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1. RESUMO 

Em razão da necessidade atual de escavação de subsolos cada vez mais 

profundos em edificações, muitas vezes abaixo do nível de água, tem se tornado 

bastante frequente o uso da parede-diafragma como contenção do subsolo. 

Este tipo de contenção tem sido muito atraente aos construtores, por 

apresentar uma solução rápida e segura, se moldar à geometria do terreno, não 

causar vibrações nem tampouco grandes descompressões, podendo, desta forma, 

ser realizada muito próxima às estruturas vizinhas, sem prejuízo a estas edificações.  

A técnica possibilita a escavação de solo, executando, para isto, uma parede 

de concreto armado, a partir da superfície do terreno, ao longo do perímetro da obra.  

Dentro deste contexto é que foi desenvolvido este trabalho que, em síntese, 

contempla as vantagens de uma parede-diafragma, material empregado, 

equipamentos disponíveis e ações para solucionar problemas decorrentes do 

sistema.  

É descrito neste trabalho o bombeamento de fluído estabilizador que pode ser 

lama bentonítica ou, mais recentemente, polímero. 

No âmbito da evolução do maquinário, será contemplada a hidrofresa, 

considerando a sua versatilidade na escavação de rochas e de solos mais 

resistentes.  
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hidrofresa. 

2. INTRODUÇÃO 

Com o crescimento da população e a redução de áreas disponíveis para 

novos empreendimentos, existe hoje nas grandes cidades forte demanda por 

edifícios com mais subsolos.  

A parede-diafragma é um tipo de contenção do subsolo consistindo de um 

muro vertical de concreto armado, formado de painéis elementares. Procura-se 

sempre embuti-la em solo impermeável, eliminando-se assim a necessidade de 

rebaixamento externo do lençol freático. 

A evolução das técnicas de execução de parede-diafragma tem buscado 

mitigar problemas, minimizar patologias e ultrapassar limites anteriormente 

impenetráveis pelos processos convencionais. 

3. OBJETIVOS 



O objetivo do trabalho é descrever as etapas do processo construtivo de uma 

parede diafragma, assim como os equipamentos utilizados. 

4. METODOLOGIA 

Para a elaboração do trabalho foi usada a seguinte metodologia: 

 Consulta à literatura técnica disponível sobre o assunto; 

 Visitas a obras de contenção em parede-diafragma, tanto em solo 

quanto em rocha; 

 Entrevistas com projetistas e executores; 

 Estudo de caso. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para o desenvolvimento do trabalho, foi analisada in loco a parede-diafragma 

como um tipo de contenção em construções com subsolos.  

Foi realizada também pesquisa sobre os fluídos estabilizadores e os 

maquinários utilizados durante a execução da parede-diafragma.   

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

A execução de uma parede-diafragma pode ser dividida em três etapas: 

escavação, colocação da armação e concretagem.  

O processo executivo inicia-se primeiramente com a execução da mureta-guia 

que consiste em duas paredes paralelas moldadas no solo, em concreto armado, 

construídas ao longo do perímetro da parede-diafragma.  

A mureta-guia tem as seguintes finalidades: servir de guia para a ferramenta 

de escavação "clam-shell" e impedir o desmoronamento do terreno próximo à 

superfície. Para a escavação do terreno, existem dois tipos de equipamentos que 

podem ser utilizados: o clam-shell para escavação em solo e a hidrofresa para 

escavação em rochas, matacões e solos mais duros. No entanto, será necessária a 

verificação das características da obra, pois normalmente a hidrofresa é 

contemplada em obras de grande porte considerando as suas grandes dimensões e 

os custos envolvidos. Também foi possível observar que a hidrofresa possui um 

controle eletrônico que permite a correção de parâmetros em tempo real pelo próprio 

operador. Qualquer que seja o caso, sempre é necessário o uso de clam-shell para 

escavação do painel nos seus primeiros metros.  

Ao se executar um painel, quando a escavação atinge de 1 m a 1,5 m de 

profundidade, inicia-se o bombeamento de lama bentonítica. A lama serve de fluido 

estabilizador da escavação. Este material não tem recebido tratamento adequado 



para o seu descarte, sendo por vezes diluída no canteiro e retirada no momento da 

escavação. Desta forma, em razão do aumento da preocupação com o meio 

ambiente, os pesquisadores foram buscar outros meios para substituir a lama 

bentonítica. Assim, o polímero vem sendo utilizado em obras como alternativa de 

fluido estabilizante, dada a maior facilidade de descarte do material.  

Após a escavação, é colocada a armadura, constituída por barras 

longitudinais e estribos montados em forma de gaiolas.  

A armadura é imersa na lama bentonítica por 3 horas antes da concretagem. 

Após a colocação das chapas-junta e armação no painel escavado, inicia-se a 

montagem da composição de tubo de concretagem. O tubo de concretagem é içado 

pelo guindaste e direcionado para o ponto central da armadura. Ele deve atingir o 

ponto mais profundo da escavação, uma vez que a concretagem acontece de baixo 

para cima.  

A concretagem da parede diafragma é executada continuamente e, sendo o 

concreto mais denso que a lama bentonítica, expulsa a mesma sem que ambos se 

misturem. O concreto tem que ser lançado ininterruptamente e a concretagem 

concluída no menor tempo possível. 

Após a concretagem, quando dá início a pega do concreto, as chapas juntas e 

da lamela metálica são lentamente extraídas, o que se completará somente quando 

completar a cura do concreto. 

Ao final, é necessária uma viga de coroamento, que unifica todas as lamelas. 

Depois de concretadas e curadas, essas vigas dão apoio à laje do piso térreo do 

edifício em construção. 
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