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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo avaliar o nível de segurança inserido nas hipóteses de 

dimensionamento de cortinas de topo livre (cortinas em balanço) mais comuns e mais difundidas no 

meio técnico. De modo geral, o dimensionamento deste tipo de estrutura corresponde ao cálculo do 

comprimento enterrado mínimo (ficha) para garantir o equilíbrio contra o tombamento acrescido de 

20% para levar em consideração a segurança. Desta forma, neste trabalho faz uma avaliação do fator 

de segurança contra tombamento correspondente a cada hipótese de simplificação. Para tal, o cálculo 

do embutimento foi realizado adotando-se uma distribuição de tensões no solo seguindo o modelo 

Rankini considerando o equilíbrio de forças com as hipóteses de Empuxo Bruto Simplificado e do 

Empuxo Líquido para o fator de segurança contra tombamento determinado com equilíbrio de 

momentos. Como resultados, as análises mostraram que o valor de 20% acrescidos ao comprimento 

enterrado mínimo para equilíbrio de momentos, mais comumente recomendado nas literaturas, não 

confere a cortina em balanço um fator de segurança adequado. Nota-se que um valor mais condizente 

com a realidade seria um acréscimo de embutimento o valor de 70% ao utilizar-se o Método do 

Empuxo Bruto. Entretanto, o Método do Empuxo Líquido forneceu altos valores de fator de 

segurança podendo levar a uma falsa “sensação” de segurança e assim levando o engenheiro a adotar 

o valor de incremento de 20%. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento dos meios urbanos tem criado a necessidade de mais espaço. Uma das 

soluções para este problema é recorrer a construção de subsolos nas edificações. No entanto, esta 

opção para adquirir mais área útil de construção, apresenta um conjunto novo de questões em torno 

da sua execução. Com as escavações, vem a necessidade de estabilização dos terrenos 

circunvizinhos. 

Assim, ao se colocar a questão da estabilidade dos terrenos e construções circunvizinhas a 

uma escavação, várias soluções de suporte foram, ao longo dos anos, desenvolvidas para garantir 

que, dentro de limites razoáveis, a ação decorrente da escavação do solo não venha a perturbar a 

circunvizinhança. As soluções de suporte traduzem-se num conjunto de estruturas geotécnicas que, 

através das suas diferentes características, garantem o equilíbrio e adequado comportamento da 

escavação. 

As estruturas geotécnicas de suporte para escavações podem ser divididas em dois grupos 

distintos, em função do modelo de transferência de esforços para garantir a estabilidade do conjunto: 

Muros de Arrimo (de gravidade ou de flexão) e Cortinas que consistem em estruturas de suporte de 

escavação flexíveis, executados pela justaposição de estacas e cuja estabilidade é assegurada com um 

modelo estrutural equivalente onde as condições de vínculos (deslocáveis ou indeslocáveis) são 

garantidas o comprimento enterrado da estaca ou com linhas de apoios (escoras ou ancoragens) 

distribuídos ao longo do paramento. 

Em função do número de apoios, as cortinas podem ser classificadas em cortinas em balanço (ou 

autoportantes), cortinas mono-apoiadas e cortinas multi-apoiadas (Figura 1). 

As cortinas de topo livre, também conhecidas como autoportantes (Figura 1a), possuem como 

único vinculo de apoio o comprimento enterrado (ficha). Como dependem fortemente da sua rigidez 

à flexão para o controle das deformações que ocorrem no seu topo, à cota do terrapleno, e da sua 

resistência, associada à ficha para assegurar a estabilidade, estas são utilizadas para escavações de 

pequenas profundidades (em geral de um subsolo) ou em situações em que o terreno circunvizinho, 

quer por boa capacidade resistente, quer por ser pouco ocupado em termos de construções, não crie 

sobre a estrutura de contenção grandes esforços. 

 

 
(a) Cortina em balanço  (b) Cortina Mono-apoiada (c) Cortina Multi-apoiada 

Figura 1: Classificação de cortinas em função do número de apoios 

 

O dimensionamento, ou análise, das cortinas em balanço pode ser feito por: 

 Elementos finitos, onde a estabilidade é confirmada pela teoria da elasticidade, utilizando 

softwares complexos e caros que a maioria do meio técnico não tem domínio adequado, 

ficando muitas vezes essas análises acessíveis apenas nos meios acadêmico ou, 

 Teoria dos empuxos, que pela sua simplicidade tem grande alcance no meio técnico em 

geral e que por tal razão será objeto de nosso estudo. 
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Pela teoria dos empuxos os métodos clássicos mais conhecidos são o Método do Empuxo 

Bruto, Método do Empuxo Bruto Simplificado e Método do Empuxo Líquido. Todos tem como 

princípio básico o equilíbrio das pressões de empuxo em torno do ponto O para o caso de cortinas em 

balanço (ver Figura 2a). Com base no diagrama de pressões faz-se   0M  em relação ao ponto O, 

obtem-se assim o valor do comprimento mínimo (d0) ao qual é aplicado um incremento, em geral de 

20%, para obter-se o valor da ficha (d). 

 

 
0*20,1 dd   (1) 

 

Entretanto há divergências entre pesquisados sobre se o valor de acrescimento de 20% ao 

valor de d0 (mais difundido no meio técnico) realmente fornece a estrutura de contenção um fator de 

segurança adequado (FS=2,0) ao se utilizar o Método do Empuxo Bruto Simplificado ou o Método 

do Empuxo Líquido. 

Desta forma, o presente trabalho pretende identificar o real valor de majoração do 

comprimento mínimo de embutimento (d0) que fornece o fator de segurança mínimo recomendado 

(FS=2,0). 

 

 

3. MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTO PARA CORTINAS EM BALANÇO 

 

Cortinas em balanço são aquelas em que o equilíbrio é apenas conferido pelo comprimento 

enterrado (ficha), sem qualquer apoio de escora ou ancoragem (Figura 2a). É o comprimento 

enterrado (ficha) que permite a mobilização do empuxo passivo que, por sua vez, equilibra o empuxo 

ativo mobilizado na outra face da cortina, do lado do solo não escavado. 

O problema é determinar a profundidade de embutimento da contenção que irá garantir um 

fator de segurança (FS) adequado contra a instabilidade geral. Vários métodos de calculo são de uso 

corrente e segundo Graig (2011) quatro são os mais comuns: 

Método 1: A profundidade de embutimento (d0) é calculada, para a contenção em balanço, 

em eminência de colapso fazendo-se o equilíbrio de momentos, utilizando-se para tal os 

valores completamente mobilizados de pressões ativa e passiva. Essa profundidade é então 

multiplicada pelo fator de engastamento (Fd). Este método não é recomendado pelo modo 

empírico como Fd é obtido.  

Método 2: O fator de segurança (Fp) é expresso como a razão entre o momento estabilizante e 

o momento de tombamento onde o primeiro deve ser maior que o segundo respeitando-se uma 

“margem de segurança”. Nos cálculos são utilizados os valores brutos dos empuxos sendo 

apenas aplicado um fator de segurança ao empuxo passivo por este ser o responsável pela 

estabilização da contenção. 

Método 3: O fator de segurança é definido em termos da resistência ao cisalhamento. Os 

parâmetros de resistência ao cisalhamento são divididos por um fator (Fs) antes do cálculo das 

pressões ativas e passivas. A profundidade de embutimento é então calculada pelo equilíbrio 

do momento estabilizante e o momento de tombamento. Esse método satisfaz as exigências 

do Eurocode 7 (EC7), onde Fs equivale ao coeficiente de material m. 

Método 4: O fator de segurança (Fr) é aplicado a momentos, como no Método 2, mas é 

definido como a razão entre o momento de resistência passiva líquida com o momento do 

empuxo ativo líquido. O conceito de resistência passiva líquida é ilustrado na Figura 2b. Esse 

método foi proposto por Burland, Potts e Walsh (1981) devido a falta de consistência entre Fs 

e Fp para os valores práticos de geometria de contenção e de parâmetros de resistência ao 

cisalhamento, particularmente nos casos de argilas. 
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A seguir serão descritos mais detalhadamente o Método 2, também conhecido como Método 

da Pressão Bruta (por ser um dos mais conhecidos e utilizados) e o Método 4, também conhecido 

como Método das Pressões Líquidas, uma vez que esse método propõe (como citado anteriormente) 

resolver a inconsistência entre os fatores de seguranças Fs e Fp, respectivamente. 

 A Figura 2a ilustra uma cortina em balanço rotacionando sobre o ponto O em um estado 

limite. Já a Figura 2b mostra a pressão do solo sobre uma cortina em balanço. Normalmente para 

simplificar a análise, as pressões do terreno ativas e passivas acima e abaixo do ponto de O são 

assumidas como totalmente mobilizadas e, por conseguinte, a distribuição da pressão do solo é 

descontínua em torno do ponto O, como mostrado na Figura 2c. 

 

 
Figura 2: Análise de Estrutura de Contenção Autoportante pelo Método da Pressão Bruta para 

Solos Arenosos: (a) Deformação da cortina autoportante, (b) Distribuição real da pressão de 

solo, (c) Distribuição idealizada da pressão de solo, e (d) Método de análise simplificado. 
Fonte: Ou (2006) 

Ainda na Figura 2c, HP e L são desconhecidos. Com o equilíbrio das forças horizontais e o 

equilíbrio de momento, deseja-se obter a profundidade de penetração necessária. Tanto o equilíbrio 

de forças horizontais como o momento de equilíbrio não geram equações de fácil resolução, gerando 

equações quadráticas e cúbicas, respectivamente. 

A Figura 2d ilustra a distribuição da pressão de solo simplificada onde a força de 

concentração (R) representa a diferença entre a pressão da terra passiva do exterior da zona escavação 
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e a pressão ativa a partir de terra dentro da zona de escavação abaixo do ponto de rotação O. É 

necessário que R exista para manter o equilíbrio das forças horizontais. Com base no equilíbrio de 

momento no ponto O pode-se encontrar o valor d0. O Método de Análise da Pressão Bruta 

Simplificado, como mostrado na Figura 2d, tem sido comumente adotado em projetos de engenharia. 

A Figura 3 mostra a distribuição da pressão de solo líquida. De acordo com as características 

da deformação da cortina em balanço, podemos ver que a pressão do solo no ponto b (superfície 

escavação) a frente e de atrás da estrutura de contenção deve atingir a as pressões de solo passiva e 

ativa, respectivamente. O valor líquido das pressões do solo no ponto é CD (Figura 3b). O ponto c 

está próximo ao ponto b e as pressões de solo na parte da frente e atrás da estrutura de contenção 

devem também atingir a pressão de solo passiva e ativa separadamente. Assim, a pressão líquida no 

ponto c, deve ser: 

 

   ))(()()(, apeaepeaeech KKHzKHKHzKHzH    (2) 

 

em que:   = peso específico do solo; 

Ka = coeficiente de empuxo ativo; 

Kp = coeficiente de empuxo passivo. 

 

 
Figura 3: Análise de  Estrutura de Contenção Auto-portante pelo Método de Pressão Líquida 

para Solos Arenosos: (a) Deformação da parede e (b) Distribuição da pressão líquida. 
Fonte: Ou (2006) 

 

Através da Equação 1 pode-se observar que a inclinação da linha CF é 

)(:1 ap KK  (vertical:horizontal). A pressão de solo líquida com a inclinação )(:1 ap KK   

mantem-se até o ponto d, onde as pressões de solo passivas e ativas "deixam" de ser plenamente 

mobilizadas. Agora, supondo-se que o movimento lateral da parte inferior da cortina de contenção 

seja grande o suficiente para que o solo na frente e atrás da cortina de contenção atinja os estados 

ativo e passivo, respectivamente, o valor líquido da pressão de solo aqui será BG. A resistência do 

solo entre os pontos de f e d na frente e atrás da cortina de contenção pode não ser totalmente 

mobilizada e para simplificar a análise, assume-se que as pressões de solo líquidas entre os pontos D 

e F possuem uma relação linear, como linha FG. A Figura 3b mostra uma distribuição de pressão de 

solo líquida assumida. De acordo com a relação de equilíbrio de forças horizontais na Figura 3b, 

sabe-se que: 
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 Área  ACE Área EFHB Área 0FHBG  (3) 

 

Pode-se encontrar L, utilizando a Equação 3. Para tal basta substituir L na equação de 

equilíbrio de momento em relação ao ponto f e obtemos uma equação quadrática com Hp como única 

variável desconhecida. 

Independe do método adotado, devido às simplificações de análise, o valor de d0 calculado 

deve ser ligeiramente menor do que a profundidade de penetração desejada (d) e tem de ser 

aumentada adequadamente. O incremento deve ser examinado para fazer R satisfazer o equilíbrio 

força horizontal, como mostrado se Figura 2d, mas principalmente para conferir a cortina o fator de 

segurança desejado contra a ruptura do solo na frente da cortina de contenção e contra ao 

tombamento. 

Joppert Jr (2007) e Marzionna et al. (1998) propõem um FSrotação  1,5 (para obras 

provisórias) e  2,0 (para obras definitivas) e FStranslação  1,5 (para obras provisórias) e  2,0 (para 

obras definitivas).  Budhu (2013)  recomenda FS = 1,5 a 2,0, indicando FS=2,0 como sendo o 

utilizado com mais frequência. Tschebotarioff (1978) e Smith e Smith (1998) recomendam o valor 

geral para o fator de segurança de FS=2,0. Entretanto Smith e Smith (1998), citando Padfield e Mair 

(1984), apresentam o uso de valores menores de FS para baixos valores de ’ (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Valores dos Fatores de Segurança em Função do ’ 

segundo Padfield e Mair (1984). 

’ (graus) FS 

> 30 2,0 

20 – 30 1,5 – 2,0 

< 20 1,5 
Fonte: Smith e Smith (1998) 

 

Para um FS=2,0 sobre o Empuxo Estabilizante, Alonso (1983), Marzionna et al. (1998) e 

Smith e Smith (1998) recomendam ainda um incremento de 20% ao comprimento d0 calculado, ou 

seja, 0*20,1 dd  . 

Já Bowles (1996) e Budhu (2013)  recomendam um faixa de acrescimento para d0 que pode 

variar entre 20% e 30%, mas não fornecem critérios para adoção do valor, apenas dizem que o 

mesmo encontra-se neste intervalo. 

Ou (2006) recomenda um incremento de 20% ao comprimento d0 calculado ( 0*20,1 dd  ) 

quando utilizado o Método da Pressão Bruta Simplificado. Entretanto quando da utilização do Método da 

Pressão Líquida ele recomenda um incremento de 50% ao comprimento d0 calculado ( 0*50,1 dd  ) se 

durante os cálculos não for aplicado nenhum fator de segurança ao Empuxo Estabilizante. 

Murthy (2002) e Das (2006), para um intervalo de 0,25,1  FS  recomendam a faixa de 

variação do incremento entre 20% e 40%. 

Entretanto, Tschebotarioff (1978) argumenta que 00 *42,1*2 ddd   proporciona um 

FS=1,7 e que para obter-se um fator de segurança FS=2,0 é necessário que: 

 

 
0*70,1 dd   (4) 

A questão a se responder é: O valor 0*20,1 dd  , mas comumente adotado no meio técnico, 

confere que fator de segurança a contenção? Qual o efeito desse acrescimento ao se utilizar, na determinação 

de d0, o Método da pressão Bruta Simplificado ou o Método da Pressão Líquida? 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste trabalho, mostra-se a análise de uma cortina de topo livre usada para suportar uma 

escavação em solo arenoso com mH e 0,3  e onde atua sobre a crista uma sobrecarga de 

kPaq 0,10  (Figura 4).  Os parâmetros característicos do solo foram definidos em função da variação 

do ângulo de atrito e do peso específico do solo, de modo que 0' c , 0  e peso específico variando de 

3

1 /15 mkN , 
3

1 /5,16 mkN  e 
3

1 /18 mkN e ângulo de atrito variando de º15
'
/  , 

º20
'
/  , º25

'
/  , º30

'
/   e º35

'
/  . 

 
Figura 4: Características da Estrutura Calculada. 

 

Neste trabalhou, o fator de segurança global contra tombamento foi calculado pela Equação 5, 

dispensando o cálculo da estabilidade global e considerando a não existência de nível de água de 

modo que no muro, não atuam pressões neutras. 

 

 

aa

pp

s

r

LE

LE

M

M
FS

*

*
  (5) 

 

em que:  FS = fator de segurança contra tombamento; 

  Mr = momento resistente; 

  Ms = momento solicitante; 

Ep = resultante do empuxo passivo; 

  Lp = braço de alavanca da resultante do empuxo passivo até o ponto O; 

  Ea = resultante do empuxo ativo; 

  La = braço de alavanca da resultante do empuxo ativo até o ponto O. 

 

Nos cenários analisados, calculou-se o valor de 0d  utilizando os Métodos do Empuxo Bruto 

Simplificado e do Empuxo Líquido e definiu-se os comprimentos enterrados (d) considerando 

incrementos de 20%, 42% e 70%, avaliando os seus respectivos fatores de segurança (FS) contra o 

tombamento. 
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4. RESULTADOS 

 

A Figura 5a. mostra os valores de comprimento de embutimento mínimo (d0) calculados 

considerando a ação da pressão bruta  para os valores propostos de ângulo de atrito interno efetivo e 

peso específico. Pode-se observar que o valor de d0 sofre maior influência em sua determinação do 

ângulo de atrito interno efetivo. 

A Figura 5b apresentam-se os valores de fator de segurança para cada incremento de 

embutimento obtidos para cada valor de ângulo de atrito interno efetivo proposto. Não existe 

variação dos coeficientes para variação do peso específico. 

 

  
(a) Diferentes Pesos Específicos ()  (b) Diferentes Incrementos de Embutimento  

Figura 5: Valores de embutimento mínimo (d0) e fator de segurança em função do Ângulo de Atrito 

Interno Efetivo (’) considerando diagrama de pressões brutas 

 

Na Figura 6a são apresentados os valores de comprimento de embutimento mínimo (d0) 

calculados considerando a ação da pressão líquida para os valores propostos de ângulo de atrito 

interno efetivo e peso específico. 

Finalmente na Figura 6b são mostrados gráficos com a variação d0, fator de segurança para 

cada incremento de embutimento, obtidos para cada valor de ângulo de atrito interno efetivo 

proposto. Não existindo variação dos coeficientes quando da variação do peso específico. 

  
(a) Diferentes Pesos Específicos ()  (b) Diferentes Incrementos de Embutimento  

Figura 6: Valores de embutimento mínimo (d0) e fator de segurança em função do Ângulo de Atrito 

Interno Efetivo (’) considerando diagrama de pressões líquidas 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Para o caso estudado de contenção em balanço representada na Figura 4, com relação aos 

resultados obtidos pelo Método do Empuxo Bruto Simplificado, pode-se observar no Figura 5a que o 

peso específico do solo influencia pouco na determinação do valor de embutimento mínimo (d0). O 

mesmo ocorre para o Método do Empuxo Líquido (Figura 6a). Ao comparar-se também os resultados 

da Figura 5a com a Figura 6a observa-se que os valores de embutimento mínimo (d0) pelo Método do 

Empuxo Bruto Simplificado são ligeiramente superiores (15% a 3%) ao obtidos pelo Método do 

Empuxo Líquido e que essa diferença diminui com o aumento do ângulo de atrito interno efetivo com 

os valores tendendo a se “igualar-se”. 

O Método do Empuxo Bruto Simplificado mostra uma tendência de crescimento do fator de 

segurança com o aumento do ângulo de atrito interno efetivo (Figura 5b) enquanto que o Método do 

Empuxo Líquido mostra uma tendência contrária (Figura 6b). 

Pode-se ainda observar na Figura 5b que o valor de FS=1,7 proposto por Tschebotarioff 

(1978) para 0*42,1 dd   e o valor de FS=2,0 proposto para 0*70,1 dd  ocorrem para o solo com 

º30' . Considerando-se 0*70,1 dd   nota-se que, para valores do ângulo de atrito interno efetivo 

º20' , o fator de segurança fica próximo ao valor proposto apresentado na Tabela 1 de FS=1,5 e, para o 

intervalo º30'20   , o valor de FS também fica no intervalo proposto de 0,25,1  FS , assim como 

fica próximo ao valor de FS=2,0 proposto para º30' . 

Entretanto a maior discrepância observada foi em relação ao fator de segurança obtido por 

cada método. Enquanto o Método do Empuxo Bruto Simplificado forneceu valores para FS variando 

de 1,16 a 1,36 para 0*20,1 dd  (com valores crescentes com o aumento de ' ), o Método do Empuxo 

Líquido forneceu um intervalo de valores variando de 1,61 a 1,73 (com valores crescentes com a diminuição 

de ' ). Para 0*70,1 dd   essas discrepância é maior ainda como pode ser observado nos Figura 5b e Figura 

6b. 

 

7. CONCLUSÕES 

 

Ao longo desse trabalho estudou-se o fator de segurança (FS) conferido a uma cortina em 

balanço construída em solo arenoso, pelo valor do incremento dado a ficha (d0), calculada utilizando-

se dois dos métodos de cálculo para ficha mais difundidos no meio técnico, o Método da Pressão 

Bruta Simplificado e Método da Pressão Líquida. 

Como visto, existem diversas recomendações para incremento de d0 e, para os casos aqui 

estudados, pode-se observar seu efeito sobre a segurança da cortina em balanço em solos arenosos. 

É importante ressaltar que a própria definição de fator de segurança é uma questão de 

convenção, e desta forma ela pode variar de uma classe de problema para outro. 

Entretanto, os altos valores do fator de segurança obtidos para o Método da Pressão Líquida 

podem levar a uma “sensação” de segurança exagerada, principalmente pelo fato dos valores de 

ficha, obtidos por este método, terem sido ligeiramente menores que os obtidos pelo Método da 

Pressão Bruta Simplificado, isso pode levar o engenheiro a adotar um valor de incremento mínimo de 

20% uma vez que a estrutura já tem um alto fator de segurança (FS). 

Cálculos fazem parte do dia e dia do engenheiro, são importantes e não devem ser renegados, 

mas na engenharia geotécnica deve-se sempre ter prudência e buscar a segurança uma vez que o solo 

é um produto natural e não um produto manufaturado. 
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