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1. OBJETO E OBJETIVO 
 

O objeto deste documento são as Diretrizes Executivas de Serviços da PCR, e tem por 

objetivo fixar e padronizar os procedimentos para execução de escoramentos e estruturas 

de contenção, nas diversas obras da Prefeitura do Município de Recife em que eles forem 

necessários. 

 
2. REFERÊNCIAS 
 

O projeto a ser construído deverá obrigatoriamente obedecer, no que for pertinente, no 

mínimo, às recomendações e prescrições das Normas Brasileiras e das diretrizes de 

projeto da PCR, que se seguem: 

• NBR-5884 – ”Perfis estruturais soldados de aço”; 

• NBR-6355 – ”Perfis estruturais de aço, formados a frio”; 

• NBR-6122 – ”Projeto e Execução de Fundações”; 

• NBR-5629 – “Estruturas Ancoradas no Terreno – Ancoragem Injetada no Terreno”; 

• NBR-9285 – “Microancoragem”; 

• NBR-11682 – “Estabilidade de Taludes”; 

• NBR-6118 – “Projeto de Estruturas de Concreto”; 

• NBR-8800 – “Projeto de Estruturas Metálicas” 

• DP-C05 – Diretrizes de Projeto – “Escoramentos” da PCR; 

• DP-C01 – Diretrizes de Projeto – “Muros e Estruturas de Contenção” da PCR. 

 
3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Obras de contenção são obras multidisciplinares, tanto no que se refere ao projeto, 

quanto aos procedimentos e cuidados executivos. Assim sendo, a execução de qualquer 

obra de contenção deverá sempre estar baseada num projeto que contemple no mínimo: 

a parte geotécnica, a parte estrutural e o processo executivo, que é fundamental neste 

tipo de obra. Uma obra de contenção é sempre composta de alguns elementos distintos 

que, interagindo entre si, a compõem. 
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 Dentre esses elementos, os principais, e que serão analisados nestas Diretrizes 

Executivas de Serviços são: parede de contenção, elementos de escoramento e 

elementos complementares. 

 
4. PAREDES DE CONTENÇÃO 
 

As paredes de contenção numa obra de escoramento são os elementos que ficam em 

contato direto com o solo, servindo de anteparo. Essas paredes podem ser de vários  

tipos, sendo que sua escolha é em função de condicionantes técnicas e econômicas. 

 

Dentre os tipos mais comuns de paredes de contenção pode-se citar as constituídas por 

paredes-diafragma, perfis metálicos com pranchões de madeira, estacas-prancha 

metálicas, pranchas de madeira, etc. 

 
4.1 PAREDES-DIAFRAGMA 

 
Paredes-diafragma são paredes de concreto armado executadas no terreno através de 

uma escavação localizada, comumente chamada de “lamela” ou “painel” (ver Figura 4.1). 

As dimensões das lamelas de paredes-diafragma são bastante variáveis em função das 

dimensões dos equipamentos. Os equipamentos “padrões” disponíveis no mercado 

permitem executar paredes com espessura de 0,40 m, 0,60 m, 0,80 m, 1,00 m e 1,20 m. A 

largura dos painéis pode ter qualquer dimensão, desde que se obedeça ao mínimo de 

2,50 m. Excepcionalmente podem ser feitos painéis com larguras inferiores a 2,50 m, 

porém superiores a 1,50 m (desde que seja utilizado equipamento especial). Essa 

situação é muito especial e raramente empregada, face às dificuldades técnicas e 

executivas que acarreta. 

 

A largura dos painéis é definida em projeto, em função do equipamento e das 

características do subsolo do local e das edificações lindeiras. 
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4.1.1 Execução 
Antes de iniciar a escavação, propriamente dita, dos painéis, deverão ser executadas as 

paredes-guia que, como o próprio nome diz, servem de guia para orientar o início da 

escavação dos mesmos. 

Iniciada a escavação, à medida que o solo vai sendo retirado, o vazio resultante deve ser 

preenchido com uma “lama”, constituída de uma mistura de água com bentonita (tipo de 

argila que apresenta propriedades especiais). 

 

Concluída a escavação, promove-se uma limpeza do painel escavado através de uma 

atividade conhecida por “desarenação”. Ela consiste na circulação da lama bentonítica 

através de um ciclone, onde se separa a parte sólida da suspensão constituída pela lama 

bentonítica e grãos do solo, que preenche o painel escavado. 

 

Após a desarenação coloca-se a armadura dentro do painel escavado e procede-se à sua 

concretagem através do sistema de concretagem submersa. 

 
4.1.2 Materiais 
 
a) Concreto 
Os materiais componentes do concreto que constituirá a parede-diafragma deverão 

obedecer ao disposto nas Diretrizes Executivas de Serviços ES-E06 – Concretos da PCR, 

para a resistência “fck ” indicada em projeto, após 28 dias de cura. 

 

Em particular, no caso de paredes-diafragma, há dois aspectos muito importantes e que 

devem ser obedecidos pelo concreto a ser utilizado. Em função das características 

próprias do processo executivo, o concreto a ser empregado deverá apresentar um 

consumo de cimento mínimo de 400 kg/m 3 e um “slump” de 20 ± 2 cm, 

independentemente do “fck ” fixado em projeto. 
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Para outras características do concreto utilizado em paredes-diafragma, deverá ser 

consultada a Norma Brasileira NBR-6122 – “Projeto e Execução de Fundações” da ABNT. 

 
b) Fôrmas 
No caso de paredes-diafragma são empregadas fôrmas apenas para construção das 

paredes-guia. Para os painéis, a fôrma é o próprio terreno escavado. 

 

No caso das paredes-guia, como sua finalidade é apenas servir de guia, sem qualquer 

outra conotação estrutural, a fôrma pode ser feita com qualquer madeira, desde que seja 

garantido que, após a concretagem das paredes-guia e a retirada das fôrmas, as faces 

internas estejam lisas, alinhadas e aprumadas. 

 
c) Armaduras 
As armaduras serão compostas de vergalhões de aço, de tipo, bitola e quantidade 

especificados no projeto. 

 

4.1.3 Equipamentos 
 
Os equipamentos utilizados na execução de paredes-diafragma são basicamente os 

seguintes: 

• guindaste; 

• “clam-shell”; 

• tanques de armazenamento de lama bentonítica; 

• ciclone para desarenação; 

• bomba submersa para retirada de lama; 

• tubo tremonha para a concretagem submersa; 

• laboratório específico para controle da lama; 

• tubo-junta. 

Outros equipamentos poderão ser utilizados, ou necessários, em cada caso específico. 
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4.1.4 Controle tecnológico 
 
O controle tecnológico de paredes-diafragma pode ser dividido em duas etapas. A 

primeira relativa à execução e a Segunda, ao produto final. 

O controle da parte executiva compreende: 

• controle da lama bentonítica; 

• controle da geometria; e 

• controle executivo. 

 

No controle da lama bentonítica deve ser verificado pelo menos a densidade, o “ph”, a 

viscosidade e o teor de areia. Para limites dos valores normalmente aceitos e outras 

condições específicas, ver a Norma Brasileira NBR-6122 – “Projeto e Execução de 

Fundações”. 

 

O controle da geometria consiste em verificar, antes do início da execução, as dimensões 

básicas e a locação do painel que será executado. 

 

 Finalmente, o controle executivo deverá observar durante a execução se a escavação 

está “no prumo”, se está ocorrendo desmoronamento do terreno escavado, se há perda 

de lama bentonítica, se a profundidade especificada em projeto foi atingida, se o material 

previsto em projeto para embutimento da ponta é o que está sendo observado na 

escavação, se o tubo de concretagem está embutido no concreto que está sendo lançado, 

etc. 

 

O controle do produto final é feito normalmente com a coleta de corpos-de-prova de 

concreto para a realização de ensaios de compressão simples a várias idades, idênticos 

ao normalmente empregados em todas as estruturas de concreto armado. 
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4.2 PERFIS METÁLICOS COM PRANCHÕES DE MADEIRA 
 

As paredes de contenção constituídas de perfis metálicos e pranchões de madeira são as 

mais comuns de serem utilizadas em obras de contenção. A Figura 2 mostra um esquema 

dessas paredes. 

 

Elas consistem basicamente em perfis metálicos (padrão I, CS, etc.) cravados no terreno 

ou colocados em pré-furos, espaçados a uma distância compatível com as características 

dos perfis que estão sendo utilizados e com o terreno que será contido. O vão entre perfis 

metálicos é contido através da colocação de pranchas de madeira. 

 

Os espaçamentos usuais entre perfis variam de 1,0 m a 2,0 m e são função das 

características do subsolo do local, das edificações lindeiras, etc. 

 

Nos casos em que a parede de contenção é provisória, os perfis metálicos normalmente 

são recuperados, exceto no caso em que foram colocados em pré-furos concretados, 

tornando-se impossível a sua retirada. 

 

4.2.1 Execução 
 
A execução deste tipo de parede de contenção consiste na cravação dos perfis metálicos 

no terreno, previamente à escavação do solo. Em casos especiais, quando se deseja 

minimizar problemas com as edificações lindeiras devido à vibração durante a cravação, 

ou quando o subsolo apresenta-se com camadas muito compactas ou com elementos que 

impeçam a cravação dos perfis (por exemplo, matacões), eles podem ser instalados em 

pré-furos. 

 

Concluída a instalação dos perfis no terreno, inicia-se a escavação do solo, com a 

instalação dos pranchões de madeira entre os perfis. Normalmente, os pranchões são 

encunhados contra os perfis para minimizar deslocamentos no maciço. 
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Nos casos em que as escavações se processem abaixo do nível d’água (mesmo que haja 

sistema de controle do lençol freático), é comum a colocação de mantas de poliéster, não 

tecido (tipo Bidim ou similar), para funcionarem como filtro, atrás dos pranchões e em 

contato com o solo, evitando-se carreamento de material. 

 

4.2.2 Materiais 
 
a) Perfis metálicos 
Os perfis metálicos deverão obedecer às características básicas especificadas em projeto, 

sendo usualmente constituídos de aço tipo ASTM A-36. Exceto nos casos claramente 

especificados, podem ser utilizados, indiferentemente, perfis soldados ou laminados. 

 

Solda de pedaços de perfis metálicos deverá ser feita com eletrodo com resistência 

compatível com as dos perfis que estão sendo soldados. 

 

b) Pranchões de madeira 
Para os pranchões poderá ser empregada qualquer madeira, desde que sua resistência 

seja compatível com as tensões admitidas em projeto. Normalmente, a madeira mais 

utilizada para pranchões é a peroba. 

 

4.2.3 Equipamentos 
No caso de parede com perfis metálicos cravados, os equipamentos necessários são 

basicamente um bate-estacas, um maçarico e uma máquina de solda. Nos casos 

especiais em que os perfis serão colocados em pré-furos, é necessária a utilização de 

uma perfuratriz. 

 

4.2.4 Controle tecnológico 
 
Face às próprias características do tipo de obra, o controle tecnológico é bastante simples 

e consiste basicamente no controle dos materiais e no controle executivo. 
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O controle dos materiais deve verificar se os materiais especificados são os que estão 

sendo utilizados, ou seja, classe do aço, tipo e características do eletrodo, madeira dos 

pranchões, etc. 

 

O controle executivo, por sua vez, consiste em verificar: 

• espaçamento entre perfis; 

• verticalidade ou inclinação dos perfis, antes e durante a cravação; 

• acompanhamento da cravação para certificar-se que não ocorreu seccionamento e 

desvio do perfil, entre outros. 

• preenchimento dos relatórios, conforme Boletins de Acompanhamento dos Serviços, 

contidos no Anexo A do documento DF-F01 – “Diretrizes de Fiscalização para 

Fundações”, da PCR. 

 
4.3 PAREDES DE CONTENÇÃO COM ESTACAS- PRANCHA 
 

As paredes de contenção constituídas de estacas-prancha estão apresentadas na Figura 

4.3 e constituem-se numa alternativa bastante interessante aos perfis metálicos com 

pranchões de madeira e, em alguns casos, até às paredes-diafragma. 

 

Elas consistem basicamente em perfis metálicos com formas variáveis, cravados de forma 

justaposta e interligada entre si através de um sistema tipo macho-fêmea. 

 

No caso de obras provisórias, as estacas-prancha normalmente são recuperadas, sendo 

retiradas após a conclusão da obra. Esse é um dos pontos mais interessantes da 

utilização deste tipo de solução, pois pode torná-la bastante econômica. 

 

O tipo de estaca-prancha a ser utilizado (linear ou celular) será estabelecido em função 

das características do subsolo do local, das edificações lindeiras, etc. 
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4.3.1 Execução 
 

A execução deste tipo de parede de contenção consiste na cravação dos perfis que 

constituem as estacas-prancha no terreno, previamente à escavação do solo. Em casos 

especiais, quando se deseja minimizar problemas com as edificações lindeiras 

decorrentes da cravação, e desde que o subsolo seja constituído essencialmente por 

areia, pode-se utilizar a técnica de vibração para instalar as estacas no terreno. Essa 

solução não é de uso corrente entre nós. 
 

Concluída a instalação das estacas-prancha, inicia-se a escavação do solo sem a 

necessidade de colocação de qualquer outro elemento, tal como pranchão de madeira, 

etc. No Volume 14 – Metodologias Construtivas de Geotecnia, da PCR, apresentam-se 

maiores detalhes sobre a execução deste tipo de solução. 
 

4.3.2 Materiais 
 

O material utilizado neste tipo de parede de contenção é constituído essencialmente pelas 

estacas-prancha, que são constituídas de aço, usualmente tipo ASTM A-36. 
 

Solda de pedaços de estacas-prancha é bastante complexa e pode comprometer a 

capacidade resistente do elemento. Assim sendo, deve-se evitar a utilização de estacas 

resultantes de emendas de pedaços de estacas-prancha. 
 

4.3.3 Equipamentos 
 

No caso de parede composta de estacas-prancha, o equipamento necessário à sua 

execução é um bate-estacas, ou excepcionalmente um vibrador. 
 

4.3.4 Controle tecnológico 
 

Face às próprias características do tipo de obra, o controle tecnológico é bastante simples  

consiste basicamente em controle dos materiais e controle executivo. 
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O controle dos materiais consiste na verificação se o material especificado é o que está 

sendo utilizado, ou seja, classe do aço, tipo, características geométricas da estaca, etc. O 

controle executivo, por sua vez, pretende verificar: 

 

• verticalidade das estacas, antes e durante a cravação; 

• acompanhamento da cravação para certificar que não ocorreu seccionamento e desvio, 

da estaca, entre outros; 

• preenchimento dos relatórios, conforme Boletins de Acompanhamento dos Serviços, 

contidos no Anexo A do documento DF-F01 – “Diretrizes de Fiscalização para 

Fundações”, da PCR. 

 
4.4 PAREDE DE CONTENÇÃO COM PRANCHAS DE MADEIRA 
 

As paredes de contenção constituídas exclusivamente de pranchas de madeira são as 

mais simples e só podem ser utilizadas em obras de contenção provisórias e com 

escavações de pequena altura, como por exemplo as necessárias à implantação de 

utilidades. A Figura 4.4 mostra algumas soluções possíveis para esse tipo de parede de 

contenção. 

Elas são compostas basicamente em pranchas de madeira de dimensões e espessuras 

variadas cravadas no terreno. 

 

Os espaçamentos entre as pranchas variam de acordo com o tipo de terreno, das 

edificações lindeiras etc. Estas pranchas podem ser dispostas de forma contínua (sem 

espaço entre elas), com espaços variando até 50 cm e em alguns casos até mesmo com 

encaixe tipo macho-fêmea. 

 
4.4.1 Execução 
 

A execução deste tipo de parede de contenção consiste na cravação das pranchas de 

madeira, em geral manualmente, através do emprego de marretas.  
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Concluída a instalação das pranchas, inicia-se a escavação do solo, sem a colocação de 

qualquer outro elemento entre elas.  

 

Normalmente, este tipo de parede de contenção é utilizado acima do nível d’água, ou 

então, com sistema de rebaixamento e controle do nível d’água que, obrigatoriamente, 

deverá permanecer abaixo da cota final de escavação durante toda a fase construtiva. 

 

4.4.2 Materiais 
 
Para as pranchas de madeira poderá ser empregada qualquer espécie de madeira, desde 

que sua resistência seja compatível com as tensões admitidas em projeto. Normalmente, 

a madeira mais utilizada é a peroba. 

 

4.4.3 Equipamentos 
 
No caso de parede com pranchas de madeira, normalmente o único equipamento utilizado 

para cravação são marretas ou, em casos muito especiais, pequenos bate-estacas. 

 
4.4.4 Controle tecnológico 
 
Face às próprias características do tipo de obra, o controle tecnológico é bastante simples  

consiste, basicamente, no controle dos materiais. 

 

O controle dos materiais deverá ser feito para garantir que os materiais que estão sendo 

utilizados (madeira dos pranchões, dimensões, etc.) são os mesmos que os especificados 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

13 



 
 

   
 

                                                                                                                                                            
                                                          

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
 
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

EMITENTE 
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA  

  
REFERÊNCIA 
 

VOL.3/ES-C03 
ASSUNTO:  
DIRETRIZES EXECUTIVAS DE SERVIÇOS DE GEOTECNIA 
Diretrizes Executivas de Serviços para  Escoramentos 

DATA 
 
          2004 

 

PREFEITURA DO RECIFE 

 
5. ELEMENTOS DO ESCORAMENTO 
 

Para garantir a estabilidade da parede de contenção, é necessária a utilização de 

lementos de escoramento, que servirão para equilibrar os empuxos de terra. 

 

Vários são os elementos que podem ser usados. Dentre os mais comuns pode-se citar: 

estroncas e longarinas, tirantes, grampos ou chumbadores, etc. 

 

5.1 ESTRONCAS E LONGARINAS 
 

São elementos de escoramento normalmente utilizados em obras provisórias e podem ser 

constituídos de aço ou madeira. A Figura 5.1 mostra um esquema desses elementos. 

 

As longarinas são elementos lineares, posicionadas ao longo das paredes de contenção e 

têm por função transferir os esforços das paredes de contenção para as estroncas. Essas, 

por sua vez, são também elementos lineares que servem de apoio para as longarinas e 

promovem o equilíbrio entre as paredes de contenção opostas. 

 
5.1.1 Instalação 
 
a) Longarina 
As longarinas são posicionadas sobre apoios especialmente colocados nas paredes de 

contenção, para sustentá-las. Elas devem ficar posicionadas em contato perfeito com as 

paredes de contenção, para evitar concentração de tensões. Entretanto, o próprio método 

construtivo das paredes de contenção nem sempre possibilita um perfeito contato entre a 

parede e as longarinas. Nestes casos, é comum a utilização de “groute” para preencher o 

vazio entre as longarinas e as paredes. 
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b) Estroncas 
As estroncas são instaladas contra as longarinas e, preferencialmente, perpendiculares a 

elas. Pela própria natureza das obras de contenção, é necessário deixar uma folga para 

permitir a colocação das estroncas entre as longarinas. O contato entre estroncas e 

longarinas é, então, conseguido através do encunhamento da estronca contra a longarina, 

com auxílio de cunhas (metálicas ou de madeira) ou emprego de “groute”. Em qualquer 

dos casos, a folga a ser preenchida para garantir a ligação entre os elementos não deve 

ser superior a 5 cm. 

 

5.1.2 Materiais 
 

As estroncas e longarinas podem ser constituídas de aço ou madeira, desde que sua 

resistência seja compatível com os esforços solicitantes. 

 

No caso de utilização de perfis metálicos, eles deverão obedecer às características 

básicas especificadas em projeto, sendo usualmente constituídos de aço tipo ASTM A-36. 

Exceto nos casos claramente especificados podem ser utilizados, indiferentemente, perfis 

soldados ou laminados. 

 

No caso de se utilizarem elementos de madeira, poderá ser empregada qualquer madeira, 

desde que sua resistência seja compatível com as tensões admitidas em projeto. 

Normalmente, a madeira mais utilizada nestes casos é a peroba. 

 

5.1.3 Controle tecnológico 
 
O controle tecnológico de estroncas e longarinas consiste basicamente em certificar-se  

que as peças que estão sendo utilizadas são as especificadas em projeto (tanto no que se 

refere à geometria quanto ao material), e que as ligações entre os diversos elementos 

está adequadamente executada. 
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5.2 TIRANTES 
 

Tirantes são elementos de contenção executados dentro do maciço a ser contido e podem 

ser provisórios ou permanentes. A única diferença executiva entre os tirantes provisórios e 

permanentes reside no tipo de tratamento que deve ser dado aos cabos de aço em cada 

caso. 

 

Os tirantes são compostos de um trecho livre e um de ancoragem, conforme mostrado na 

Figura 5.2. A execução de um tirante compreende quatro fases: perfuração, instalação, 

injeção e protensão/ancoragem. 

 

Após a execução, os tirantes são protendidos e ancorados contra a parede de contenção. 

As Diretrizes Executivas de Serviços ES-E03 – “Estruturas Atirantadas”, da PCR, 

apresentam de forma detalhada a execução destes elementos, destacando-se a seguir, 

as principais etapas construtivas para implantação dos mesmos. 

 

5.2.1 Perfuração 
 
A perfuração para execução de um tirante é feita, normalmente, com uma perfuratriz e  

com auxílio de lavagem. 

 

À medida que vai sendo executada a perfuração, é instalado, se necessário, um tubo de 

revestimento para garantir que o furo permaneça aberto. Em geral, a perfuração é feita 

com um tubo de 4” (~10 cm) de diâmetro. 

 

No caso de utilização de lavagem, a água é injetada por dentro do tubo de revestimento, 

retornando pelo lado de fora. 
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No caso de ser necessária a escavação de solos muito resistentes, ou até mesmo rocha, 

podem ser utilizadas brocas especiais na ponta de perfuração, tais como tri-cone, brocas 

de diamante, etc. 

 

5.2.2 Instalação 
 
Concluída a perfuração do tirante, procede-se à limpeza do furo e à instalação do tirante 

propriamente dito. 

 

Ele é instalado dentro do revestimento de aço que foi colocado para garantir que o furo 

executado no solo permaneça aberto. Concluída a colocação do tirante, procede-se, 

então, a uma injeção, chamada de “injeção de bainha”, com calda de cimento, que tem 

por finalidade preencher o furo existente, possibilitando a retirada do tubo de 

revestimento. 

 

 
5.2.3 Injeção 
 
Decorrido um tempo mínimo (alguns dias) para garantir o endurecimento da calda da 

injeção de bainha, procede-se à formação do bulbo de ancoragem com a injeção através 

das válvulas “manchetes”. 

 

Essa injeção inicia-se da parte final do bulbo do tirante caminhando para o trecho livre, de 

modo que à medida que se procede à injeção do bulbo, proceda-se simultaneamente a 

uma limpeza no tubo de injeção, para possibilitar novas operações de reinjeção do bulbo, 

se necessário. 
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5.2.4 Protensão / ancoragem 
 
Decorrido o tempo necessário para que ocorra o endurecimento da calda que formou o 

bulbo do tirante, procede-se às atividades de protensão, ensaios e ancoragem dos 

tirantes. 

 

Os tirantes são, então, protendidos com auxílio de macacos hidráulicos apoiados 

diretamente na parede de contenção, aí então deverão ser realizados os ensaios 

especificados em projeto ou aqueles definidos na Norma Brasileira NBR-5629 – 

“Estruturas Ancoradas no Terreno – Ancoragens Injetadas no Terreno”. 

 

Após a realização dos ensaios e constatação da adequabilidade do tirante executado, 

deverá proceder-se à ancoragem do tirante na parede de contenção, através do sistema 

de ancoragem próprio de cada tipo de tirante. 

 

5.2.5 Materiais 
 
O tirante é composto de barras, cabos ou cordoalhas de aço, tubos de PVC e 

espaçadores. 

 

As barras, cabos ou cordoalha de aço variam de acordo com a capacidade de carga 

exigida do tirante, sendo normal a utilização do mesmo aço empregado para execução de 

concreto protendido. 

 

No volume 14 – Metodologias Construtivas de Geotecnia, da PCR, apresentam-se os 

detalhes típicos de alguns tipos de tirantes. 
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5.2.6 Controle tecnológico 
 
O controle tecnológico dos tirantes consiste no controle dos materiais (aço e calda de 

cimento) e nos próprios testes de qualificação e recebimento normalmente executados 

antes da ancoragem. 

 

5.3 GRAMPOS OU CHUMBADORES 
 

Grampos ou chumbadores são elementos de contenção executados com conceito similar 

ao dos tirantes, isto é, são dispositivos inseridos no interior do maciço a ser contido. 

Podem ser também provisórios ou permanentes, decorrendo daí distintos tratamentos no 

aço dos grampos. 

 

Os grampos ou chumbadores, ao contrário dos tirantes, não possuem trecho de 

ancoragem. A Figura 5.3 mostra, esquematicamente, um grampo ou chumbador. Além 

disso, a execução dos grampos / chumbadores não contempla a protensão dos mesmos, 

como descrito no item 5.2.4 para os tirantes. 

 

A execução de um grampo ou chumbador compreende três fases: perfuração, injeção e 

instalação. 

 

5.3.1 Perfuração 
 

A perfuração para execução de um grampo ou chumbador é essencialmente igual à do 

tirante, e feita normalmente com auxílio de uma perfuratriz e com auxílio de lavagem. Vale 

para esse caso a mesma descrição feita para o caso dos tirantes. 
 

5.3.2 Injeção 
 

Concluída a perfuração e feita a limpeza do furo, procede-se ao seu preenchimento com 

calda de cimento. Concluído o preenchimento retira-se o tubo de revestimento. 
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Nos casos em que o terreno perfurado mostre-se estável e mantenha o furo aberto, 

mesmo sem o revestimento, o preenchimento com calda é feito diretamente no furo 

executado no terreno. 

 
5.3.3 Instalação 
 
Concluída a perfuração e o preenchimento do furo com calda de cimento, procede-se à 

instalação do grampo/chumbador, que consiste simplesmente na colocação dentro do furo 

de um vergalhão de aço, com diâmetro, dimensões e características especificadas em 

projeto. 

 

A ancoragem, aqui melhor entendida como um pré-tensionamento do grampo/chumbador, 

pode ser feita de duas maneiras. Ou através de rosqueamento da barra de aço contra a 

parede de contenção ou simplesmente através da dobra da extremidade da barra com a 

criação de um “gancho”. Esta alternativa só pode ser utilizada nos casos das paredes que 

são concretadas posteriormente à execução dos grampos/chumbadores, como por 

exemplo as cortinas atirantadas. Nas demais, obrigatoriamente deve ser usado o 

rosqueamento. 

 

5.3.4 Materiais 
 
O grampo/chumbador é composto de um vergalhão de aço, normalmente CA-50, do 

mesmo tipo utilizado para concreto armado. 

 

5.3.5 Controle tecnológico 
 
O controle tecnológico dos grampos/chumbadores consiste no controle dos materiais (aço 

e calda de cimento), verificando se estão sendo empregados os elementos especificados 

no projeto. 
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6. ELEMENTOS COMPLEMENTARES 
 

A estabilidade das paredes de contenção é garantida não apenas pela própria parede e 

escoramento, mas também por outros elementos complementares, não menos 

importantes. Dentre eles, pode-se citar principalmente os “barbacãs” e os DHP’s. 

 
6.1 BARBACÃS 

 
Barbacãs são elementos de drenagem muito simples e têm por função não permitir o 

estabelecimento de nível d’água estático imediatamente atrás da parede de contenção. 

Os barbacãs não têm por objetivo provocar um rebaixamento do lençol freático e, 

portanto, não podem ser utilizados como sistema de rebaixamento. 

 

Os barbacãs consistem em tubos de PVC de 1 1/2” ou 2”, com ~50 cm de comprimento, 

envoltos em manta de “nylon” ou poliéster e colocados diretamente em contato com o 

terreno, conforme pode ser visto na Figura 6.1. É comum a disposição dos barbacãs em 

linhas intermediárias entre os vários níveis do escoramento. O espaçamento entre eles é 

bastante variável, sendo comuns espaçamentos entre 1,00 e 1,50 m. 

 

6.2 DHP’S 
 

Os DHP’s (drenos horizontais profundos) são dispositivos de drenagem inseridos no 

terreno de forma sub-horizontal, isto é, com pequena inclinação ascendente, da ordem de 

5 o com a horizontal. 

 

Os DHP’s guardam o mesmo conceito dos “barbacãs”, sendo a diferença principal entre 

eles o comprimento, que no caso dos DHP’s pode chegar a vários metros. São comuns 

DHP’s com mais de 6,0 m de comprimento, podendo atingir de 12,0 a 15,0 m, ou até 

mais. 
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Eles são constituídos de tubos de PVC de 1 1/2” ou 2”, perfurados e envoltos em tela de 

“nylon” de malha fina ou de poliéster, e colocados em pré-furos executados no terreno. 

Em função das características do terreno, pode ser necessário o uso de tubo de 

revestimento para manter-se o furo aberto. O revestimento é retirado após a colocação do 

tubo de PVC. A Figura 6.2 mostra um esquema de um DHP. 

 

Da mesma maneira que os barbacãs, sua execução é bastante simples e eles são 

colocados em geral em linhas intermediárias entre os vários níveis do escoramento. Como 

têm comprimentos maiores que os barbacãs, eles conseguem promover um rebaixamento 

do lençol freático quando adequadamente projetados e instalados. 

 

 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 

7.1 – MEDIÇÃO 
 

As paredes-diafragma, serão medidas pelo volume geométrico, em metros cúbicos de 

concreto armado efetivamente executado, obedecida a espessura de projeto. 

 

As paredes de contenção constituídas de perfis metálicos e pranchões de madeira serão 

medidos em metros quadrados, obedecidas as dimensões e tolerância especificadas no 

projeto. 

 

As paredes de contenção constituidas de estacas pranchas justapostas serão medidas 

em metros quadrados, obedecidas as dimensões e tolerâncias especificadas em projeto. 

 

O sistema de drenagem, barbacãs e drenos superficiais profundos DHP’s será medido, 

considerando o tipo especificado em projeto, normalmente em metros linear. 
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7.2 PAGAMENTO 

 
O pagamento será feito pelos preços unitários contratuais e neles, no caso das paredes 

de contenção estão incluídos a instalação de estroncas e longarinas. 

 

Os preços unitários incluem ainda, o fornecimento de equipamentos, materiais, mão-de-

obra, encargos e demais serviços necessários. 
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