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RESUMO
A presente pesquisa traz em detalhes um dos meios de contenção, parede diafragma, uma das soluções mais utilizadas
hoje em contenção no Brasil. Na revisão bibliográfica será exposta esse modo de contenção detalhado, apresentando os
cálculos, suas etapas de execução, equipamentos e materiais, abordando os fatores relevantes na obra no intuído de
analisar o melhor método. Para a determinação da ficha mínima foi adotado a literatura de Magnus e Santos (2014), que
utilizaram os métodos de Blum (1931), Joppert Jr. (2007) e o software computacional CypeCAD, e concluíram que dentre
os  métodos  estudados  o  mais  conservador  é  o  método  de  Blum  (1931).  Com  os  dados  obtidos,  os  autores
dimensionaram uma parede-diafragma, submetida a cargas e sendo realizada uma análise de custos da técnica de
parede diafragma, onde se verificou que a solução em parede diafragma é bem viável economicamente.

PALAVRAS-CHAVE: Parede-diafragma; Concreto; Escavação. 

1 INTRODUÇÃO

Obras de contenção são frequentemente empregadas na Engenharia Civil  em projetos de
pontes, metrôs, saneamento, estradas, viadutos, canalização de leito de rios, contenção de aterros,
cortes e água, e ainda em subsolos de edifícios urbanos. Contenção é uma estrutura que está ligada
diretamente ao solo, sendo condicionada pelo seu deslocamento.

Há muitos anos temos registros de obras de contenções, podendo destacar os muros de
alvenaria de argila para conter aterros na região sul da Mesopotâmia, que em 3.200 e 2.800 A.C. foi
construído por sumérios (Kinder e Hilgemann, 1964).

Conforme Ranzini  e Negro (1998, p. 497),  “a realização de uma obra de fundação quase
sempre envolve estruturas de contenção. É frequente a criação de subsolos para estacionamentos
em edifícios urbanos”.

Figura 1: Tipos de estruturas de contenção
Fonte: Massad, 2005 apud. Magnus e Santos, 2013.
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Com a expansão da verticalização, e a consequente problemática do acréscimo no número de
vagas de estacionamentos, há um aumento da demanda de execução de subsolos em edifícios,
situados em áreas extremamente ocupadas por distintas construções, tornando cada vez mais difícil
sua execução.

As escavações em obras de contenção provocam a movimentação das massas de solo a seu
redor,  devido  à  variação  no  seu  estado  de  tensões,  adensamento  de  solos  saturados,  por
rebaixamento  do  lençol  freático,  entre  outras  causas.  Portanto  é  de  suma  importância  para  a
execução de uma contenção com segurança, conhecer o solo a ser contido, determinar os critérios
de  resistência  ao  cisalhamento,  bem como,  delimitar  os  esforços atuantes  e  os  deslocamentos
acometidos sobre a contenção.

Segundo Hachich (1998) as características do terreno, bem como as condições do lençol
freático e das construções que rodeiam a obra tornam mais difíceis à definição do tipo de contenção
a se utilizar para que seu desempenho seja considerado bem-sucedido.

Na  presente  pesquisa  avaliou-se  um  dos  métodos  de  contenção,  a  paredes-diafragma,
utilizada para empregar na escavação de subsolos para estacionamentos de edifícios.

Para  maiores  esclarecimentos  sobre  o  tipo  de  contenção  parede-diafragma,  “o  processo
executivo  de,  que  permite  executar  da  superfície  do  terreno  ao  longo  de  todo  perímetro  da
contenção uma parede contínua de concreto armado,  sem provocar vibrações ou desconfinar o
terreno adjacente praticamente em qualquer tipo de solo, permitindo realizar com relativa facilidade,
segurança e economia,  escavações profundas mesmo junto a edificações já  existentes”  (SAES;
STUCCHI; MILITTISKY, 1998, p. 526).

Tendo em vista que as edificações vizinhas quase sempre são antigas se encontravam em
mau estado de conservação e preservação ou apoiadas em fundações diretas. Por este motivo, a
parede  diafragma  têm  sido  muito  utilizada  dentre  diversas  soluções  de  contenção,  visando  à
preservação da vizinhança das obras. (MONTEIRO, 2009, p. 15).

Os  objetivos  da  presente  pesquisa  foram  apresentar  o  método  de  contenção  parede-
diafragma, com as características geológicas e métodos de cálculo, além de citar uma demonstração
de custo de execução de uma contenção parede diafragma.

2 MATERIAL E MÉTODOS

A  metodologia  de  trabalho  constitui-se,  a  princípio,  de  pesquisas  bibliográficas  sobre  o
método de contenção do tipo parede diafragma, de modo a obter o mínimo de conhecimento técnico
necessário para analisar o dimensionamento geotécnico e estrutural da mesma. Assim, garantindo a
estabilidade das escavações do subsolo, onde estão localizados os pavimentos de garagem.

Segundo Magnus e Santos (2014), o primeiro passo para chegar a um método de contenção
é realizar as investigações geotécnicas e geológicas da região, levantando a planimetria e altimetria
da localidade.

“Através  de  correlação  com  o  NSPT  definiu-se  os  parâmetros  físicos,  de  resistência  ao
cisalhamento e de deformação dos solos.” (MAGNUS e SANTOS, 2014, p. 5). Os autores, de posse
do NSPT, afirmam que com base nos dados obtidos será possível partir para a estabilização do das
paredes  de  contenção,  através  de  bibliografias  de  outros  autores  e  o  de  auxilio  de  software
computacional,  neste  caso  o  CypeCAD.  E  na  sequência  será  possível  determinar  os  esforços
atuantes sobre as contenções através do software Ftool®, de acordo com a NBR 6118 (2014) foi
possível dimensionar estruturalmente as paredes.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por volta de 1938, a parede diafragma foi construída em Milão, por C. Veder e Marconi, que é
moldada em painéis  sucessivos no solo.  A  grande vantagem da parede diafragma consiste  na
rapidez executiva e na flexibilidade da programação dos serviços, 

A técnica possibilita escavação em valas,  mantendo a estabilidade das paredes,  seja em
lençol freático, ou seja o terreno coesivo ora não. Isso é factível devido às propriedades da lama
bentonina, que na escavação faz manter suspensos os detritos impedindo a sua deposição no fundo
da vala; a tixotropia, é a propriedade que faz a lama bentonita se comportar como fluido pouco
viscoso quando sujeita a uma agitação forte, o que facilita o seu bombeamento, e quando deixada
em repouso adquire certa rigidez, formando do “cake”,  película impermeável de argila, que atua
como  cortina  impermeável  sobre  as  paredes  da  escavação,  e  evitar  perdas  significativas  e
contaminação de material.

Diante da análise do solo em que será executado a parede-diafragma é possível apresentar
as condições do terreno, tais como a geologia tipificada por siltitos, arenitos sigmoidais e quartzos,
subsequentes do intemperismo de rochas sedimentares, destacando compostos predominantes no
solo, na qualidade de argila, argilas siltosas e siltes argilosos.

Abaixo apresenta-se um exemplo de um NSPT, com as camadas de solo em suas respectivas
profundidades.

Figura 2: NSPT de uma sondagem
Fonte: Magnus e Santos, 2013
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Para escolha da sondagem, foi levado em consideração o furo que apontou camada de solo
com maior espessura e NSPT de valor inferior.

Foi  possível  determinar  a ficha mínima e os esforços aplicados sobre a contenção pelos
métodos de cálculo de Blum (1931), Joppert Jr (2007) e o software computacional CypeCAD.

Segundo Medeiros (2005), o método de Blum (1931), consiste em aplicar as equações de
equilíbrio de acordo com o carregamento indicado na Figura 3, para o calculo da ficha mínima, que
possui  em toda extensão da parede,  o diagrama de tensões,  correspondente ao empuxo ativo,
admitindo deslocamento  suficiente  para  mobilizá-lo;  considerando um ponto  de rotação,  situado
abaixo do fundo de escavação, além do empuxo passivo que por dispor da menor ficha possível,
deverá ser completamente mobilizado.

Figura 3: Método de Blum para paredes em balanço com ficha mínima.
Fonte: Magnus e Santos, 2013
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O momento de todas as forças atuantes é nulo em relação ao ponto R, como ilustra a formula
na Figura 4.

Figura 4: Momento onde de todas as forças atuantes é nulo
Fonte: Magnus e Santos, 2013

Para o equilíbrio das forças horizontais, admite-se a existência de um contra-empuxo Ec que
equilibre o sistema, conforme mostrado na Figura 5.

Figura 5: Contra-Empuxo no Método de Blum.
Fonte: Magnus e Santos, 2013

No método de Blum, considera-se que o “contra-empuxo” atue no centro de rotação R, não
influindo no equilíbrio dos momentos.

Admite-se ainda um comprimento adicional de ficha igual a 0,2 f (f = profundidade do centro
de rotação em relação ao ponto de tensão nula), e tem a finalidade de garantir o equilíbrio das
componentes horizontais das forças do sistema. Este comprimento adicional geralmente é suficiente
para garantir a existência do contra-empuxo.

O coeficiente de segurança CS é normalmente adotado como igual ou maior que 1,5 para
obras provisórias e 2,0 para obras definitivas e aplicado apenas à tensão efetiva, com finalidade de
assegurar a estabilidade da parede. 

Segundo Magnus e Santos (2013) a Figura 6 exibe o diagrama de pressões resultantes do
Método de Blum (1931) que atua na parede de contenção.
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Figura 6: Diagrama resultante de pressões ativas e passivas (kN/m²) método de Blum (1931).
Fonte: Magnus e Santos, 2013

O método de Joppert  Jr.  (2007),  segundo Magnus e Santos (2013, apud,  JOPPERT JR.,
2007),  para implantar subsolos em obras urbanas um dos métodos de contenção que pode ser
aplicado é o escoramento em balanço com ficha engastada no solo,  isso porque,  a rotação da
contenção, que acontece por conta da atuação dos empuxos ativos, é combatida pelos empuxos
passivos que agem no engastamento da parede diafragma no solo. 

Para a determinação da ficha mínima é necessário verificar o fator de segurança quanto à
rotação em relação ao pé da contenção e, também, o fator de segurança quanto à translação. Caso
o fator de segurança calculado não atenda o estimado em projeto deve-se aumentar a ficha.

Figura 7: Diagrama resultante de pressões ativas e passivas (kN/m²) método de Joppert (2007).
Fonte: Magnus e Santos, 2013
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O programa computacional CypeCAD, no módulo elemento de contenção, segundo Magnus e
Santos (2013), “foi desenvolvido para dimensionar e verificar a contenção periférica genérica tipo
paredes moldadas com o seu respectivo dimensionamento das armaduras. Sua análise não é linear,
considerando uma lei de comportamento elastoplástica para o terreno e para os elementos de apoio.
Através dele também pode se verificar a estabilidade global”. 

No programa CypeCAD é definido as propriedades dos materiais (concreto e tipo de aço) e as
dimensões da parede (altura inicial, espessura, cobrimento e comprimento do tramo). Fatores como
as condições a que as escavações e o projeto estão expostos alteram os resultados, como: fator de
segurança, peso específico, tipo de contenção, altura da escavação, nível d´água, sobrecarga no
terreno, ângulo de atrito e espessura das camadas de solo. 

Para as etapas de análise e cálculo o software possibilita a inclusão de fatores de segurança
parcial  e global, além da troca de altura da ficha, até que se façam satisfeitas as condições de
segurança  fixadas  em  projeto.  Defini-se,  também,  os  esforços,  a  quantidade  de  aço  e  o
detalhamento da armadura na parede.

Devido  a  possível  existência  de  edificações  no  terreno  a  ser  contido,  adotou-se  uma
sobrecarga uniformemente distribuída de q = 10 kN/m².

Figura 8: Perfil estratigráfico de cálculo estimado do Furo Sondagem à Percussão

Fonte: Magnus e Santos, 2013

Em  função  de  as  paredes  de  contenção  ficarem  em  balanço  temporariamente  e  serem
escoradas posteriormente pela laje do edifício, os autores utilizaram um coeficiente de segurança de
1,5.

Com auxílio do software e da metodologia dos autores, foi possível determinar a ficha mínima.
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Na determinação das fichas, tanto os valores quanto o comprimento tiveram pouca variação.
A ficha ficou entre 3,72m a 4,60m, enquanto o comprimento total da parede ficou entre 8,72m a
9,60m. Escolhendo a pior situação, neste caso, o dimensionamento segundo o método de Blum
(1931), em função de ser o mais conservador.

O deslocamento sofrido pela parede, segundo o apresentado no CypeCAD, foi de 7,2mm, um
dos menores valores para os variados tipos de contenção de solos. Esses resultados são aceitáveis
para esses tipos de contenção.

Gráfico 1: Comparativo do Momento, Esforço Cortante e Armadura Longitudinal
Fonte: Magnus e Santos, 2013

Com programa computacional  Ftool®, e dados de pressões atuantes e a informação dos
valores referentes ao comprimento total da parede, menos os 20% referentes à existência do contra-
empuxo, foram realizados os cálculos dos valores dos esforços de momento fletor e cortante ao
longo da parede, de acordo com Magnus e Santos (2013).

O custo para execução de contenção de uma escavação de 5 m de altura por  30 m de
extensão, através de uma parede diafragma de 40 cm de espessura e 9,60 m de comprimento, com
lamelas de 2,50 m, foi calculado em R$ 166.884,05.

Tabela 1: Preços de serviço para contenção com parede diafragma.
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Fonte: Magnus e Santos, 2013

4 CONCLUSÃO

Portanto  o  Método  de  Blum  (1931)  apresentou  o  maior  comprimento  de  ficha  mínima
necessária para garantir a estabilidade das paredes de contenção, resultados decorrentes ao fator
de segurança redutor de 1,5 sobre as tensões efetivas dos empuxos passivos. 

O  métodos  de  Joppert  Jr.  (2007)  e  pelo  programa  computacional  CypeCAD foram
semelhantes, pois, apresentaram uma diferença de 0,97%. Resultados esses resultantes pelo fato
dos dois adotarem a mesma metodologia de cálculo, e aplicam um fator segurança redutor de 1,5
sobre tensões totais dos empuxos passivos. 

De acordo com Magnus e Santos (2013), na análise do custo da execução da contenção em
parede diafragma, observou-se que o processo de fornecimento e armação do aço corresponde a
36,36% do custo total,  gerando um impacto significativo.  Esse valor  se explica pelo fato  dessa
técnica exigir armadura maior que a solicitada em cálculo para o momento do içamento da mesma
no interior da perfuração. 

Os objetivos da presente pesquisa foram satisfatórios para o método de contenção parede-
diafragma, com as características geológicas e métodos de cálculo, e uma demonstração de custo
de execução de uma contenção parede diafragma.
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