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CORTINAS DE CONTENÇÃO
RESUMO

Neste breve artigo apresentamos as
principais características executivas de
estruturas de contenção em cortina de
estacas.
São abordados os tipos de estacas,
métodos executivos e aspectos de análise,
verificação e projeto, com a materialização
das mesmas em campo.

Figura 1 – Contenção de empuxos laterais em
todo o perímetro de obra. Obra da AP&L
Geotecnia e Fundações.

PALAVRAS-CHAVE:
Cortina de estacas. Estruturas de Contenção.
Método executivo.
DEFINIÇÃO

As cortinas são contenções
ancoradas, em que os elementos principais
desta estrutura, as estacas, são executadas
diretamente no interior do solo, mesmo
antes de realizar a escavação do terreno.
(MEIRELES. A.B, 2006).
Caracterizadas
por
pequena
deslocabilidade, as cortinas de contenção
são destinadas a contrapor-se a empuxos
ou tensões geradas em maciço cuja
condição de equilíbrio foi alterada por
algum tipo de escavação ou corte.
(ABMS/ABEF, 1998).

DIMENSIONAMENTO E
DESEMPENHO

O

dimensionamento de uma
cortina comporta diferentes fases de
verificações: verificação de deslizamento e
tombamento da contenção, verificação da
capacidade de carga, verificação da
estabilidade global, etc. (ABMS/ABEF,
1998).
A cortina pode assumir traçados
variados, a depender do diâmetro e
espaçamento entre as estacas definidos em
projeto.
As estacas da cortina são
justapostas, ou seja, podem ser escavadas
(secantes ou tangentes) ou cravadas lado a
lado (com encaixe longitudinal ou não),
sendo utilizadas para a formação da
cortina de contenção. Em geral, são
solidarizadas por meio de vigas de
amarração ao longo de suas cabeças
(ABMS/ABEF, 1998).
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segurança
1998).

adequada.

(ABMS/ABEF,

Figura 3 – Detalhe da cortina em balanço e
escavação do subsolo.
Geotecnia e Fundações.
Figura 2 – Tipos cortinas justapostas. Cortina
de estacas. Elaborado por AP&L Geotecnia e
Fundações.

Em cortinas esbeltas, dependendo
da profundidade de escavação atingida,
podem ser empregados barras ou tirantes,
elementos que trabalham a tração, com um
comprimento que lhe confira capacidade
para se contrapor aos empuxos gerados
por esse maciço, servindo, na extremidade
livre, de apoio à própria cortina de arrimo.
(ABMS/ABEF, 1998)
Uma cortina ou parede em balanço
resiste ao empuxo devido ao seu
engastamento no solo e, portanto, é
necessário existir uma “ficha” mínima para
se obter o equilíbrio da parede; esta é
definida como sendo o comprimento
mínimo de embutimento da parede no solo
abaixo do fundo da escavação que garante
o equilíbrio com uma margem de

Obra

da

AP&L

A respeito do dimensionamento
geotécnico dessas estruturas, pode-se
dizer que para os critérios de escolha dos
métodos de cálculo dos empuxos laterais
de solo sobre as estruturas de contenção,
existem
diversos
métodos
com
características bem distintas, desde
métodos com teorias que permitem o
calculo de empuxos ativos e passivos com
base apenas em parâmetros geotécnicos
simples, até métodos numéricos como
“método dos elementos finitos” e os
baseados no conceito de “módulo de
reação”, que permitem a interação entre o
maciço e a estrutura, verificando
dimensionamento,
deformações
e
deslocamentos
nas
estacas.
(ABMS/ABEF, 1998).
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Figura 4 – Contenção dos empuxos laterais.
Cortina de estacas. Obra AP&L Geotecnia e
Fundações.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DOS
TIPOS DE CONTENÇÃO

O desempenho de uma contenção
depende não somente do sistema de
contenção em si, mas também do terreno
das condições do lençol freático, das
condições das construções vizinhas, do
espaço disponível para a sua implantação,
enfim, de inúmeros fatores que variam
muito de uma situação para outra, o que
torna difícil apontar vantagens e limitações
de cada um dos tipos, de forma genérica,
sem levar em consideração as condições
particulares
de
cada
caso.
.
(ABMS/ABEF, 1998).





As estacas podem ser:
Pré-moldadas onde os elementos
pré-fabricados são cravados no solo
com uso de bate estacas;
Moldadas in loco onde podem ser
executadas
com
trado
ou
equipamento de hélice contínua.

Figura 5 - Cortina de estacas hélice contínua
concluída. Obra da AP&L Geotecnia e
Fundações.

PROCESSO EXECUTIVO – CORTINA
DE ESTACAS

Segundo Terzaghi, a sequência da
construção nas estruturas de contenção
periférica de solos, como é o caso das
cortinas de estacas, tem uma significativa
influência nos impulsos (terra, água,
sobrecarga, sismos e cargas diretas) e no
comportamento geral da estrutura.
(LIÑAN. C, 1995)
O processo construtivo de uma
cortina de estacas é descrito abaixo,
sumariamente:
1) Preparação do terreno;
2) Rebaixamento do nível freático
(eventual);
3) Execução das estacas (prémoldadas ou moldadas no local);
4) Início da escavação;
5) Execução da viga de coroamento;
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6) Execução das ancoragens ou
escoramentos;
7) Sequência de escavação; execução
das vigas intermediárias; colocação
das ancoragens ou escoramentos,
até atingir a cota de fundo;
8) Execução da superestrutura (caso
exista).

INFLUÊNCIA DA ÁGUA

A influência da água é marcante na
estabilidade de uma estrutura de arrimo,
basta dizer que o acúmulo de água, por
deficiência de drenagem, pode chegar a
duplicar
o
empuxo
atuante.
(ABMS/ABEF, 1998).

EXECUÇÃO DAS ESTACAS

As estacas mais utilizadas pela
empresa da especialidade para a execução
das cortinas de estacas são as moldadas
com Hélice Contínua e Trado. Estas
apresentam trado contínuo que penetram
até a profundidade desejada.

O dimensionamento da estrutura
de contenção depende dos esforços
gerados pela presença de água no subsolo.
Como em outras estruturas geotécnicas, a
análise com água deve ser feita em termos
de tensões efetivas. (ABMS/ABEF, 1998).
O efeito da água pode ser direto,
resultante do cúmulo de água junto ao
tardoz interno do arrimo e do
encharcamento do terrapleno, ou indireto,
produzindo uma redução de resistência ao
cisalhamento do maciço em decorrência
do acréscimo das pressões intersticiais.
(ABMS/ABEF, 1998).
REQUISITOS DE SEGURANÇA

Figura 6 – Execução cortina de estacas: A)
Trado B) Hélice Contínua. Obras da AP&L
Geotecnia e Fundações.

Quanto a segurança, seja do ponto
de vista estrutural, seja geotécnico, os
requisitos a atender são os usuais,
discutidos brevemente ao longo desde
artigo. Do ponto de vista estritamente
estrutural vale a pena observar as normas
abaixo:
NBR 8681 – Ações e Segurança nas
estruturas;
NBR 6118 – Projeto de estruturas de
concreto;
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NBR 8800 – Projeto e Execução de
estruturas de aço.
As verificações de segurança
usualmente necessárias em projetos de
contenções estão separadas em dois
grupos: Verificação de Estados limites
últimos (ELU) e Verificação de estados
limites de serviço (ELS). Essas
verificações englobam de maneira geral,
estabilidade global, da ficha, resistência ao
cisalhamento e à flexão, flexo-compressão,
tração,
verificação
de
recalques,
movimentos horizontais, nível d’água,
vibrações e deslocamentos.
RECOMENDAÇÕES

Sempre que uma estrutura de
arrimo deva conter um terrapleno, é
importante ter em mente que tal terrapleno
deve ser adequadamente compactado para
que a região que contenha a superfície
potencial de ruptura possua resistência ao
cisalhamento não inferior à que foi
adotada no cálculo dos empuxos;
Para estabilidade de uma estrutura
de arrimo, todo cuidado ao efeito direto
da água, deve ser dispensado a um projeto
de sistema de drenagem, que deve ser
eliminado ou bastante atenuado por um
sistema eficaz de drenagem;
Considerando a interação entre
cortina e maciço arrimado, é recomendado
que sejam medidos os deslocamentos dos
protótipos para confrontá-los com os
previstos nos cálculos. No caso de

cortinas rígidas, é suficiente a medição dos
deslocamentos máximos.
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
DISPONÍVEL EM OBRA
Projeto das armaduras das estacas.
Projeto de contenção.
Relatório de sondagens.
Desenho da locação estacas.
Tabela das profundidades por estacas.
Levantamento topográfico.
Projeto arquitetônico.
Boletim de controle de execução.
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