

  = profundidade do centro do bulbo (m); 

   = fator de redução da profundidade. (Para     ,     ); 

  = ângulo de atrito do solo; 

   = tensão vertical efetiva no ponto médio do bulbo; 

  
  = pressão residual efetiva de injeção, no ponto médio do bulbo, segundo o autor, 

pode ser estimada como 50% da pressão de injeção aplicada.  

 

Segundo Costa Nunes (1987), geralmente, assume-se           . O valor da 

tensão residual (  
 ) pode ser determinado pelo ensaio pressiométrico e é limitado pelo 

tipo, profundidade e valor da ruptura hidráulica do terreno.  

3.1.4 Método de Souza (2001) 

O método, proposto por Souza (2001), define o valor da capacidade de carga 

dependente do NSPT do solo, sendo estabelecidas formulações específicas, para cada tipo 

de solo, para determinadas faixas de     . Elaborado, com base em ancoragens 

protendidas e reinjetáveis com diâmetro do furo variando de 10,2 cm a 14 cm, pode ser 

obtido, segundo as Equações 3.6, 3.7 e 3.8. 
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Para argila silto-arenosa com NSPT entre          : 

 

                                                            (3.6) 

 

Para areia argilosa com NSPT entre          :   

 

                                   (3.7) 

 

Para silte areno-argiloso com NSPT entre               

 

                                                               (3.8) 

 

Em que: 

  = capacidade de carga do bulbo (kN); 

  = comprimento ancorado (m). 

 

A pesquisa realizada por Souza (2001) aconteceu nas seguintes situações: pressões de 

injeção entre 2 e 3 MPa, diâmetro do bulbo entre 16 cm e 30 cm, relação água/cimento 

da injeção de 0,5, em quantidade variando entre 20 e 40 litros por manchete que 

estavam espaçadas de 50 cm. 

3.1.5 Método de Joppert Junior, Mallmann e Iorio (2004) 

Joppert Junior, Mallmann e Iorio (2004) propõem uma metodologia simplificada 

aplicável a tirantes autoperfurantes tipo tubular autoinjetáveis. A capacidade de carga 

limite pode ser definida como a Equação 3.9. 

 

                                     (3.9) 

 

Em que: 

  = capacidade de carga do bulbo (kN);             

   = diâmetro perfurado (m); 

   = comprimento ancorado (m);    

  = coefiente que depende do tipo de solo (kN/m²). 
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Os valores do coeficiente k foram estimados pelos autores e encontram-se disponíveis 

na Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2 – Valores do coeficiente k (kN/m²).  

Solo k (kN/m²) 

Argila 10,0 

Argila siltosa 10,0 

Argila pouco arenosa 10,0 

Silte arenoso 10,0 

Areia pouco argilosa 4,0 a 4,2 

Areia pouco siltosa 4,0 a 5,0 

Areia muito argilosa 

Areia muito siltosa 

6,0 a 6,8 

6,0 a 6,3 

Areia 

Argila / Siltes 

3,0 

10,0 

Fonte: Adaptado de Joppert Junior, Mallmann e Iorio (2004).                        

 

Sendo o método elaborado, em condições específicas de injeção, perfuração e tipo de 

tirantes, deve-se atentar para o fato de que sua aplicação a casos distintos dos 

mencionados podem ocasionar erros significativos. 

3.1.6 Método da Norma Brasileira, NBR 5629 (ABNT, 2006) 

A proposta de cálculo, para cálculo da capacidade geotécnica de ancoragens, 

apresentada pela NBR 5629 - Execução de Tirantes Ancorados no Terreno (ABNT, 

2006), é dividida em duas formulações, uma para solo granular e a outra para solo 

argiloso (Equações 3.10 e 3.11). 

 

Solo granular                                                     (3.10) 

 

Solo argiloso                                                     (3.11) 

 

Em que: 

  = capacidade de carga limite da ancoragem (kN); 

   = tensão vertical efetiva no ponto médio do bulbo (kN); 

   perímetro médio da seção transversal do bulbo de ancoragem (m); 

   = comprimento do bulbo de ancoragem (m); 
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   = coeficiente de ancoragem; 

  = coeficiente redutor da resistência ao cisalhamento; 

   = resistência ao cisalhamento drenada do solo argiloso (kPa). 

 

Os valores do coeficiente de ancoragem Kf, determinados, experimentalmente, variam 

de acordo com o tipo de solo e seu estado de compacidade e estão exibidos na Tabela 

3.3.  

 

Tabela 3.3 - Coeficiente de ancoragem Kf (ABNT, 2006). 

Solo 
Compacidade 

Fofa Compacta Muito compacta 

Silte 0,1 0,4 1 

Areia fina 0,2 0,6 1,5 

Areia média 0,5 1,2 2 

Areia grossa e pedregulho 1 2 3 

 

Na metodologia proposta, para o cálculo da capacidade geotécnica em solos argilosos, 

admite-se, para o valor do coeficiente redutor da resistência ao cisalhamento, α, os 

valores segundo as equações 3.12 e 3.13. 

 

                                                             (3.12)   

                                  

                                                           (3.13)     

                     

Para os valores de Su pertencentes ao intervalo de 40 kPa e 100 kPa, a norma recomenda 

a realização de interpolação. Souza (2001) aponta uma série de fatores não considerados 

pela metodologia proposta pela NBR 5629 (ABNT, 2006) e que possuem significativa 

importância, como, por exemplo, a influência causada pela perfuração e injeção na 

tensão vertical efetiva, o grau de injetabilidade do solo e a ação da pressão de injeção na 

capacidade de carga geotécnica das ancoragens. Assim, a comissão de revisão da NBR 

5629 (ABNT, 2006), CE-02:152.10 (ABNT, 2015) estuda a possibilidade de excluir da 

norma tal previsão.  

 

 



67 

3.1.7 Método de Falconi (2005) 

O método, proposto por Falconi (2005), é baseado na formulação de capacidade de 

carga de estacas raiz de Decourt Quaresma. Possui formulação semelhante àquelas 

apresentadas por Bustamante e Doix (1985) e Costa Nunes (1987). A principal 

diferença está no cálculo da resistência ao cisalhamento, qs , determinada analiticamente 

e dependente apenas do NSPT do solo. A capacidade de carga e a resistência ao 

cisalhamento, propostas pelo autor, podem ser calculadas, segundo as equações 3.14 e 

3.15, respectivamente. 

 

                                          (3.14) 

 

           (
   

 
  )                       (3.15) 

 

Em que: 

TL = capacidade de carga do bulbo (kN); 

DS = diâmetro médio do bulbo (m); 

Lb = comprimento do trecho ancorado do tirante (bulbo) (m); 

qs = resistência ao cisalhamento (kN/m
2
); 

DP = diâmetro perfurado do furo (m). 

3.1.8 Método de Porto (2015) 

Por meio de um amplo programa experimental, Porto (2015) analisou ensaios 

desenvolvidos, no final da década de 1970, na construção do Metrô da cidade de São 

Paulo e, ainda, acompanhou a execução e os ensaios de recebimento, qualificação e 

básicos, em várias obras localizadas, nos estados de São Paulo e Minas Gerais, para 

diferentes metodologias executivas. O autor avaliou e relacionou a influência das 

diferentes variáveis envolvidas no processo de execução das ancoragens tais como: 

NSPT, número de injeções, pressão de injeção, diâmetro do bulbo, diâmetro do furo, 

dentre outras. A partir dos resultados encontrados, baseando-se em extrapolações 

matemáticas, utilizando-se a proposta de Van der Veen (1953), chegaram-se às 

equações 3.16, 3.17 e 3.18 para o cálculo da capacidade de carga geotécnica, diâmetro 

médio do bulbo e aderência na ruptura, qs, respectivamente: 
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                                      (3.16) 

  

                                     (3.17) 

 

       (
   

 
  )                    (3.18) 

 

Em que: 

 

    capacidade de carga do bulbo (kN); 

    diâmetro médio do bulbo (m); 

    comprimento do trecho ancorado do tirante (m); 

    aderência na ruptura (kN/m²); 

    diâmetro do furo (m); 

   coeficiente de majoração do bulbo devido à injeção; 

   coeficiente de ancoragem (kN/m²). 

 

Apenas não foram analisados pelo autor ensaios, em solo do tipo silte, sendo, portanto 

os valores das constantes, para essa categoria de solo inferido, com base na tendência 

geral de valores, apresentadas pelos outros tipos de solo. Os valores do coeficiente de 

majoração e coeficiente de ancoragem, propostos pelo autor estão apresentados na 

Tabela 3.4. 

 

Tabela 3.4 - Valores do coeficiente de majoração e coeficiente de ancoragem k (kN/m²). 

Solo predominante 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 2,1 a 2,37 2,24 
Fonte: (Porto, 2015). 

3.2 Extrapolação de Van der Veen (1953) 
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Neste trabalho, utilizaram -se os trechos de carregamento dos ensaios de recebimento, 

para a aplicação da extrapolação de Van der Veen (1953) e, consequentemente, 

determinação da capacidade de carga. Assim, analogamente, as curvas carga x recalque 

obtidas pelas provas de carga, nas estacas, pode-se dividir a curva carga x deslocamento 

do trecho, em estudo em três regiões, representadas na Figura 3.8, e descritas a seguir: 

 

a) A primeira região (I) apresenta grande proporcionalidade entre as cargas e 

deslocamentos. É caracterizada como o trecho de deformação plástica da curva. 

b) A segunda região (II) possui deformação viscoplástica. Nesse trecho, estudos 

afirmam que a velocidade de aplicação da carga altera, significativamente, os 

deslocamentos apresentados. 

c) A terceira (III) corresponde à região de ruptura e, a partir dela, define-se a carga 

máxima suportada pela ancoragem, ou seja, a capacidade de carga. 

 

Assinala-se, porém, que nem sempre a ruptura das ancoragens é alcançada durante a 

realização dos ensaios. Além disso, as metodologias teóricas propostas, para o cálculo 

da capacidade de carga, foram elaboradas, em condições específicas, no que se refere a 

propriedades geotécnicas do solo, metodologia executiva, tipo de tirante, diâmetro do 

furo, reinjeções, dentre outras e nem sempre o resultado representa a realidade da região 

trabalhada, tornando-se, então, imprecisos.  

 

 

Figura 3.8– Exemplo de um ensaio Carga x Deslocamento extrapolado por Van der 

Veen (1953).  

Fonte: Adaptado de Porto (2015). 
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Assim, deve-se compreender melhor o comportamento das ancoragens, no que se refere 

a sua capacidade de carga para as metodologias de cálculo utilizadas e novos 

mecanismos de obtenção desse parâmetro devem ser aplicados. 

As extrapolações matemáticas têm se mostrado boas alternativas, na solução desse 

problema, sendo, dentre os tipos de extrapolações existentes, as mais utilizadas e 

recomendadas por não dependeram da interpretação pessoal do engenheiro. As 

extrapolações consistem, basicamente, em soluções matemáticas que ajustam a curva 

carga versus deslocamento a uma curva conhecida, que pode ser uma hipérbole (Chin, 

1970), uma parábola ou uma curva exponencial (Van der Veen, 1953). 

Neste trabalho utilizou-se, para a extrapolação das curvas, o método de Van der Veen 

(1953). O método proposto pelo autor utiliza uma forma exponencial, ajustando os 

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

deslocamentos, teoricamente, infinitos. A associação da curva carga versus 

deslocamento, proposta pelo autor, pode ser obtida pela Equação 3.19: 

 

                                                            (3.19) 

 

Em que: 

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

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

e = base dos logaritmos naturais; 

a = coeficiente que define a forma da curva (mm
-1

); 

d = deslocamento correspondente à carga F (mm). 

 

Assim, pode-se, ainda, reescrever a expressão de Van der Veen (1953) pela Equação 

3.20. 

 

       
 

  
                          (3.20) 

 

Ou, ainda, como a Equação 3.21: 

 

            (  
 

  
)                  (3.21) 
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A equação 3.21 corresponde à equação de uma reta em que a  e FR são duas constantes 

determinadas, em um processo por tentativas, adotando-se valores para F e plotando-se 

os gráficos correspondentes de    (  
 

  
) por d. O gráfico que mais se aproximar de 

uma reta indicará o valor de FR (incógnita do problema). O coeficiente angular, desta 

reta, é o próprio a (incógnita do problema), como representado na Figura 3.9. 

 

 

Figura 3.9 – Solução gráfica de Van der Veen (1953).  

Fonte: Adaptado de Aoki et al. (2013). 

3.2.1 Critério de Aoki (1976) 

A extrapolação de Van der Veen é, frequentemente, utilizada para o cálculo da 

capacidade de carga de estacas. Aoki (1976), em um dos seus estudos, envolvendo a 

obtenção da capacidade de carga para essas estruturas, observou que a curva ajustada 

não precisa, necessariamente, passar pela origem do gráfico. Assim, o autor propôs 

modificações, na equação proposta por Van der Veen (1953), obtendo a Equação 3.22. 

 

                                           (3.22) 

 

Em que:   = intercepto no eixo dos deslocamentos, da reta obtida na escala 

semilogarítmica. 

 

O autor afirma ser o coeficiente de determinação r² responsável por medir a 

conformidade do trecho extrapolado com o trecho experimental. Assim, quando o seu 
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valor é próximo de 1, garante-se um ajuste satisfatório do modelo proposto à curva 

experimental. Ao realizar a adaptação na equação de Van der Veen (1953), o autor 

objetivou um valor de r
2
 mais próximo de 1, contribuindo, então, para um melhor ajuste 

da curva carga x deslocamento, com os pontos intermediários e finais do carregamento.  

Ainda que a extrapolação de Van der Veen (1953) seja uma alternativa bastante prática, 

deve ser utilizada com atenção. Segundo Aoki et al. (2013), caso o coeficiente de 

determinação não seja suficiente próximo de 1, o modelo proposto por Van der Veen 

(1953) não deve ser aplicado à curva, caso contrário, a extrapolação não será válida. 

Com base nessa interpretação, o autor propõe níveis de confiabilidade à extrapolação, 

relacionando o valor da capacidade de carga, obtido pela extrapolação (F) com a carga 

máxima, aplicada no ensaio (Fmáx), segundo a Tabela 3.5. 

 

Tabela 3.5 – Condições de validade da extrapolação de Van der Veen (1953) segundo 

Aoki et al. (2013) 

[(F/Fmáx) – 1] * 100 Extrapolação 

≤ 25% Confiável 

25% - 50% Aceitável 

50% - 75% Tolerável 

≥ 75% Inaceitável 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo, são apresentados a descrição da obra em estudo, o critério de exclusão 

dos ensaios adotados, o aplicativo web CsaGeo responsável para a realização dos 

cálculos e geração dos relatórios, exibidos no Anexo desta dissertação e, ainda, as 

considerações adicionais envolvendo o projeto em estudo. 

4.1 Descrição da obra 

O estudo de caso, objeto desta dissertação, refere-se a uma construção de um pátio 

destinado à disposição de automóveis, localizada na região central de Belo Horizonte. A 

obra é composta por sete trechos ancorados, denominados como trechos A, B, C, D, J, 

K, L (Figuras 4.1 a 4.6). Não foram obtidos os boletins dos ensaios de recebimento do 

trecho J (composto por 24 tirantes), portanto este trecho foi descartado do estudo. Na 

Figura 4.7, apresenta-se uma visão geral dos trechos citados e das sondagens SPT 

executadas na obra.  
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Figura 4.1 – Vista do trecho A. 
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Figura 4.2 – Vista do trecho B. 
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Figura 4.3 – Vista do trecho C. 

 



77 

 

Figura 4.4 – Vista do trecho D. 
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Figura 4.5 – Vista do trecho K. 
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Figura 4.6 – Vista do trecho L. 
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Figura 4.7 – Localização geral dos trechos e sondagens da obra em estudo. 

 

O perfil geológico-geotécnico de cada área foi determinado, selecionando-se as 

sondagens mais próximas e disponíveis de cada trecho em análise e, a partir dessas 

informações, pôde-se determinar o SPT médio no bulbo do tirante, relacionando-o com 

o tipo de solo em que se encontra, percebendo-se uma predominância de bulbos de 

ancoragem locados em solos do tipo silte arenoso e uma minoria localizada em rocha do 

tipo gnaisse. Assim, as sondagens selecionadas estão apresentadas na Tabela 4.1, os 

valores de SPT médios, no bulbo por linha de cada trecho, assim como as distâncias 

médias dos bulbos à superfície (embutimento) e os respectivos perfis estão apresentadas 

nos Anexos desta dissertação. 
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Tabela 4.1 – Sondagens selecionadas para a elaboração do perfil geológico-geotécnico 

de cada trecho analisado. 

Trecho Sondagens 

A SM-315, SM-303 e SM-304 

B SM-205 

C SM-210 

D SM-200 

K SM-313 

L SM-308 

 

Os seis trechos de cortina ancorada são compostos por um total de 475 tirantes, 

permanentes e provisórios, cuja distribuição está exibida na Tabela 4.2.  

 

Tabela 4.2 – Distribuição com relação à vida útil dos tirantes presentes no estudo caso. 

Trecho nº de tirantes 
Vida útil 

Provisórios Permanente 

A 101 101 0 

B 118 118 0 

C 101 96 5 

D 47 0 47 

K 72 0 72 

L 36 0 36 

Total 475 315 160 

 

Todos os tirantes utilizados foram do tipo cordoalhas, variando de 4 até 10  12,7 mm 

de aço, cuja tensão de ruptura é igual a 190 kg/mm² e módulo de elasticidade igual a 

2020 kg/mm². 

O diâmetro do furo variou entre 100 e 150 mm, de acordo com a vida útil do tirante. A 

carga de trabalho e o tipo de cordoalha empregada, as especificações informadas, no 

projeto da obra em estudo, estão exibidos na Tabela 4.3. 
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Tabela 4.3 – Especificações dos tirantes utilizados na obra. 

Vida útil do 

tirante 

Carga de 

trabalho 

(t) 

Tipo de tirante 
Diâmetro do furo 

(mm) 

Permanente 

25 a 35 Cordoalha CP -190 – RB 5 12,7mm 100 

40 a 50 Cordoalha CP -190 – RB 6 12,7mm 125 

55 a 60 Cordoalha CP -190 – RB 8 12,7mm 150 

70 a 80 
Cordoalha CP -190 – RB 10 

12,7mm 
150 

Provisório 

25 a 35 Cordoalha CP -190 – RB 4 12,7mm 100 

40 a 50 Cordoalha CP -190 – RB 5 12,7mm 125 

55 a 60 Cordoalha CP -190 – RB 7 12,7mm 150 

70 a 80 Cordoalha CP -190 – RB 8 12,7mm 150 

25 a 35 Cordoalha CP -190 – RB 9 12,7mm 150 

 

Os valores de comprimento livre e comprimento ancorado variam entre 4 e 13 metros e 

a inclinação do tirante varia de 10 a 25 graus, de acordo o tipo de tirante e o trecho sob 

o qual está instalado. Os valores detalhados, para cada um dos tirantes, estão 

disponíveis nos relatórios que podem ser consultados nos Anexos deste trabalho.  

4.2 Execução dos ensaios 

A obra possuía 475 tirantes instalados. Como os ensaios não foram acompanhados pela 

autora desta dissertação, uma avaliação minuciosa foi realizada a partir dos boletins de 

protensão. Dos 475 tirantes previstos para análise, 140 foram descartados, restando um 

total de 335 tirantes analisados (245 provisórios e 90 permanentes). Os motivos do 

descarte foram: boletins cujos dados de carregamento e deslocamento não foram 

preenchidos, boletins ausentes e ensaios em que não foram informados os dados da 

incorporação do tirante. Ainda, pelo restrito número de metodologias de cálculo de 

capacidade de carga aplicáveis a bulbos localizados em rochas, a fim de facilitar a 

interpretação dos resultados obtidos neste trabalho, 40 tirantes (todos permanentes), 

cujos bulbos estavam localizados em rochas, também, foram descartados, restando, 

portanto, 295 tirantes analisados neste trabalho. Na Figura 4.8 é possível analisar tais 

informações. 
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Figura 4.8 – Distribuição dos boletins descartados e aproveitados no estudo de caso. 

 

Do total de tirantes disponíveis na obra, 62% tiveram os ensaios aproveitados, a maioria 

dos ensaios descartados (22%) foi em virtude da ausência do boletim de protensão nos 

arquivos analisados e 5% dos boletins não possuíam os valores das cargas aplicadas e 

dos deslocamentos observados durante o ensaio. Como os ensaios não foram 

acompanhados no estudo desta dissertação, não foi possível concluir o motivo da 

ausência dos dados destes 27% de tirantes da obra.  

O restante total, 3%, cujos dados da incorporação não foram informados, no boletim da 

protensão, podem ter sido incorporados em uma data posterior à da realização dos 

ensaios. 

Segundo a NBR 5629 (ABNT, 2006), os ensaios de recebimento devem possuir a 

seguinte distribuição:  

 

a) tirantes definitivos: ensaios do tipo A em pelo menos 10% dos tirantes da obra e do 

tipo B nos restantes; 

b) tirantes provisórios: ensaios do tipo C em pelo menos 10% dos tirantes da obra e do 

tipo D nos restantes. 

 

Com base nessa recomendação, para o espaço amostral trabalhado neste estudo de caso 

dos 245 tirantes provisórios, no mínimo, 25 deveriam ser ensaiados, conforme o ensaio 

do Tipo C e o restante segundo o ensaio do Tipo B. Para os 90 tirantes permanentes, no 

mínimo, 9 deveriam ser submetidos ao ensaio do Tipo A e o restante segundo o ensaio 

do Tipo B. A análise dos boletins de protensão (Figura 4.9) permitiu identificar que o 

requisito mínimo para os tirantes provisórios foi atingido, já que 62 tirantes desse tipo 
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foram ensaiados seguindo os estágios recomendados no Tipo C. A maior parte dos 

tirantes foi submetida a ensaios do Tipo B, recomendados para tirantes permanentes. 

Porém, ao se analisar a distribuição dos ensaios recomendados para os tirantes 

permanentes, apenas 5 foram ensaiados, segundo o ensaio do Tipo A, número abaixo do 

recomendado pela NBR 5629 (ABNT, 2006), de 9 tirantes (10% do valor total), assim 

como nos tirantes provisórios, o restante teve as distribuições variando entre os tipos B 

e C.  

 

 

Figura 4.9 –  Relação entre os ensaios dos tirantes provisórios realizados e 

recomendados pela NBR 5629 (ABNT, 2006). 

 

 

Figura 4.10 –  Relação entre os ensaios dos tirantes permanentes realizados e 

recomendados pela NBR 5629 (ABNT, 2006). 

 

Os ensaios foram realizados, por meio de um conjunto macaco hidráulico, bomba e 

manômetro, sendo, em alguns ensaios, utilizado macaco hidráulico Rudloff MP5-7C - 
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N° 19 e, em outros, Incotep Hm-04. Considerou-se, para os cálculos deste trabalho, a 

pressão de injeção igual a 2000 kPa e um volume de nata de cimento injetado no furo 

(sacos de cimento) igual a 8, com fator a/c = 0,5. 

4.3 Obtenção dos parâmetros do solo 

Como não foram realizados ensaios de laboratório, para a obtenção dos parâmetros 

geotécnicos (peso específico, ângulo de atrito e coesão), utilizaram -se os valores, 

propostos por Joppert Junior (2007), relacionados ao SPT médio do solo (Tabela 4. 4). 

 

Tabela 4.4 – Parâmetros médios do solo. 

Tipo de 

solo 
SPT 

Módulo de 

elasticidade 

(t/m²) 

Peso 

específico 

(t/m³) 

Ângulo de 

atrito 

efetivo(º) 

Coesão 

efetiva 

(tf/m³) 

Silte 

arenoso 

5-8 8000 1,8 25 1,5 

9-18 10000  1,9 26 2 

19-41 15000 2,0 27 3,0 

≥41 20000 2,1 28 5,0 
Fonte: (Joppert Junior, 2007). 

4.4 Cálculo da capacidade de carga e extrapolações  

Para a realização do cálculo da capacidade de carga e das extrapolações necessárias para 

o desenvolvimento desta dissertação, utilizou-se a versão acadêmica do aplicativo web 

CsAGeo, desenvolvido na tese de Porto (2015). O software CsAGeo é um aplicativo 

web que pode ser executado, em qualquer plataforma móvel (tablets, celulares) ou 

computadores e pode ser acessado, em qualquer local, por meio da rede mundial de 

computadores, sendo dispensável a sua instalação no computador local. A utilização do 

aplicativo, neste trabalho, contribuiu, significativamente, para a realização dos cálculos, 

organização dos dados, com a geração instantânea de relatórios contendo as seguintes 

informações: especificações do tirante, trecho livre, trecho ancorado, diâmetro de 

perfuração, diâmetro do bulbo, tipo de solo atravessado pelo bulbo, capacidade de carga 

obtida pelos métodos semiempíricos, extrapolação dos ensaios de recebimento e ensaios 

de recebimento. As etapas de inserção de dados no aplicativo até a geração dos 

relatórios foram realizadas conforme o fluxograma da Figura 4.11. 
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Primeiramente foram analisados todos os dados disponibilizados pela empresa 

responsável pela obra: plantas do projeto, boletins de sondagem e boletins de protensão 

e, então, foram listadas as informações básicas de cada tirante. Como o aplicativo 

permite a inserção de tirantes com a mesma característica em grupos, os tirantes foram 

agrupados e, então, inseridos no software. 

 

 

Figura 4.11 – Fluxograma representativo com as etapas de geração de resultados. 

 

A partir da catalogação inicial, foi possível selecionar as metodologias de cálculo de 

capacidade de carga: ABNT (2006), Bustamante e Doix (1985), Costa Nunes (1987), 

Falconi (2005), Porto (2015) e Souza (2001), então, instantaneamente, foram calculados 

os valores para os tirantes individualmente. Por fim, de posse dos boletins de protensão, 

os dados dos ensaios de recebimento foram catalogados e, devidamente, extrapolados 

segundo a proposta de Van der Veen (1953). Como resultado final, foram gerados 

relatórios individuais dos tirantes, contendo todas as informações de projeto e de 

cálculo, realizadas pelo aplicativo, comparando o valor obtido de capacidade de carga 



87 

por meio das metodologias semiempíricas com a extrapolação de Van der Veen (1953). 

Um exemplo do relatório gerado está exibido na Figura 4.12. Todos os relatórios 

encontram-se disponíveis nos Anexos desta dissertação.  

 

Figura 4.12 – Boletim gerado pelo aplicativo CsA-Geo. 
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4.5 Extrapolação: Critério de exclusão 

Embora a extrapolação de Van der Veen seja considerada um método bastante prático 

para a determinação da capacidade de carga, algumas restrições e cautelas devem ser 

observadas. Como mencionado, anteriormente, segundo Aoki et al. (2013), caso o 

coeficiente de determinação não seja suficiente próximo de 1, o modelo proposto por 

Van der Veen não deve ser aplicado à curva, caso contrário, a extrapolação não será 

válida. Com base nessa interpretação, o autor considera “confiável” as extrapolações 

que obedecem a relação expressa pela Equação 4.1. 

 

[(
 

    
)   ]                             (4.1) 

 

Adotando o critério do autor, para os ensaios extrapolados neste trabalho, de todas as 

295 extrapolações realizadas apenas 59 estão dentro da margem considerada como 

“confiável”.  
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5 RESULTADOS OBTIDOS E ANÁLISES 

A partir das extrapolações e da capacidade de carga calculadas pelo aplicativo CsAGeo, 

foram realizadas comparações e interpretações, a fim de se determinar o valor da 

resistência ao cisalhamento, qs, e comparar os valores obtidos pelas metodologias 

semiempíricas com os ensaios de recebimento extrapolados, segundo Van der Veen 

(1953), para todos os ensaios e somente para os ensaios definidos como confiáveis 

segundo a proposta de Aoki et al. (2013).  

5.1 Cálculo da resistência ao cisalhamento (qs ) 

A resistência ao cisalhamento, qs, foi calculada, a partir do rearranjo da equação da 

capacidade de carga, proposta por Porto (2015), originando a Equação 5.1: 

 

   
 

     
                             (5.1) 

 

Em que: 

T = capacidade de carga obtida pela extrapolação de Van der Veen (kN); 

DS = diâmetro médio do bulbo (m). 

 

Os valores de resistência ao cisalhamento, qs, encontrados foram organizados, segundo 

seus valores médios de SPT (Tabela 5.1), para todos os ensaios e segundo os ensaios 

considerados confiáveis por Aoki et al. (2013).  

Com a diminuição do espaço amostral ocasionada pela adoção do critério de exclusão, 

não houve extrapolações de ensaios cujos tirantes se situassem nas faixas de SPT 10-14, 

por isso, o valor médio, presente na Tabela 5.2 para essa faixa, foi interpolado. 

  



90 

Tabela 5.1 – Valores médios de qs de acordo com faixas de SPT. 

SPT 

qs  

sem exclusão dos ensaios 

(kPa) 

qs  

critério de Aoki et al. (2013) 

(kPa) 

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 

 

A análise dos valores médios obtidos por faixa de SPT permite concluir que existe uma 

tendência de aumento do qs proposto por Porto (2015) á medida que a resistência do 

solo aumenta. As curvas contendo os valores médios de qs para cada faixa de SPT para 

as duas análises estão apresentadas nas Figuras 7.1 e 7.2. 

 

 

Figura 5.1 – Valores de qs médio versus SPT: todos os ensaios. 
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Figura 5. 2 – Valores de qs médio versus SPT: ensaios considerados confiáveis segundo 

Aoki et al. (2013). 

 

Além da tendência de aumento da resistência ao cisalhamento, à medida que a 

resistência do solo cresce, é possível observar, também, para as duas análises, que os 

solos cujo SPT estão situando entre os valores de 25-29 e 35-40 apresentaram valor de 

qs médio abaixo do comportamento crescente observado para as faixas de valores 

menores. Ainda que os valores médios tenham apresentado um resultado que aponte, 

para uma afirmação de linearidade entre o SPT e a resistência ao cisalhamento, ao se 

observarem todos os tirantes analisados (Figura 5.3 e 5.4), percebem-se resultados 

muito dispersos, que não permitem a identificação de nenhuma curva comportamental. 

 

Figura 5.3 – Valores de qs versus SPT: todos os ensaios. 
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Figura 5.4 – Valores de qs versus SPT: ensaios considerados confiáveis segundo Aoki et 

al. (2013). 

5.2 Capacidade de carga extrapolada por Van der Veen versus Capacidade de 

carga semiempírica 

Os métodos semiempíricos avaliados foram: ABNT (2006), Bustamante e Doix (1985), 

Costa Nunes (1987), Falconi (2005), Porto (2015) e Souza (2001). Assim, foram 

realizadas comparações entre cada um dos métodos e a extrapolação de Van der Veen 

(1953), para todos os ensaios e somente para os ensaios, considerados como confiáveis, 

segundo Aoki et al. (2013). 

5.2.1 Bustamante e Doix (1985) versusVan der Veen (1953) 

Para o cálculo da metodologia proposta pelos autores, considerou-se a resistência ao 

cisalhamento qs e o coeficiente de majoração do bulbo β, iguais a 220 kPa e 1,5, 

respectivamente, os valores foram obtidos por meio dos ábacos e tabelas definidos por 

Bustamante e Doix (1985). 

Analisando os gráficos (Figura 5.5 e 5.6) comparativos entre o método e Van der Veen 

(1953), percebe-se uma linearidade maior entre as curvas, à medida que o espaço 

amostral vai sendo refinado, de 295 para 59 ensaios, aplicando-se os critérios de 

exclusão proposto por Aoki et al. (2013). Ainda, é possível perceber, no primeiro caso 

(Figura 5.5), que a maioria dos tirantes apresentou valores de capacidade de carga 

obtidos pelo método do autor menores 11,81%, em média, do que aqueles obtidos pela 

extrapolação. Enquanto, ao reduzir-se o número de ensaios analisados, pela proposta de 

Aoki et al. (2013), a maioria dos tirantes apresenta capacidade de carga de Bustamante e 
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Doix (1985) superestimada, em média, 35,31% em relação a Van der Veen (1953). Por 

fim, analisando-se a Figura 5.5 e 5.6, nota-se que, embora existam dispersões entre os 

valores encontrados pelos dois métodos analisados, há uma pequena tendência de 

linearidade entre as curvas obtidas.  

 

 
Figura 5.5 –  Comparação entre os valores de capacidade de carga obtidos pelo método 

de Bustamante e Doix (1985) e Van der Veen (1953) para todos os ensaios. 

 

 
Figura 5.6 – Comparação entre os valores de capacidade de carga obtidos pelo método 

de Bustamante e Doix (1985) e Van der Veen (1953) adotando-se o 

critério Aoki et al. (2013). 
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5.2.2 Costa Nunes (1987) versus Van der Veen (1953) 

Na proposta apresentada por Costa Nunes (1987), o valor da capacidade de carga 

depende dos parâmetros do solo em cujo bulbo está locadado, da distância do seu centro 

à superfície e da pressão residual efetiva de injeção, no ponto médio do bulbo que, 

segundo o autor, pode ser estimada como 50% da pressão de injeção aplicada. Assim, 

como premissas de cálculo, adotaram -se os parâmetros do solo, segundo a proposta de 

Joppert (Tabela 4.4); considerou-se, ainda, como pressão de injeção aplicada 2000 kPa, 

logo, a pressão residual efetiva utilizada, para os cálculos, foi de 1000 kPa.  

Ao se avaliarem todos os ensaios, os valores obtidos tanto pelo método semiempírico e 

pela extrapolação, apresentaram-se distantes e o primeiro com valor médio maior em 

78,30%. Ainda, ao se analisar apenas os ensaios considerados confiáveis, segundo Aoki 

et al. (2013), esse valor aumenta para uma média de 169,38%.  

Pelas Figuras 5.7 e 5.8, é possível perceber uma tendência de linearidade entre as 

curvas, que é maior para o caso em que somente foram analisadas as extrapolações, 

propostas como confiáveis, segundo Aoki et al. (2013). 

Na análise da formulação proposta por Costa Nunes (1987), foi possível observar que os 

valores obtidos de resistência ao cisalhamento qs estiverem em torno de 600 a 700 kPa, 

valor considerado alto, quando comparados àqueles obtidos pelas metodologias, em que 

seu valor é função somente do SPT, como Falconi (2005) e Porto (2015) e até mesmo 

com os valores qualitativos recomendados por Bustamante e Doix (1985). Atenta-se 

para o fato de que a resistência ao cisalhamento, proposta por Costa Nunes (1987), é 

dependente da coesão, do peso específico, do ângulo de atrito e da pressão de injeção, 

assim, os altos valores encontrados podem ser atribuídos às premissas iniciais desses 

valores.  



95 

 

Figura 5.7 – Comparação entre os valores de capacidade de carga obtidos pelo método 

de Costa Nunes (1987) e Van der Veen (1953) avaliando-se todos os 

ensaios. 

 

 

Figura 5.8 –  Gráfico comparativo entre os valores de capacidade de carga obtidos pelo 

método de Costa Nunes (1987) e Van der Veen (1953) adotando-se o 

critério de Aoki et al. (2013). 

5.2.3 Souza (2001) versus Van der Veen (1953) 

Interpretando os resultados de capacidade de carga obtida pelo método de Souza (2001), 

a maioria dos tirantes avaliados apresentou valores mais conservativos em relação a Van 

der Veen (1953), com uma média 20,45% menor, quando são avaliados todos os 

ensaios. Porém, ao se avaliarem apenas as extrapolações consideráveis confiáveis, 

segundo Aoki et al. (2013), o cenário é invertido e os valores obtidos por Souza (2001) 
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aparecem superestimados em relação àqueles obtidos pela extrapolação em uma média 

de 19,23%. Analisando os gráficos das Figuras 5.9 e 5.10 comparativos para os dois 

modos analisados, percebe-se presença de linearidade entre as curvas.  

 

 

Figura 5.9 – Comparação entre os valores de capacidade de carga obtidos pelo método 

de Souza (2001) e Van der Veen (1953) avaliando-se todos os ensaios. 

 

 

Figura 5.10 – Gráfico comparativo entre os valores de capacidade de carga obtidos pelo 

método de Souza (2001) e Van der Veen (1953) excluindo os ensaios 

segundo a proposta de Aoki et al. (2013). 

5.2.4 Falconi (2005) versus Van der Veen (1953) 

O método de Falconi (2005), na análise de todos os ensaios, apresentou uma 

superestimação média de 6,43%, enquanto os ensaios considerados como confiáveis, 
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segundo Aoki et al. (2013), apresentaram valores de capacidade de carga maiores em 

36,84% do valor médio obtido pela extrapolação extrapolado. Assim como em todos os 

outros métodos, percebe-se uma aumento entre a linearidade das curvas ao se diminuir o 

número de ensaios analisados (Figuras 5.11 e 5.12). 

Como não foram realizados ensaios básicos para exumação do bulbo, adotou-se, como 

diâmetro médio, DS o valor do diâmetro de perfuração Dp, multiplicado por 2,25, 

conhecido como uma estimativa média de majoração do bulbo para solos do tipo silte 

arenoso.  

 

 
Figura 5.11 – Comparação entre os valores de capacidade de carga obtidos pelo método 

de Falconi (2005) e Van der Veen (1953) analisando-se todos os ensaios. 

 

 
Figura 5.12 – Comparação entre os valores de capacidade de carga obtidos pelo método 

de Falconi (2005) e Van der Veen (1953) excluindo-se os ensaios 

segundo o critério de Aoki et al. (2013). 
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5.2.5 NBR 5629 (ABNT, 2006) versus Van der Veen (1953) 

Para o cálculo da capacidade de carga proposto pela NBR 5629 (ABNT, 2006), foi 

utilizada a equação para solo granular (Equação 5.10), com o coeficiente de ancoragem 

Kf, igual a 1. Os valores obtidos pelo método proposto foram os que mais se 

aproximaram da extrapolação dos ensaios de recebimento por Van der Veen (1953), 

com valor médio maior em 2,65%, ao se analisar todos os ensaios; o mesmo acontece, 

quando são analisadas apenas as extrapolações consideradas como confiáveis, segundo 

Aoki et al. (2013), porém esse valor aumenta para 43,81%.  

Analisando-se as Figuras 5.13 e 5.14, verifica-se a presença de tirantes cuja capacidade 

de carga semiempírica foi maior e menor do que aquela obtida pela extrapolação dos 

ensaios de recebimento. Percebe-se também, um trecho da curva do método da NBR 

5629 (ABNT, 2006), cuja linearidade é interrompida, apresentando valores de 

capacidade de carga, significativamente, menores do que o calculado pela extrapolação 

de Van der Veen (1953). Uma análise dos relatórios gerados pelo aplicativo CsA- Geo 

permitiu identificar que os tirantes que apresentaram esse comportamento estão situados 

em solos com baixos valores de SPT. Como as sondagens não foram realizadas no local 

exato onde o bulbo estaria locado, tal subestimação pode ter ocorrido pelos valores de 

SPT adotados para esses tirantes. 

 

 

Figura 5.13 –  Comparação entre os valores de capacidade de carga obtidos pelo método 

de NBR 5629 (ABNT, 2006) e Van der Veen (1953) analisando-se todos 

os ensaios. 
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Figura 5.14 –  Comparação entre os valores de capacidade de carga obtidos pelo método 

de NBR 5629 (ABNT, 2006) e Van der Veen (1953) excluindo-se os 

ensaios segundo o critério de Aoki et al. (2013). 

5.2.6 Porto (2015) versus Van der Veen (1953) 

A capacidade de carga calculada pelo método de Porto (2015) apresentou valor próximo 

quando, comparada à extrapolação de Van der Veen (1953), com valor médio maior em 

8,54%. Analisando os ensaios, segundo a restrição, esse valor aumenta para 58,74%. 

Observando os gráficos das Figuras 5.15 e 5.16, contendo as curvas comparativas entre 

os dois métodos, percebe-se que a aplicação do critério de Aoki et al. (2013) faz com 

que se aumente a diferença entre os valores obtidos, para cada um dos tirantes entre os 

dois métodos, ao mesmo tempo em que contribui, significativamente, para uma 

tendência de linearidade entre as duas curvas.  

 

 
Figura 5.15 – Comparação entre os valores de capacidade de carga obtidos pelo método 

de Porto (2015) e Van der Veen (1953) analisando-se todos os ensaios. 
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Figura 5.16 –  Comparação entre os valores de capacidade de carga obtidos pelo método 

de Porto (2015) e Van der Veen (1953) excluindo-se os ensaios segundo 

o critério de Aoki et al. (2013). 

5.3 Comentários 

5.3.1 Resistência ao cisalhamento, qs 

A partir da análise gráfica dos resultados obtidos, pôde-se perceber, para todos os 

critérios analisados, uma tendência de relação linear de aumento entre o valor da 

resistência ao cisalhamento qs, proposta por Porto (2015) e a resistência do solo em 

estudo. A dispersão observada pode estar relacionada às diferentes tensões verticais de 

confinamento a que estão submetidos os bulbos analisados. Ainda, conclui-se ser a 

restrição proposta por Aoki et al. (2013) a que apresentou resultados mais 

conservativos.  

Embora os resultados apresentados de resistência ao cisalhamento por tirante apontem 

não ser possível estabelecer uma correlação simples entre o valor de qs e o valor do 

SPT, propõe, se com os valores médios obtidos, neste estudo, uma estimativa inicial 

para o valor da resistência ao cisalhamento de siltes arenosos (Tabela 5.2).  
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Tabela 5.2 - Proposta de estimativa inicial do valor de qs para silte arenoso da região de 

Belo Horizonte. 

SPT qs (kPa) 

5-9 75 

10-14 85 

15-19 95 

20-24 105 

25-29 115 

30-34 125 

35-40 135 

5.3.2 Extrapolação de Van der Veen 

A extrapolação de Van der Veen se apresenta como uma ferramenta bastante útil, na 

determinação da carga de ruptura por meio dos ensaios de recebimento. Diversos 

trabalhos envolvendo estacas e tirantes, como no estudo de Porto (2015), apontam para 

uma aproximação obtida entre os valores extrapolados e aqueles obtidos nos ensaios em 

que se alcançou a ruptura. A Tabela 5.3 apresenta os valores médios de capacidade de 

carga obtidos pelos ensaios extrapolados e pelos métodos semiempíricos.  

 

Tabela 5.3 - Valores médios de capacidade de carga para todos os métodos avaliados. 

Método 

Capacidade de carga 

média (kN): Todos os 

ensaios  

Capacidade de carga 

média (kN): Critério de 

Aoki et al. (2013)  

Van der Veen (1953) 1284,61 798,21 

Bustamante e Doix (1985) 1132,90 1081,63 

Costa Nunes (1987) 2290,37 2150,26 

Souza (2001) 1021,92 951,67 

Falconi (2005) 1202,03 1092,28 

ABNT (2006) 1318,64 1147,94 

Porto (2015) 1394,36 1267,04 

 

A análise da Tabela 5.3 permite concluir que todos os métodos avaliados se 

apresentaram mais conservativos quando foram avaliados somente os ensaios 

considerados confiáveis segundo Aoki et al. (2013). A diferença mais significativa pode 

ser observada pela própria extrapolação dos ensaios, que tiveram seus valores reduzidos 

em 60% daquele quando são analisados todos os ensaios. Ao mesmo tempo, é possível 

perceber um aumento na diferença média calculada entre os métodos semiempíricos 

(Tabela 5.4) e a extrapolação de Van der Veen (1953); tal fato pode, ainda, ser 

verificado pelo distanciamento entre as curvas presentes nos gráficos (Figuras 5.5 a 
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5.16). Como observado em todos os gráficos em que foram analisadas apenas as 

extrapolações consideradas confiáveis, segundo Aoki et al. (2013), houve uma 

tendência de linearidade maior entre as curvas do que nas análises de todos os ensaios.  

 

Tabela 5.4 - Diferença média da capacidade de carga semiempírica quando comparada a 

Van der Veen (1953). 

Método 
Diferença média: Todos os 

ensaios 

Diferença média: Critério 

de Aoki et al. (2013) 

Bustamante e Doix (1985) -11,81% 35,31% 

Costa Nunes (1987) 78,30% 169,38% 

Souza (2001) -20,45% 19,23% 

Falconi (2004) -6,43% 36,84% 

ABNT (2006) 2,65% 43,81% 

Porto (2015) 8,54% 58,74% 

 

Pode-se concluir que a linearidade apresentada entre as curvas confirma a validade das 

extrapolações de Van der Veen (1953) e, ainda, pode- afirmar ser a proposta de Aoki et 

al. (2013) conservativa para o estudo de caso em questão. 

5.3.3 Capacidade de carga extrapolada por Van der Veen (1953) versus Capacidade de 

carga pelos métodos semiempíricos 

Para a situação em que se avaliaram todos os ensaios, com exceção do método de Costa 

Nunes (1987), todos os métodos semiempíricos obtiveram valores médios próximos 

àqueles obtidos por meio das extrapolações dos ensaios de recebimento, com valores 

variando, em média, 20% para mais e para menos do obtido por Van der Veen (1953). 

A proposta apresentada pela NBR 5629 (ABNT, 2006) foi a que mais se aproximou dos 

valores obtidos pela extrapolação, exceto para três tirantes com valores de SPT baixos. 

Tal fato pode ser justificado pela ausência da realização de sondagem em local próximo 

à instalação do bulbo. 

A proposta de Costa Nunes (1987) apresentou valores elevados quando comparados à 

extrapolação dos ensaios de recebimento. A observação da formulação apresentada pelo 

autor permite concluir que os valores de resistência ao cisalhamento encontrados foram 

elevados, sendo esta dependente dos parâmetros do solo e da pressão residual efetiva de 

injeção, no ponto médio do bulbo. Deve-se atentar para a obtenção desses valores e sua 

utilização com cautela.  
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Os resultados de Bustamante e Doix (1985), Falconi (2005), Porto (2015) e Souza 

(2001), foram concordantes àqueles obtidos pela extrapolação dos ensaios de 

recebimento, sendo considerado, portanto métodos satisfatórios, para o cálculo da 

capacidade de carga de tirantes protendidos e reinjetáveis cujo bulbo esteja situado em 

solo do tipo silte arenoso. Na Tabela 5.5, estão apresentados os principais comentários 

sobre a aplicação das metodologias para o estudo de caso proposto.  

 

Tabela 5.5 –  Resumo das principais conclusões obtidas sobre a utilização de 

metodologias semiempíricas para o cálculo da capacidade de carga de 

ancoragens em silte arenoso da região de Belo Horizonte. 

Método Comentários 

Bustamante e Doix 

(1985) 

 

Embora seja um método qualitativo, apresentou-se bastante 

satisfatório ao estudo de caso em questão com resultados 

próximos àqueles obtidos pela extrapolação de Van der Veen 

(1953). 

 

Costa Nunes (1987) 

 

O método apresentou resultados superestimados aos dos 

ensaios de recebimento extrapolado. Por se tratar de um 

método dependente de vários parâmetros do solo e da pressão 

de injeção, recomenda-se cautela na sua determinação e 

utilização.  

 

NBR 5629 (ABNT, 

2006) 

 

Os resultados apresentados foram extremamente satisfatórios 

quando comparados a Van der Veen (1953), exceto para um 

pequeno grupo de tirantes com baixos valores de SPT. 

 

Falconi (2005), 

Porto (2015) e 

Souza (2001) 

 

As metodologias propostas por esses autores apresentaram 

resultados satisfatórios, quando comparadas a Van der Veen, 

com variação média em 30%. Todos os métodos são 

dependentes do SPT médio no bulbo, assim, é importante a 

determinação correta desse parâmetro. 
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6 CONCLUSÕES 

Terzaghi, considerado o “pai da Mecânica dos Solos”, dizia que: “Em mecânica dos 

solos a precisão dos resultados calculados nunca excede a de uma estimativa 

aproximada, e a função principal da teoria é que ela nos ensina o quê e como observar 

em campo”. Neste sentido, conclui-se que o objetivo inicial proposto foi alcançado 

satisfatoriamente. A partir do desenvolvimento desta dissertação foi possível concluir 

que: 

 

a) O cálculo da capacidade de carga em ancoragens protendidas e reinjetáveis a partir 

da extrapolação dos ensaios de recebimento é válido e satisfatório.  

b) As metodologias semiempíricas avaliadas neste trabalho para o cálculo da 

capacidade de carga de ancoragens protendidas e reinjetáveis apresentam resultados 

aproximados àqueles calculados por meio da extrapolação dos ensaios de 

recebimento.  

c) Existe certa tendência no aumento do valor da resistência ao cisalhamento qs com o 

aumento do SPT para o solo do tipo silte arenoso.  

d) Foi possível obter uma estimativa razoável da resistência ao cisalhamento para o 

tipo de solo em questão por faixas de SPT.  

e) Os ensaios de recebimento são, normalmente, empregados de forma diferente 

daquela recomendada pela norma. 

6.1 Dificuldades encontradas ao longo do desenvolvimento da pesquisa 

Inúmeras dificuldades foram encontradas, para o desenvolvimento desta pesquisa e, 

embora seja claro o objetivo apenas científico e acadêmico deste trabalho, cita-se, como 

motivo principal, a dificuldade por partes das empresas em ceder todos os materiais 

reais e suficientes para os estudos desta dissertação. 

Primeiramente houve demora para a obtenção dos ensaios de recebimento em 

quantidade que fosse possível a produção de um banco de dados significativo. Ainda, 

em razão de inúmeros equívocos encontrados nos boletins dos ensaios de recebimento, 

tais como: boletins em branco, boletins ausentes e incompatibilidade entre a projetista e 

a executora, foi necessária a realização de uma investigação detalhada em todos os 475 

tirantes iniciais, a fim de que fossem selecionados apenas os ensaios em boas condições 
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para a aquisição de dados que seriam analisados. A dificuldade em se obter obras com 

alta qualidade em termos de controle executivo, também, foi uma realidade, o que fez 

com que alguns parâmetros utilizados, nesta pesquisa, fossem aproximados com base no 

uso recorrente das empreiteiras. Cita-se, ainda, a ausência de obtenção dos boletins de 

sondagens SPT mais próximas possível da localização dos trechos ancorados.  

Por fim, contingências e eventualidades, também, foram apresentadas com a utilização 

do aplicativo CsaGeo, para que atendesse aos interesses necessários para a elaboração 

deste trabalho. O aplicativo, também, ficou offline, por algumas vezes, dificultando a 

atualização dos dados de entrada. 

6.2 Estudos desenvolvidos na dissertação 

Por meio do estudo desenvolvido neste trabalho, foi possível fornecer uma comparação 

entre o cálculo da capacidade de carga pelos métodos semiempíricos disponíveis na 

literatura com a extrapolação de Van der Veen (1953), para ancoragens protendidas e 

reinjetáveis com bulbos localizados em silte arenoso da região de Belo Horizonte. 

Conclui-se que as ancoragens devem ser aplicadas com cautela e sempre tendo em vista 

a determinação precisa de cada parâmetro presente na sua formulação. Foi possível, 

também, propor uma estimativa inicial para o valor da resistência ao cisalhamento, qs, 

por faixa de SPT, que, também, deve ser utilizada com cautela.  

A utilização do aplicativo CsA-Geo foi, extremamente, útil e satisfatória, a partir dele 

foi possível o cálculo da capacidade de carga, para cada tirante, assim como das 

extrapolações e de todos os relatórios presentes no volume 2 desta dissertação. Espera-

se pela autora deste trabalho que todo esse material possa ser utilizado como um banco 

de dados de referência para projetos futuros com a possibilidade de reduzir os custos do 

empreendimento e melhorar os atuais procedimentos de execução de ancoragens 

reinjetáveis e protendidas. 

6.3 Sugestão para pesquisas futuras 

No decorrer das atividades provenientes da execução desta dissertação, algumas 

dúvidas, que não eram objetivo de estudo do trabalho, foram geradas. Sugere-se que 

possam ser avaliadas, em pesquisas futuras, tais como:  

 

a) Analisar a aplicabilidade dos métodos para outros tipos de solo da mesma região.  
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b) Calcular o valor da resistência ao cisalhamento qs para os outros tipos de solo da 

mesma região.  

c) Realizar uma análise estatística avançada dos dados obtidos.  

d) Comparar outras extrapolações disponíveis na literatura.  

e) Realizar pesquisas semelhantes para outras regiões do país. 
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