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1. OBJETO E OBJETIVO 
 

O objeto deste documento são as Diretrizes Executivas de Serviços da PCR, e o objetivo é a 

fixação de critérios para a execução de estruturas de contenção atirantadas no âmbito da 

Prefeitura do Município de Recife. 

 
2. REFERÊNCIAS 
 

Deverão ser respeitadas as seguintes normas da ABNT: 

•  NBR-5629 – “Estruturas Ancoradas no Terreno – Ancoragens Injetadas no Terreno”. 

•  NBR-7482 – “Fios de Aço para Concreto Protendido”. 

•  NBR-7681 – “Calda de Cimento de Injeção”. 

•  NBR-7682 – “Calda de Cimento de Injeção – Determinação do Índice de Fluidez”. 

•  NBR-7683 – “Calda de Cimento de Injeção – Determinação dos Índices de Exsudação e   

Expansão”. 

•  NBR-7684 – “Calda de Cimento de Injeção – Determinação da Resistência à Compressão”. 

•  NBR-7685 – “Calda de Cimento de Injeção – Determinação da Vida Útil”. 

 
3. DESCRIÇÃO 
 

As estruturas de contenção atirantadas são elementos verticais ou subverticais de concreto 

armado, que funcionam como paramento e que são ancorados no substrato resistente do 

maciço, através de tirantes protendidos, que transmitem os esforços através de barras, fios ou 

cordoalhas de aço.  

 

O paramento pode ser constituído de placas isoladas para cada tirante, de placas englobando 

dois ou mais tirantes ou de cortina única, incorporando todos os tirantes ou ainda estruturas 

mistas compostas por pavimentos e estacas (metálicas ou moldadas “in loco”).  
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Na grande maioria dos casos, essas estruturas necessitam de elementos complementares, 

como filtros, drenos, tubos de PVC parcialmente perfurados e envoltos com telas ou 

geossintéticos para confecção de barbacãs e material para vedação das juntas entre painéis, 

evitando assim fuga de material. As Figuras 3.1 a 3.3 apresentam algumas estruturas e 

dispositivos onde se aplicam estas diretrizes. 

 
4. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
 

Serão utilizados para execução de estruturas de contenção atirantadas os seguintes 

componentes: 

 

•   estrutura do paramento, constituída por concreto armado convencional ou concreto 

projetado, podendo estar também incorporados elementos estruturais como estacas metálicas 

ou injetadas que funcionem como guias para execução da parede ou visem à melhoria das 

condições de fundação ou mesmo como fichas para permitir o funcionamento da parede como 

pranchada atirantada, além de vigas por enrijecimento e distribuição de cargas no maciço 

compondo um sistema de grelhas, dentre outros; todos os elementos utilizados deverão estar 

de acordo com o esquema estrutural previsto em projeto em função das condições de atuação 

solo-estrutura, bem como garantir a execução das fases de construção previstas, considerando-

se os aspectos de segurança e qualidade da obra; 

 

•   tirantes injetados; 

 

•   elementos para drenagem e vedação. 
 

Além dos equipamentos usuais para os serviços de concreto e tirantes injetados, poderão ser 

utilizados ainda equipamentos de terraplenagem, como por exemplo uma retroescavadeira que 

possibilite a abertura de frentes de serviço mais rapidamente, assim como compressores a ar 

comprimido, guincho e andaimes tubulares de fácil montagem. 
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Deve-se ressaltar que, para a implantação de toda obra urbana, é de fundamental importância o 

perfeito conhecimento de todas as redes de serviços públicos que possam ser consideradas 

como interferências, com ênfase aos aspectos executivos dos tirantes, ou seja, nas fases de 

perfuração, injeção de calda de cimento (observar o consumo) e protensões, nos vários 

estágios, com cargas parciais de ensaios, e ao maciço ou consumo nas protensões com cargas 

parciais, de ensaios e de incorporação. 

 

Outro aspecto a ser considerado diz respeito à questão legal por efeito da implantação de 

elementos tensores ao terreno, no tocante ao uso e ocupação do solo (os elementos definitivos 

podem invadir áreas particulares). 

 
 
4.1 ESTRUTURAS DE CONCRETO 
 

As estruturas de concreto deverão ser executadas conforme as dimensões de projeto, 

respeitando as etapas construtivas específicas em função do tipo de implantação. 

 

Neste particular, a seqüência executiva deverá ser criteriosamente estudada, considerando os 

fatores condicionantes do local, como topografia, edificações contíguas, redes existentes, 

dentre outros. 

 

Quando as condições de segurança assim exigirem, o paramento deverá ser executado em 

nichos, ressaltando a importância da incorporação dos elementos de drenagem de tardoz, além 

de necessários estudos para efeito de cargas parciais nos tirantes, principalmente ao caso de 

escavações seqüenciais em cotas inferiores a trechos já concretados. 

 

Para o caso de estruturas de concreto constituídas por painéis, conhecidas como cortinas 

atirantadas, estas deverão ser executadas de cima para baixo, quando em cortes, e de baixo 

para cima para a situação de aterro. As cortinas mistas, ou seja, parte em corte e parte em 

aterro, exigirão tratamento diferenciado desde a fase de projeto, no sentido de se implantar 
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inicialmente trecho de painel junto ao ponto de cotas mais baixas, considerado o terreno natural, 

e, a partir de então, serem executados os painéis inferiores em situação de cortes, e aos painéis 

superiores com reaterro junto ao tardoz. 

 

Para efeito de drenagem interna do maciço, em casos de reaterro, deverão ser executados 

conjuntamente os filtros de tardoz que poderão ser constituídos por elementos filtrantes, mantas 

geotêxteis não tecidas, além dos buzinotes (barbacãs). 

 

No caso de execução de estruturas em trechos de corte, a drenagem do maciço deverá, 

preferencialmente, ser executada antes da concretagem do painel, através da incorporação de 

elementos pré-fabricados, como por exemplo “gaiolas” preenchidas com brita e envoltas em 

manto geotêxtil; caso contrário, a drenagem de tardoz deverá ser executada após a 

concretagem, através da execução dos poços e instalados os elementos filtrantes. 

 

Caso seja necessário, deverão ser implantados drenos sub-horizontais profundos (DHP’s), em 

função de nível de lençol freático elevado ou mesmo em trechos onde não for possível a 

implantação de filtros de tardoz. 

 

As obras complementares como a execução da drenagem superficial como canaletas, descidas 

d’água, redes de sistemas de galerias, bem como a proteção dos taludes com vegetação tipo 

grama em placas, tela vegetal, grama armada, concreto projetado, dentre outros, são 

fundamentais para a garantia do perfeito funcionamento da obra implantada, bem como de sua 

vida útil. 

 
4.2 TIRANTES 
 

Os tirantes podem ser constituídos de barras, fios e cordoalhas, como por exemplo os 

apresentados no Quadro 4.1: 
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Quadro 4.1 

 
Nota: 
(1) 

– Carga de trabalho para estruturas permanentes 

 

No volume 7 – Metodologias Construtivas de Geotecnia, da PCR, apresentam-se os tirantes 

comumente utilizados nas obras geotécnicas da PCR, destacando-se os elementos 

constituintes e procedimentos e unidades básicas a serem considerados.  

 

Quaisquer outros tirantes que sejam previstos deverão estar acompanhados de documentação 

técnica que abone o seu desempenho fornecido por instituto de pesquisa. 

 

4.2.1 Cabeça de ancoragem 
 
a) Tirantes de barra 
A cabeça de ancoragem é composta basicamente por placas de apoio, cunha de grau e porcas, 

confeccionadas em aço forjado de alta resistência, com as dimensões indicadas no projeto. As 

placas de apoio, cunha de grau e porcas deverão resistir a esforços de, pelo menos, 1,5 vez o 

limite de resistência à tração das barras. 
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b) Tirantes de fios ou cordoalhas 
O conjunto definido como cabeça de ancoragem inclui as placas de apoio, cunha de grau, a 

cabeça móvel que permite a protensão do fio ou cordoalha, o sistema de ancoragem do tirante 

protendido, respiros e purgadores de injeção do trecho livre e o cone de proteção da cabeça de 

ancoragem. 

 

A proteção de concreto contendo a cabeça do tirante deverá permitir que o conjunto, após 

protensão total dos tirantes, seja perfeitamente vedado e ofereça proteção total aos cones de 

ancoragem e à extremidade do elemento tensor. 

 
4.2.2 Aço para protensão 
 

Cada tirante será constituído por elementos de aço, com diâmetro, limites de escoamento e 

tensão mínima de ruptura à tração definidos, de modo a atingir as cargas indicadas no projeto. 

 

Os aços não deverão ser tratados com óleo solúvel ou qualquer outro produto antioxidante 

quando no estoque. Sua preservação deverá ser obtida por condições corretas de estocagem. 

 

O recebimento e aceitação dos aços pela Fiscalização obedecerão ao disposto na NBR-7482 – 

“Fios de Aço para Concreto Protendido”, da ABNT. 

 

4.2.3 Tubos de Injeção 
 

Os tubos de injeção poderão ser de plástico (polietileno, poliestireno, etc.) ou em aço, com 

espessura de parede suficiente para suportar as pressões de injeção e as pressões laterais que 

possam ocorrer, cabendo à Fiscalização exigir da Empreiteira os certificados emitidos por 

laboratórios idôneos que comprovem as qualidades dos tubos quanto às cargas, às quais 

estarão submetidos. 
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4.2.4 Espaçadores ou centralizadores 
 

Os espaçadores ou centralizadores serão constituídos por dispositivos metálicos ou plásticos 

com ranhuras ou aletas que permitam a livre passagem da calda de injeção e garantam o 

cobrimento mínimo da barra, fios ou cordoalhas prescritos na NBR-5629 –“Estruturas 

Ancoradas no Terreno”, da ABNT. 

 

Todos estes elementos terão bordas arredondadas, para não danificarem os tubos de injeção e 

bainhas de proteção. Os elementos de aço não deverão conter liga ou qualquer revestimento de 

proteção que coloque em contato materiais diferentes. 

 

No trecho de transição entre a zona livre e ancorada, deverá ser instalado um elemento que, 

além da função de espaçador, também funcione como um elemento de vedação. 

 

Desta forma, procura-se garantir que a injeção do bulbo de ancoragem não interfira com a 

injeção do trecho livre. Este elemento, portanto, deverá permitir somente a passagem para o 

trecho ancorado, do tirante e do tubo de injeção principal. Os espaçadores deverão ser 

colocados em toda a extensão do tirante, com espaçamento máximo de 1,0 m. 

 
4.2.5 Bainhas 
 
a) Tirantes de barra 
A bainha individual do tirante a ser colocada no trecho livre deverá ser de polietileno ou de 

poliestireno (plástico extrusado), com características mecânicas satisfatórias e estabilidade face 

aos agentes agressivos, não apresentando em sua composição nenhum elemento agressivo ao 

aço. Seu diâmetro deverá ser ligeiramente superior ao da barra, para permitir no trecho livre sua 

movimentação sem atrito exagerado durante a operação de protensão. Uma bainha metálica 

deverá ser instalada ao longo de todo o tirante, propiciando assim, uma proteção adicional. A 

zona de transição entre o trecho livre e de ancoragem deverá ser cuidadosamente vedada, com 
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massa de “durepóxi” ou similar, para evitar contaminação com calda ou outro material estranho 

proveniente da zona ancorada para o interior da bainha. 

 

b) Tirantes de fios ou cordoalhas 
Os fios ou cordoalhas no trecho livre deverão ter bainhas individuais (“espaguetes”) fabricadas 

em polietileno, poliestireno, etc., e com diâmetro ligeiramente superior ao do fio ou cordoalha, 

para permitir a livre movimentação do fio ou cordoalha por ocasião da protensão. 

 

Esta bainha deverá apresentar características mecânicas satisfatórias, estabilidade face a 

agentes agressivos e não apresentar em sua composição nenhum elemento agressivo ao aço. 

 

Além do anteriormente citado, e dependendo da agressividade dos terrenos e águas freáticas, 

deve-se adotar os sistemas de proteção indicados na BR-5639 – “Execução de tirantes 

ancorados no terreno”, utilizando-se o sistema de proteção mais adequado para cada caso. 

 

4.2.6 Vedações 
 

Todas as vedações serão obtidas com o emprego de massas epóxicas ou equivalentes que 

deverão apresentar resistência suficiente para suportar as operações de manuseio e de 

colocação do tirante na perfuração, além de impedir qualquer penetração de calda de cimento 

de injeção de primeira fase na região do trecho livre do tirante. Esses materiais não poderão 

conter nenhum componente nocivo ao aço de protensão e seu pH não poderá ser ácido (pH 

< 7). 

 

4.2.7 Válvulas “manchete” 
 

O trecho ancorado deverá conter as válvulas “manchete”, que permitirão o controle da pressão 

de injeção através do tubo de injeção. 

 

As válvulas “manchete” deverão estar espaçadas de 0,5 m e permitir pressões de abertura de 

até 6 MPa (60kgf/cm²), de modo a garantir o adequado funcionamento do bulbo de ancoragem. 
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A Fiscalização deverá exigir da Empreiteira certificado emitido por laboratório idôneo que 

comprove a eficiência das válvulas “manchete” em operação nas faixas especificadas pelo 

Projeto. 
 

Após o trecho de transição, já no trecho livre, deverá ser posicionada uma válvula “manchete”, 

para permitir a injeção de calda de cimento entre os fios protegidos pelas bainhas individuais e 

o tubo externo de PVC. 
 

4.2.8 Calda de injeção 
 

A calda de injeção deverá ser de cimento e obedecer às condições prescritas na norma NBR-

7681 – “Calda de Cimento para Injeção”, da ABNT. 
 

a) Fator água-cimento 
O fator água-cimento da calda não deverá ser superior a 0,50, respeitando-se ainda o 

especificado no projeto. 

 
b) Fluidez 
O índice de fluidez da calda de injeção, imediatamente antes de ser injetada, não deve exceder 

18 segundos, determinados conforme a NBR-7682 da ABNT (“Calda de Cimento para Injeção – 

Determinação do Índice de Fluidez”). 
 

c) Vida útil 
Não será admitida a utilização de calda, cujo índice de fluidez ultrapasse o valor de 18 

segundos, durante o período de 30 minutos após a conclusão da mistura, determinado 

conforme a NBR-7685 da ABNT (“Calda de Cimento de Injeção – Determinação da Vida Útil”). 

 

d) Resistência à compressão 
A resistência mínima à compressão da calda de cimento deverá ser de 25 Mpa (250 kgf/cm2) 

aos 28 dias. Essa resistência deverá ser atendida por ocasião dos ensaios de recebimento. 
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5. EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS ÀS OPERAÇÕES DE INJEÇÃO E PROTENSÃO 
 
5.1 INJEÇÃO 
 

A bomba de injeção deverá ser mecânica, de pistões ou com sistema de rosca-sem-fim. 

Não será admitida injeção utilizando ar comprimido. A bomba de injeção deverá ter potência 

necessária para fornecer uma pressão “efetiva” de 6 MPa (60 kgf/ cm²). 

 

A bomba deverá permitir dosar a vazão da calda injetada. 

A calda injetada deverá envolver toda a extensão do tirante, inclusive as zonas de transição dos 

trechos ancorados e livres. O recobrimento, entre o fio do tirante e a parede do furo ou a 

camisa, deverá ser de no mínimo 2,0 cm, garantido pelo espaçador ao longo da perfuração. 

 

A bomba, mangueiras, válvulas e conexões deverão ser, durante a execução, sistematicamente 

inspecionadas e testadas para impedir a entrada de ar, água, ou outras 

substâncias que possam prejudicar a eficiência e os resultados da injeção. 

 

5.2 PROTENSÃO 
 

5.2.1 Tirantes de barra 
 

A aplicação de carga nos tirantes pode ser feita por 2 processos: 
 

•   torque: 
 

Aplicado por meio de uma “chave de boca manual” calibrada, de forma a ancorar uma porca 

numa barra rígida. Este processo é restrito a carregamentos pequenos menores ou iguais a 150 

kN (15 tf) e em barras isoladas; 
 

•   tracionamento direto: 
 

Aplicado, normalmente, através de macaco hidráulico. Na utilização de “macaco” (com 

capacidade de tração compatível com as cargas de projeto), o manômetro deverá ser aferido 

em laboratório idôneo antes do início das operações. 
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5.2.2 Tirantes de fios ou cordoalhas 
 

Deverá ser utilizado equipamento para tracionar cabos de fios ou cordoalhas de aço 

compatíveis com as normas brasileiras para fios de aço NBR-7482 – “Fios de Aço para 

Concreto Protendido” da ABNT, e com as características próprias do equipamento. 

O macaco a ser utilizado para tracionar os fios de aço deverá ter os manômetros aferidos por 

laboratório idôneo e certificados antes do início das operações. 

 

6. FASES DE EXECUÇÃO 
 

A execução dos tirantes deverá seguir a seqüência básica apresentada a seguir: 

•   perfuração; 

•   revestimento do furo, se necessário; 

•   limpeza do furo; 

•   introdução do tirante; 

•   injeção de preenchimento da bainha; 

•   injeção do tirante; 

•   injeção do trecho livre; 

•   ensaios de protensão; 

•   proteção da cabeça. 

 
6.1 PERFURAÇÃO 
 

A perfuração deverá ser executada por equipamento de roto-percussão ou rotativo. Durante a 

perfuração deverá ser executada a amostragem do material, a fim de caracterizar perfeitamente 

o terreno que propicia a ancoragem dos tirantes. 

 

A situação do terreno na região de instalação dos equipamentos de perfuração deverá ser 

estável (taludes com inclinações adequadas ou escavações em nichos), a critério da 

Fiscalização. 
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Deverão ser executados ensaios de estanqueidade e de não intercomunicação das perfurações, 

devendo estes serem estabelecidos pela Fiscalização, em função dos resultados obtidos em 

furos de ensaios previstos ou nos primeiros furos das séries executadas. 

 

6.2 REVESTIMENTO DO FURO 
 

Para procurar minimizar os efeitos de desbarrancamentos de materiais ou queda durante a 

operação de instalação da haste, prevê-se o revestimento deste trecho com tubo de PVC ou de 

aço de parede fina (“spirotubo”, girotubo ou equivalente). 

 

A Fiscalização poderá dispensar o revestimento, desde que seja garantida a estabilidade das 

paredes do furo. Ressalta-se que se os ensaios indicarem o “agarramento” do trecho livre, a 

Empreiteira deverá substituir esses tirantes, às suas expensas. 

 

6.3 LIMPEZA DO FURO 
 

A limpeza do furo far-se-á por lavagem, e a liberação ficará a cargo da Fiscalização. A lavagem 

normalmente será feita por meio de injeção de água através de um tubo semi-rígido, introduzido 

até o final da perfuração. Nesta operação não deverá ocorrer solapamento das paredes do furo, 

nem carreamento excessivo do material. 

 

Caso o tempo entre o término da perfuração e a injeção exceder a 6 horas, deverá ser realizada 

uma nova limpeza do furo. 

 

6.4 INTRODUÇÃO DO TIRANTE NA PERFURAÇÃO 
 

Antes da introdução do tirante na perfuração, deverá ser verificado o estado de limpeza da 

perfuração, a integridade de todos os componentes do tirante e o estado de oxidação do aço. 

 

O tirante deverá ser introduzido na perfuração, evitando curvaturas excessivas para posicioná-lo 

corretamente. 
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Deve-se garantir o correto posicionamento da haste no interior do furo, com os centralizadores, 

de modo a se assegurar o recobrimento mínimo especificado por calda de cimento em toda a 

sua extensão. A extremidade inferior do tirante não deverá tocar o fundo da perfuração, 

devendo manter um espaço livre de aproximadamente 0,50 m. 

 
6.5 INJEÇÃO DE PREENCHIMENTO DA BAINHA 
 

A injeção da calda de cimento para preenchimento da bainha deverá ser iniciada pelo tubo de 

injeção posicionado junto à primeira “manchete” da extremidade inferior. 

 

Se tiver sido constatado um fraturamento exagerado na zona de ancoragem através dos 

procedimentos do item 6.1, deverá ser alterada a relação água / cimento da calda e ser 

processada esta injeção em etapas, para ser evitado um consumo exagerado de calda. Estas 

definições ficarão a cargo da Fiscalização. 

 

A injeção deverá ser mantida até que sejam removidos todos os eventuais detritos que possam 

ter permanecido no fundo da perfuração ou qualquer excesso de água da eventual lavagem. O 

controle dessas condições será feito pela observação das características da calda que retorna à 

boca do furo, garantindo-se, também, o completo preenchimento do mesmo. 

 

6.6 INJEÇÃO DO TRECHO ANCORADO 
 

O intervalo de tempo entre a injeção de preenchimento da bainha e a abertura das válvulas 

“manchete”, assim como a pressão máxima admissível em cada uma delas, serão definidos 

pela Fiscalização e / ou Projeto, bem como as eventuais adaptações face às características 

geológico-geotécnicas locais. Este intervalo de tempo, no entanto, nunca deverá ser inferior a 

24 horas. Esses mesmos ensaios definirão os limites de consumo de calda, bem como das 

pressões correspondentes, e as etapas de injeção, garantindo a formação de bulbos de 

ancoragem adequados, sem consumo exagerado de calda. 
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O tirante não deverá sofrer choques ou vibração até a calda de injeção ter atingido a resistência 

prevista. 

 

6.7 PROTENSÃO DOS TIRANTES 
 

Os tirantes serão protendidos quando a calda atingir a resistência característica mínima de 250 

kgf/cm² (25 MPa). O tempo de espera para a calda atingir esta resistência será determinado 

pelos ensaios normalizados pela NBR-7684 – “Calda de Cimento de Irrigação – Determinação 

da Resistência à Compressão” da ABNT.  

 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 

7.1 - MEDIÇÃO 
 

Os serviços serão medidos por tirante executado, onde se inclui todas as fases de execução 

desde a perfuração à protensão. 
 

 

7.2 PAGAMENTO 
 
Os serviços serão pagos pelos preços unitários contratuais, estando incluídos a mobilização de 

equipamento, fornecimento de materiais, mão-de-obra, encargos e demais serviços necessários 

à sua execução. 
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